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Информационен бюлетин n° 7/ Септември 2019 

МЕЖДУНАРОДЕН ФРЕНСКИ ЛИЦЕЙ ВАРНА 

ШАРЛ ПЕРО  

Важни дати Октомври и Ноември 2019 

- 11 октомври: Избори за представители на родителите и на персонала  

- 16 октомври : Световен ден на храната 

- 17 октомври : « Голямото пране » 

- 21 октомври - 3 ноември Училищна ваканция   

- 3 ноември : Ден на студентите във Фестивален комплекс, вход свободен   

- 7 ноември : Среща за реформата на лицея и ориентация (родители на ученици от лицея)  

- 13 ноември , 17h00 : Консултативна комисия “ училищни такси“  

- 18 ноември : Ден на детската песничка  

- 19 ноември , 17h30 : 1 Съвет на училището 2019-2020 

- 20 ноември : Международен ден на детето  

- 21 ноември, 17h30 : Официална церемония по връчване на дипломите DNB 2019 (ученици и родители) : аташе по 
сътрудничеството г-жа Дикова  

- 26 ноември, 17h30 : 1 Съвет на учебното заведение 2019-2020 

Жабката Келсо  

В @LfiVarna @mlfmonde класовете от началното училище направиха пла-

кат, свързан с многоезичното обучение #plurilinguisme. http://youtu.be/

SrpG8Tk9f8o Келсо ни помага да се справяме с поведението в клас @Kel-

sosChoice 

За да се справят с проблемите в поведението, класовете GS, CP, CE1 и 
CE2 се обръщат към Келсо ! Той е малка жабка, която предлага на деца-
та различни начини да подобрят взаимоотношенията си в междучасие-

то. Децата минаха по класовете, за да обяснят на останалите ученици как да се справят с дребните ежедневни гри-
жи между връстници.  
В сграда 1 ще видите плаката, направен от учениците на френски, английски и български език. Можете да научите 
песничката от линка.  

 

https://twitter.com/LfiVarna
https://twitter.com/mlfmonde
https://twitter.com/hashtag/plurilinguisme?src=hashtag_click
http://youtu.be/SrpG8Tk9f8o
http://youtu.be/SrpG8Tk9f8o
https://twitter.com/KelsosChoice
https://twitter.com/KelsosChoice
https://youtu.be/SrpG8Tk9f8o
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МЕЖДУНАРОДЕН ФРЕНСКИ ЛИЦЕЙ ВАРНА 

ШАРЛ ПЕРО  

Да разпознаваме чувствата  
 
След като се запознаха с книгата « Цветът на емоциите » на Аналена, учени-
ците от класовете GS CP CE1 и CE2 @LfiVarna @mlfmonde разпознават чувст-
вата си на различни езици  #plurilinguisme.  

« Какво е щастието за Вас ? »  
 
Вторник, 6 септември, бе многоезичен ден в @LfiVarna 
@mlfmonde, вдъхновен от артистката Фани Герино, орга-
низиран около въпроса: « Какво е щастието за Вас? » #plu-
rilinguisme http://airedebonheur.tumblr.com Всички учени-
ци и родители могат да се включат в инициативата, запис-
вайки отговора си на този въпрос на дъската на входа на 
сграда 1.   

6 септември - Ден на Съединението   
 
С афиши на няколко езика  #plurilinguisme учениците от  CM2 в @LfiVarna @mlfmonde обясниха на съучениците си 
от началния и горния курс защо петък, 6 септември, е празник.   
 

Информационен бюлетин n° 7/ Септември 2019 

https://twitter.com/LfiVarna
https://twitter.com/mlfmonde
https://twitter.com/hashtag/plurilinguisme?src=hashtag_click
https://twitter.com/LfiVarna
https://twitter.com/mlfmonde
https://twitter.com/hashtag/plurilinguisme?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/plurilinguisme?src=hashtag_click
https://t.co/oTDOjNLaXC?amp=1
https://twitter.com/hashtag/plurilinguisme?src=hashtag_click
https://twitter.com/LfiVarna
https://twitter.com/mlfmonde
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Информационен бюлетин n° 7/ Септември 2019 

МЕЖДУНАРОДЕН ФРЕНСКИ ЛИЦЕЙ ВАРНА 

ШАРЛ ПЕРО  

За да работя добре, имам нужда … 
 
Учениците от CE2 направиха ментална карта, за да обяснят от какво имат 
нужда, за да работят добре в клас. Те помислиха, например, колко е 
важна хубавата закуска, както и да идват на училище отпочинали и да не 
забравят необходимите си вещи!  
 

В МФЛ Варна работата на класовете може да бъде ежедневно  проследена от семействата в мрежата.  
 Twitter  

 Падлет  

  

  

Уч. заведение @LfiVarna 

PS @classePS1 

MS @ClasseMs 

GS @Classe_de_Julie 

CE2 @ClassedeMelanie 

Английски 

език 

@English_Carly_P 

GS https://padlet.com/chapeyronlfiv/ft9096omzbmz 

CE1 https://padlet.com/lfivce1/vrivlkwokgpq 

Аеронавтиката- професия приключение или забавление   
 

Двама пилоти дойдоха в училище в сряда, 25 септември, за да предс-
тавят професиите в аеронавтиката на гимназистите. Целта на тази сре-
ща беше :  

 Среща и обмен с професионалисти в сферата на въздухоплава-
нето 

 Откриване света на професиите в областта 

 Възможните обучения, които биха осигурили достъп до тези 
професии 
 
Тази среща се вписва в една от основните оси на учебното заведение - 
проект Бъдеще.  

https://padlet.com/chapeyronlfiv/ft9096omzbmz
https://padlet.com/lfivce1/vrivlkwokgpq
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Lettre d’information n° 7/ Septembre 2019 

МЕЖДУНАРОДЕН ФРЕНСКИ ЛИЦЕЙ ВАРНА 

ШАРЛ ПЕРО  

Абонаменти  

МФЛ Варна предлага и тази учебна година абонамент за френски издания.  

Целта ни е да улесним достъпа до френската литература за децата Ви. Четенето е в центъра на нашето учене. 

Абонаментите на "Milan Bayard" са за списания. 

Абонаментите на "Ecole des loisirs" са за детски книги. 

Тези абонаменти са допълнителни. 

Децата Ви имат книжните каталози в ученическата си чанта. 

От 2/10 до 18/10 списания на Bayard et Milan са на Ваше разположение на 1 етаж на сграда 1. След 15ч30 присъс-

тващите учители на място ще могат да ви ориентират в избора на списание, подходящо за възрастта и интересите 

на детето Ви. 

Молим да върнете попълнената бланка за абонамент в стаята на администрацията в сграда 1 преди 18/10. След 

тази дата абонаментите няма да бъдат възможни. 

Всеки месец изданията ще пристигат в училище, където ще бъдат раздавани на децата. 

С надеждата да сме ви полезни.  

Библиотека сграда 1  

За учениците от начален курс от PS до CM2 библиотеката  в сграда 1 се обновена.   

1238 книги бяха регистрирани в Hibouthèque https://www.hiboutheque.fr/citescolaire-

lyceefrancaisinternationaldevarna-varna-90/. При желание, децата могат да заемат книги, всеки 

ще има личен код. Мек килим бе купен и децата вече имаха удоволствието да се насладят на 

спокойствието на това пространство. Скоро редица проекти ще бъдат реализирани около сърце-

то на нашето училище и знания : библиотеката.  

« 1 минута Варна »  

« 1 минута Варна » е проект за реализиране на клип за най- големия морски град на България. Предизвикателство-

то ? Да се представи градския чар в 60 секунди.  Конкурсът е организиран от хотел Интернационал, Златни Пясъци, и 

в него се включват творци от всички възрасти. МФЛ Варна се включва не като участник, а по-скоро за удоволствие, 

преоткривайки град Варна.  Пред обектива: класовете CM1 eиCM2. Очаквайте скоро и « flash » видеото!  
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Информационен бюлетин n° 7/ Септември 2019 

МЕЖДУНАРОДЕН ФРЕНСКИ ЛИЦЕЙ ВАРНА 

ШАРЛ ПЕРО  

Интервю с г-н Жуавил, учител по история/ география/ гражданско образование в коле-

жа и лицея  

Реализирано от учениците от клас 4e в рамките на проект « Медия и информация »  

На каква възраст започнахте да преподавате? 

Започнах да преподавам на 28 години.  

Защо Варна? 

Защото чух много хубави неща за училището и градът и регионът са много хубави.  

Защо избрахте колелото като средство за придвижване? 

Защото е екологично. Обичам да спортувам и освен това е екологично.  

Обичате ли да пътувате? 

Много. Напуснах Франция преди седем години и оттогава пътувам постоянно - Италия, Испания, Бангла-

деш.  

Коя личност ви вдъхновява? 

Далай Лама 

Какъв стил музика слушате?  

Рок и рап, тъй като тези два стила ми допадат най- много.  

Каква е тайната ви никога да не се ядосвате? 

Ако я разкрия, вече няма да е тайна.  

Фаст фууд или Био храна? 

Обичам и двете.  

Манчестър Юнайтед или Ливърпул? 

По- скоро Манчестър Юнайтед,  тъй като това е голям клуб с много голя-

ма история и добри играчи като Рони, Кантона и Бекъм.  

История или География? 

История, защото смятам, че имаме нужда да разберем кои сме.  

 


