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Златното перо 2019 

Андрей Киряков, ученик от 4е от Международен френски лицей Варна, е сред 160-мата 
лауреати на Златното перо 2019, международен конкурс за владеене на френски език. 
През май месец ще получи окуражителна диплома. Успехът на Андрей увенчава лична-
та ангажираност на учениците от 4е по време на този труден конкурс.  

Среща с поета Серж Пей  

Сряда, 27 март 2019, учениците от 3°, 2nd и 

1ère на МФЛ Варна се срещнаха с поета 

Серж Пей, автор на поезия в движение и 

магьосник на думите. Хванати в плен от уни-

калния му глас в библиотеката на учебното 

заведение, учениците научиха за пътя на 

този важен за словото човек, за същността 

на поетизма му и необходимостта от бягст-

во в бляна в този тъй пропит от материал-

ност свят.   

Учениците от CE1 си говориха с него за про-

фесията му и му представиха стихотворе-

ния, които бяха научили за Ралито-поезия. 

Серж Пей подари на всеки картичка с него-

ви стихове върху бамбукови пръчки. Посе-

щението бе кратко, но изпълнено с прежи-

вявания!  

Важни дати: 

- Съвет на учебното заведение N°2 : 23 април 2019 от 17h30 

до 19h30 

- Комисия по храненето N°3 : 21 май 2019 от 17h30 до 19h30 

- Манифестация за 24 май : 24 май 2019 

- Съвет на училището N°3 :  11 юни 2019 от 17h30 до 19h30 

- Информационна среща за детската градина РS : 17 юни 2019 

от 15h30 до 17h30 

- 4 юни Съвет на класа 4è и 3è (17h30 - 19h) 

- 6 юни Съвет на класа 2nde и 1ère (17h30 - 19h) 

- 10 юни Съвет на класа  6è и 5è (17h30 - 19h) 

- 22 април, Ден на Земята, събитие #plurilinguisme във всички 

класове на началния курс 

- Между 10 и 20 юни в някои от класовете от началното учи-

лище ще има представления на децата от класа  

- 20 юни: Празник за края на учебната година  

- 21 юни : Празника на музиката 

- Родителски срещи на цикъл 1 (PS MS GS) на 17, 18, 19 юни 

- Родителски срещи на цикъл 2 и цикъл 3 (CP CE1 CE2 CM1 

CM2) на 24, 25, 26 юни 

ИЗПИТИ : 

DNB СОФИЯ: 17 и 18 юни 2019 

Френски език 1ère :  5 (устен) и 6 юни 2019 (писмен) 

+ изпит Науки за профил L : 7 юни2019 
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 Напомняне за профилите в Twitter на класовете : 

Профил в Twitter на учебното заведение: @LfiVarna 

PS : @DimitrovaGalia1 

MS : @ClasseMs 

GS: @Classe_de_Julie 

CE1 : @ClassedeMelanie 

CM1 : @classedElena 

CM2 : @Les_CM2 

Английски език начално училище и лицей: @English_Carly_P 

« Без пластмасови отпадъци »  

Дните 16, 17 и 18 април преминаха под знака « без пластмасови отпадъци » в МФЛ Варна. Три ателиета и две 

почиствания на плажа бяха организирани през тези дни в сътрудничество със Фондация Сърфрайдър Европа, 

Алианс Франсез и Френския институт.  

В игра, караща учениците да си дадат сметка за твърде дългите 

срокове, необходими за деградация на ежедневно използваните 

опаковки, учениците от СМ1 до 2nd изработиха техен собствен бал-

сам за устни « Do It Yourself », който занесоха у дома в стъклено 

бурканче. В четвъртък преди обед към тях се присъединиха и уче-

ниците от 1ère, както и учители, и всички заедно извършиха най– 

голямото почистване на плажа в България! На един от близките до 

училище плажове децата събраха невероятно количество отпадъци 

от всякакъв произход … но основно пластмаса. Връщайки се в учи-

лище учениците споделиха впечатленията си на чаша сироп от био 

плодове. Второ почистване, този път в центъра на Варна, събра в 

събота сутрин ученици родители и учители, които събраха отпадъ-

ците на Офицерския плаж.   

Благодарности на учениците за тяхното активно участие, на родителите, които ни придружиха и на учителите, 

които дойдоха с нас. Сърдечни 

благодарности на Роксан Пико 

от Фондация Сърфрайдър, както 

и на Мариан и Амори, добровол-

ци към Алианс Франсез.   

Множество снимки ви очакват 

на сайта на МФЛ Варна и на 

фейсбук страницата на училище-

то! 

Информационен бюлетин n° 4/ април 2019 
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Здрави и силни 

Децата от PS и MS се учат как да се пазят от вируси и микроби. 

Доктор Снегарова показа на децата кой живее на мръсните ръце 

и как най-добре се мият ръцете. 

Храня се добре, за да порасна голям. 

Студенти от Медицинския университет дойдоха в детската гради-

на, за да обяснят на децата, колко е важно да се хранят добре. 

Лекарите препоръчват на малките ученици да ядат много плодо-

ве и зеленчуци, за да растат здрави и силни. 

La course aux nombres 

И...разполагате с 300 мин. за 20 въпроса! Старт ! 299, 298... ( шум от обръщане на листи...) 

Напрежение, надпревара , забавление - “ La course aux nombres” е състезание  за бър-

зо смятане, организирано и от френските училища за зона “Югоизточна Европа”. И та-

ка, ученици от Турция, Гърция, Сърбия, Италия....стигайки до Израел, започват 

“бягането” между цифрите, за да достигнат първи до полуфинал. 

Това е успех за МФЛ Варна : там сме ! Поздравления на класираните класове: CM1 и 

6e ! Браво и успех на финала! 

https://www.aefe-europe.net/index.php/projets-zese/projets-interetablissements-zese/1288
-la-course-aux-nombres-edition-2018  

 Ленд арт 

В началото на април учениците от СР имаха 

час по пластични изкуства на открито: целта 

беше да илюстрират стихотворение, изучавано 

в клас, « Господин Пролет », създавайки ефи-

мерни произведения от естествени материали 

по темата на пролетта. Ето някои от техните 

продукции:   

 

https://www.aefe-europe.net/index.php/projets-zese/projets-interetablissements-zese/1288-la-course-aux-nombres-edition-2018
https://www.aefe-europe.net/index.php/projets-zese/projets-interetablissements-zese/1288-la-course-aux-nombres-edition-2018
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Голямото пране: 28 март 2019  https://www.lagrandelessive.net/ 

 
Всички ученици от МФЛ Варна, както и хилядите други ученици от френските училища по света, се включиха в  
артистичния проект „Голямото пране“.  Той се проведе на 28 март 2019 в учебното заведение и се състои в из-
работването на художествени произведения по една и съща тема в един и същи формат, които да бъдат изло-
жени на въже за пране в градското пространство край учебните заведения. Тази година, 2019, темата беше 
свързана с цветовете : « Цвят ! » 

Какво би бил цвета без светлина? Какво би станало с нас без цветовете или 
светлината? Нищо не бихме могли да видим! Свят без цветове не би бил то-
зи, който познаваме, и който ни кара да мечтаем. Той би изгубил вкуса си, 
както хранителните продукти, които консумираме, ако не можем да ги ви-
дим. Всичко би било еднакво за нас, без оглед на различията. Бихме имали 
усещането, че сме изгубили идентичността си и живеем в странен свят. И 
какво би станало с художниците и рисунките, които от времето на заражда-
нето на човечеството му дават облик и следват нишката на развитието му? 
Какво би станало, например, с фотографията, киното, видеата: картината би 
ли била същата?  
Подготвяни в течение на няколко занятия, произведенията на учениците от 
PS до 3ème бяха изложени в учебните дворове на двете сгради и се радваха на 
искрен успех.  

 

Биоразнообразието около нас 

Тази година класовете CP, CE1 и CE2 работят по биоразнообразието.  В рамките на проекта децата се срещнаха с 

двама специалисти от национален парк Златни пясъци в четвъртък, 22 март, на между-

народния ден на горите.  

Програмата включваше: гатанки за живот-

ните, които ни заобикалят, за следите, кои-

то оставят в природата, наблюдение на 

флората и фауната около училище.   

Учениците се забавляваха, възползвайки 

се от опитния терен на природата.  

https://www.lagrandelessive.net/principe/cest-quand/
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Исторически парк на гости в МФЛ Варна 
 
Как са живели  прабългарските и славянски народи в самото начало на Средно-
вековието? Какви са били техните грижи и основни занимания? Как са защита-
вали териториите си? От какво естество са били дрехите им, оръжията им? Как-
во е билo ежедневието им, както и залозите на общностите? 
Професионалисти (педагози, занаятчии, спортисти), част от големия проект 
“Исторически Парк” http://ipark.bg/, посетиха МФЛ Варна, за да ни представят 
сцени от битки и за да обменят знания и умения с учениците от цикъл 3 на обу-
чението. Трите класа CM1- CM2- 6ème имаха възможността да участват в този 
голям “спектакъл” от прецизни жестове и реставрирани костюми.  
Усещането за пътуване във времето бе силно, учениците зададоха многоброй-
ни въпроси свързани с историята, както и с необикновеното, любопитното... 
Благодарим на екипа от Исторически Парк, намиращ се на 33 км от гр. Варна, до с. Неофит Рилски: проект, който 
се очертава като най- големият такъв в Европа. 

Карин дом – сертификат за участие и дарение в бла-

готворителната мартеничкова кампания  

Огромно благодаря на всички вас! 

Учениците от МФЛ Варна се включиха в инициативата Аз Вярвам и 
Помагам, защото вярваме, че и най- малкият жест може да промени 
живота на друг човек към по-добро.  

Интересни спектакли 

За учениците от колежа и лицея орга-

низираме, по инициатива на Община 

Варна, посещение на спектакъла 

„Криворазбраната цивилизация“ на 

Добри Войников, на 30 май от 19h00 

на основна сцена на Драматичен теа-

тър Варна. Желаещите трябва да се 

запишат при Виктория Монева-

Попова най– късно до 15 май. Входът 

е безплатен.  

През месец май Варненска опера ви 

препоръчва следните спектакли: 

“Кой е Големанов?"  на 07.05 – за 

учениците от колеж и лицей 

"Зоро" на 08.05 – за учениците от 

колеж и лицей 

 "Пук, Лили на морското дъно“ на 

22.05 за най-малките 

http://ipark.bg/
https://www.facebook.com/azvyarvamipomagam/?__tn__=K-R&eid=ARArkboxFea6hL_mqGagD_CH_k-UELxMqGiNCgs_obyCf18Lqp-0apCP_noyW7uVrYKvGTSjdgaZbPSv&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDyQfbi7O5pN0tZY_9mMtcW3R17ljl99NBnZK8D8qZvr8MXLibgoQN7lfeLpnoPxwVMUdUA0neiJtRz75onqvR
https://www.facebook.com/azvyarvamipomagam/?__tn__=K-R&eid=ARArkboxFea6hL_mqGagD_CH_k-UELxMqGiNCgs_obyCf18Lqp-0apCP_noyW7uVrYKvGTSjdgaZbPSv&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDyQfbi7O5pN0tZY_9mMtcW3R17ljl99NBnZK8D8qZvr8MXLibgoQN7lfeLpnoPxwVMUdUA0neiJtRz75onqvR
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За втора поредна година учениците от МФЛ Варна участват в Longman competition. Също както миналата 

година, учениците показаха отлично владеене на английски език. Резултатите можете да видите тук  
http://pte-bulgaria.com/galeria Браво на всички участници! 

СМ2 са на луната ! 

По случай 50-годишнината от стъпването на Луната учениците от СМ2 се отправиха на пътешествие във Вселената. 

Освен в час по науки, учениците изследваха темата от всички страни. В час по писане те си представяха бъдещето 

на земния спътник.  По четене се отправиха към Космоса на борда на два кораба в книга—игра, в която героите 

бяха самите те. От историческа и съвременна гледна точка те изследваха темата, проследявайки на живо излита-

нето на ракетата Falcon Heavy Rocket (огромна стъпка в изследването на 

Космоса), което предизвика жива емоция  в клас.  

При тези условия за тях е трудно да останат здраво стъпили на Земята ! 

name   personal result result for category 
min max 

Yoana Popova PTE YL First words 87 46 90 
Michalina Zawistowska PTE YL First words 87 46 90 

Lyubomir Chakarov PTE YL First words 84 46 90 
Aneliya Chabani PTE YL First words 79 46 90 

Bilyana Safeva PTE YL Springboard 78 56 80 

Rodi Kirova PTE YL Springboard 77 56 80 
Emma Linkova PTE YL Springboard 75.50 56 80 

Ivan Lazarov PTE YL Quickmarch 79.50 33 80 
Alekzander Boland PTE YL Quickmarch 72.50 33 80 

Philip Manukyan PTE YL Breakthrough 75 39 80 
Bella Petkova PTE YL Breakthrough 74 39 80 

Lili Chapeyron PTE General L1 72.75 56 80 

Philip Kaykamdjozov PTE General L1 70.50 56 80 
Ivan Dautais PTE General L1 70 56 80 

Boris Kiriakov PTE General L2 67 48 80 

Stella Nikolova PTE General L2 64.75 48 80 
Boris Blaho PTE General L2 63.50 48 80 

Stela Natcheva PTE General L3 64 56.75 80 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fpte-bulgaria.com%2Fgaleria%3Ffbclid%3DIwAR10L4VFD_ABdQrRLbO6bw9iS0kbxJ8FpcL81rt-o_WJ3-yz6whdi146oFs&h=AT0pisg2jEr8Nv9x8sbU1ep02JmhsiZeohjzQZq0vlVlUWpQORz9nh7n8U2SiQh56SpcFqPjuYBmHvn7ZhYUFQzCznLc2pJoJJBf4pHU39euYAJdF
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Голям успех на МФЛ Варна на изложение Оранжево морето 

Интервю на CM2 с новата учителка по английски език 

Добър ден, бихте ли се представили?  

Казвам се Карли Полсън, на 32 години и идвам от Уелс. Имам брат, Уорън, който е шеф готвач. Имам и малка 

дъщеричка. Живяла съм в различни страни, преподавайки английски език на малки деца, но също и на възрас-

тни (Шотландия, Полша…). Обичам рисуването, книгите и пътешествията.    

Как решихте да станете учителка ?  

Обожавам да уча нови езици, майка ми също беше учителка, така че съм го наследила от нея. Обичам, също 

така, да работя с деца, така че това беше идеалният компромис.  

Защо дойдохте в България ?  

Защото обичам да живея близо до морето и съм работи-

ла вече в учебно заведение под шапката на Френската 

светска мисия в Шотландия.  

Харесва ли ви да живеете във Варна ? 

I LOVE IT !!!! 

Кой е любимият ви филм? Стил в музиката ?  

Нямам много добра памет за филми. Харесвам всички 

музикални стилове без електронната музика. Обичам предимно да слушам текстовете.   
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Връчване на Академическите палми на Милена Ангелова от Алианс франсез 

На 29 март 2019, в сградата на Алианс франсез във Варна, 

госпожа Милена Ангелова получи Академическите палми, 

връчени й лично от Негово Превъзходителство Ерик Льобе-

дел, Посланик на Република Франция в Република Бълга-

рия, по време на официална церемония.  

Това почетно отличие, връчено от представител на Френс-

ката държава в България, е официално признание от страна 

на Франция за госпожа Ангелова за приноса към разпрост-

ранението на френската култура в България. Госпожа Анге-

лова посвещава професионалната си кариера на френския 

културен и лингвистичен свят в България.   

Като директор на Алианс франсез Варна, партньор на МФЛ Варна, както и връзка с Френския институт, 

Международен френски лицей Варна поздравява госпожа Ангелова за нейната ангажираност, както и за 

изключителното отличие от страна на Френската държава.   

МФЛ Варна изразява искреното си желание да продължи да работи в тясно сътрудничество с Алианс фран-

сез и изразява изключителната си подкрепа относно професионалната дейност на госпожа Ангелова.  

За информация : 

Орденът Академически палми е почетен орден на Франция, въведен на 4 октомври 1955 от  председателя 

на съвета Едгар Фор. Той заменя отличието за  офицер от Академията, създадено през 1808 г от Наполеон I 

за отличие на членове на Университета.    

Колежаните от 3е и гимназистите т МФЛ Варна ще се срещнат с писателя Жером Ферари на 29 май. Събитието е 

част от фестивала Варналит http://www.varnalit.com/. На следващия ден предстои среща със Стефан Цанев.   

 

 

 

 

Българоговорещите ученици от 3e, 2nd и 1e ще участват в проект “Българските традиции и 

ритуала наричане” воден от писателката Розмари де Мео. Събитието се организира  в два 

полудена: на 21 и 22 май.   


