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МЕЖДУНАРОДЕН ФРЕНСКИ ЛИЦЕЙ ВАРНА 

ШАРЛ ПЕРО 

Връчване на Националните дипломи 

за основно образование 2019г 

Четвъртък, 21 ноември, се проведе церемония 

по връчване на Националните дипломи за ос-

новно образование 2019г. Г-жа Дикова, аташе 

по сътрудничеството в областта на френския 

език във Варна, ни оказа честта да изнесе 

вдъхновяваща и доброжелателна реч. Г-н 

Шаперон, директор на учебното заведение, и 

педагогическият екип на МФЛ Варна поздравя-

ват невероятните ученици и техните смели 

родители. Поздравления на дипломираните и 

успешен път напред!  

Седмица на вкуса при CE1 

По време на седмицата на вкуса учениците от CE1 прочетоха рецепта за хляб, научиха непознатите думи, нарису-

ваха и написаха етапите на рецептата.  

След това работиха по екипи, за да направят тестото. После всеки изработи 

формичка от тесто: сърце, бастунче, животно, геврече…  Майката на Матей 

дойде да вземе хлебчетата и ги изпече у тях. Огромни благодарности!  

Хлебчетата бяха вкусни и хрупкави.  

Важни дати декември 2019 

- от 2 до 4 декември : финансов одит  : Мисия на ФСМ  

- 8 декември : Край на 1ви триместър  

- 18 декември : Ден на броилката 

- 9 и 10 декември : Пробен изпит на основно образова-
ние N°1  

- 10, 11 и 12 декември , 15h30 : Родителски срещи нача-
лен курс (CP, CE1, CE2, CM1 и CM2) 

- 10, 11 и 12 декември , 17h30 : Съвет на класа 1ви три-
местър 

- 16 декември : Общо събрание 

- 20 декември : « Pyjama day » Начален курс 

- 20 декември , 15h30 : Коледен спектакъл детска гради-
на  

- 20 декември , 15h30 : Музикален спектакъл с Г-н Попов  

- 14 до 17 януари : Пробен зрелостен изпит Терминал  

- 21 до 6 януари : Коледна ваканция  
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Реколта от щастие  в МФЛ Варна « Какво е щастието за вас ? » 

Вдъхновени от работата на артистката Фани Герино ще отговорим на въпроса « Какво е щастието за вас? » 

на всички езици в МФЛ Варна. https://airedebonheur.tumblr.com/ 

По време на целия период 1 ние събирахме определенията за щастие на  децата и техните близки на всички 

езици.  

« Работата ми се състои в събиране и декламиране в градовете и селата. Приемам функцията на гово-
рител на хората, преминавайки през публични места, пазари, гари, университети, училища, центрове за 
изтърпяване на наказания (където изградих жилищни сгради), различни пътеки, търсейки преминаващи-
те хора. Всяла среща е един глас, гледна точка по даден въпрос; съвкупността от гледните точки, бога-
ти в тяхното допълване, са декламирани чрез различни средства:  съдийски стол, подиум, стълба … ви-
наги ново място за всяко действие. По същия начин моят костюм (всъщност работната ми дреха), в 
сигнално червено, сигнализира спешността на въпросите. Изградени са и реституции под формата на 
експозиции, където са изложени предмети (средства) и флаери с отговори (сценографии). » 

Ето отговорите, дадени от семействата в МФЛ Варна : 

Laugh a lot, dream a lot, spend time with people I love 

Health, santé 

The health of my family ! 

Health Family Love 

1/ Health  2/spending time with family 

Здраве           Health 

Усмивки        Smiles 

Смях               Laugh 

Health Love 

Allasia Aleksander 

Health :)  

Is to feel good and to be lucky 

D’être en harmonie avec soi-même 

Happiness for me is the health 

Happiness is an inner feeling which can be felt in many 

occasions. A good sleep after a hard work, good food 

when one was really hungry! OF COURSE Family togeth-

er is always Happy ! 

Health 

Good education 

Travel all around the world 

Time with my children and family 

Le Bonheur c’est exercer sa passion 

A big smile on your face  

Le manque de stress au quotidien 

Healthy family 

Здраве за всички в семейството   

Le bonheur est dans le pré 

The liberty of travel 

Разходка        Walk 

Плаж          The beach 

Време заедно        Time together 

C’est être en bonne santé pour partager du temps avec 

ma famille, mes enfants 

Family 

Famille 

Harmony with yourself 
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Health 

Family 

Love  

Laugh of a child 

Healthy family 

Happy family 

Honest family 

Family 

Batist Gatist 

Mon bonheur, c’est… vous ! 

Happiness for me I found in my family and meeting with 

friends. 

Щастие е да пътуваме заедно, да играем и да се за-

бавляваме. 

Happiness is to travel together, play and have fun. 

To be together 

To have everybody healthy at home ! 

Travel together 

Health 

Be with friends and family 

Le Bonheur c’est être sur son canapé avec un plaid, du 

thé, son chien et voir la neige tomber. 

Happiness is happy family, happy and smiley children 

My children are my all, they are my happiness 

Happiness is to: 

1/ work whatever makes you happy! 

2/ to be surrounded by true friends and… 

3/ to have a dream :)   

When my family is together healthy and sharing beautiful 

moments 

My happiness is my family 

My happiness are my children 

Health 

Love  

Le sourire des enfants 

Le temps passé en famille 

Un bon livre 

Un voyage 

Щастието е много комплексно, но когато си здрав, 

даваш и получаваш любов, значи си щастлив 

Happiness is a lot more than being healthy or to give and 

receive a love. But when you have them this means you 

are happy 

Summer 

Family 

Щастието е здраво, сплотено семейство, любов и пъ-

тувания 

Happiness is a healthy, united family, love and travel 

Love  

Family 

Health  

L’amour et la famille 

When they understand you 

The sound of the sea, the smell of cinnamon, a good 

book, hearing my daughter’s laugh 

Когато съм със семейството си, което е здраво! 

When I am with my family, in a good health! 
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CM2 правят тяхна държава 

В рамките на проект гражданско образование и по програмата на часа по граж-

данско и морално образование, с цел сплотяване на класа, учениците от CM2 

създадоха тяхна собствена нация. След като изучиха състава на една държава, 

те бяха готови да упражнят създаването на тяхна собствена такава, проект, кой-

то ще продължи през цялата учебна година. Знаме, закони, символи, територия 

…  CM2 се превърнаха в отделна единица, където всеки ученик бе чут в своите 

предложения. Ще продължим с написването на химн, управление на отношени-

ята с другите държави (във връзка с уроците за Европейския съюз) и с установяването на институции, където всеки 

ще има роля и важност.  

Ние желаем благоденствие на новата държава, с надеждата съюзът да трае през цялата учебна година.  

Праисторически следи по днешните български земи - проект на 6е и СЕ2 

След като работиха задълбочено по периода на Праистори-

ята и в частност по находките в България, колежаните от 

клас 6е решиха да предадат знанията си на учениците от 

СЕ2, които също изучават този период.   

Колежаните работиха с различни източници, събираха ин-

формация, отсяваха най- важното, структурираха и анали-

зираха. Накрая създадоха собствени презентация, фишове 

с упражнения и въпросник - игра « търсене на съкрови-

ще ».   

Учениците работиха заедно в рамките на 3 часа/ 2 дена, 

през които децата от СЕ2 първо посрещнаха колежаните, а след това ги посетиха в сградата на "големите", за 

да работят по фишовете и да участват в играта.  

Тази богата и ползотворна среща обещава да се превърне в годишен проект, благодарение на ентусиазма на 

учениците.   
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« Доза щастие »  

Проект Здраве е сред приоритетите на учебното заведение. Превенцията на зависимости е част от него, 

основно за учениците от лицея и големите класове на лицея.   

В рамките на този проект  и давайки приоритет на мултиезичното обучение #plurilinguisme гимназистите от МФЛ 

Варна посетиха прожекция на филма "Доза щастие" на български език със субтитри на английски. 

Ето някои от техните думи след филма: 

« Филмът е много реалистичен, показвайки ефекта на дрогата 

върху човека. Кара ни да се замислим » 

« Много добре сниман филм. Животът преди и след хероина. 

Интересен и истински. » 

« Поуката? Никога да не опитваме наркотични вещества, дори 

около нас хората да ни подтикват. Ако вече сме пристрастени, 

трябва да се опитаме да се измъкнем, защото спасението е почти невъзможно, особено когато стигнем дъното. »  

« Липсата на човещина при зависимите » 

« Много добре направен филм, базиран на истинска история. Посланието е ясно –  да се замислим какво имаме и 

да го оценяваме, без да пропиляваме живота си. » 

«Познатата доза щастие е известна и разпространена зависимост. » 

« Истинска доза щастие » 

  

 Седмица на вкуса в PS 

И тази година в PS се опитахме да събудим вкусовите сензори на де-

цата, като за целта трябваше да опитат два различни вкуса. Първона-

чално децата опитваха водни разтвори на сол и захар и трябваше да 

могат да разпознаят сладкия или соления вкус. Дискутирахме също 

цяла седмица за здравословното хранене и че е важно да се консуми-

рат плодове и зеленчуци на всяко ядене, дори и на закуска. Седмица-

та на вкуса приключи с дегустация на сезонни плодове и зеленчуци. 
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Интервю с г-жа Йорданова, учител по английски език в колежа 

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

1.Какво ви мотивира да идвате на училище?  

Усмивките на децата.  

2.Коя професия сте мечтали да упражнявате?  

Лекар, но в последствие нещата се промениха.  

3.Защо избрахте английския като език?  

Защото е много благозвучен, интересен и лесен.  

4. Щатите, Англия или България?  

България, разбира се.  

5.Коя е любима Ви дестинация за пътуване ? 

Лондон 

6.Любим филм?  

 « Гладиатор »  с Ръсел Кроу 

7.Любима книга?  

« Пеперудата » на Анри Шариер 

8.Автомобил или велосипед?  

Зависи дали бързаш или не. 

9.Море или планина?  

Море 

10.Queen или U2?  

Queen   

Стажанти в класовете от началното училище и детската градина 

От 18 ноември до 6 декември, в рамките на три седмици, студенти от INSPE в Ница, инс-

титут за обучение на учители във Франция, дойдоха на стаж в класовете  GS, CP и CE2. 

Следващата година тези стажанти ще станат учители във Франция.  

Още веднъж МФЛ Варна @mlfmonde е признат от институциите за качеството на препо-

даване.  
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