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МЕЖДУНАРОДЕН ФРЕНСКИ ЛИЦЕЙ ВАРНА 

ШАРЛ ПЕРО 

Важни дати февруари 2020 

-  6 и 7 февруари 2020 : Мисия на педагогическия съ-

вет към инспектората на френското национално обра-

зование за Юго-източна Европа   

- Сряда 5 февруари 2020 от 13h30 до 16h30 : Проект 

на учебното заведение : Ателие с родители N°2  

-  10 - 14 февруари 2020 : Професионален стаж клас 3e  

- 19 февруари 2020 : Карнавал (Mardi Gras) за учени-

ците от начален курс 

- Петък 21 и събота 22 февруари 2020 : Участие в 

21ия национален конкурс за ученически театър на ис-

пански език в София  

Споделено четене 
 
 
 
В @МФЛВарна 
@mlfmonde се 
създадоха ра-
ботилници по 
споделено че-
тене между 
учениците от 
начален и го-
рен курс.  
 

Как да направим училището ни по- екологично?  

Избрахме да говорим за екологията, тъй като земята е много за-

мърсена и решихме да живеем по-екологично. Помислихме какво 

може да се направи в училище.  

Можем например да заменим химическите препарати за почиства-

не със сол, лимон или оцет. Трябва да се опитаме да намалим на-

шите отпадъци, особено пластмасовите, защото тази материя не е 

биоразградима.  Можем да използваме по-малко хартиени сал-

фетки и да си носим наша кърпа, която да перем всяка седмица.  

Попитахме за тяхното мнение и други хора от училище : 

Педагогически съветник : използвайки по- малко енергия. Да изгасяме лампите, когато има слънце и да не 

оставяме водата да тече, когато не я ползваме.  

Учителката на СМ1 : С рециклиране на хартия, по-малко използване на електрически лампи, повече расте-

ния в училище. Използване на слънчеви панели. И да не се изхвърля храна в стола 

Стажант-учител от института в Бретан : Рециклиране на отпадъците. Да не се хвърлят отпадъци на 

двора.  

Педагогически асистент : използване на бутилки за многократна употреба, не на пластмасови. Използ-

ване на тетрадки от рециклирана хартия.  

https://twitter.com/LfiVarna
https://twitter.com/mlfmonde
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На вниманието на родителите на учениците от клас 3° 
  
По-долу можете да намерите пояснения относно изпита DNB. 
Информационна среща ще бъде предложена в период 4 (април-май 
2020 г). 
 Диплом от изпита в края на 3 ° DNB: пояснения: 
800 точки: 400 от училищен контрол и 400 на финални изпити през юни 
2020 г. 
 
Оценката на общата база представлява 400 точки върху оценките, получени в клас през годината в клас 3 °. 
Овладяването на всеки от осемте компонента на общата база се оценява по време на съвета на  класа 3 °: 
Недостатъчна компетентност (10 точки) 
Средно ниво (25 точки) 
Задоволително ниво (40 точки) 
Много добро ниво (50 точки) 
 
Финалните изпити през юни (Лицей „Виктор Юго“ в София) представляват 400 точки. 
 
Оценяват се върху 100 точки: 
- френски език (100) 
- математика (100) 
Оценяват се върху 50 точки: 
- история-география (50) 
- науки (физика-химия, науки за живота и земята, технологии) (50) 
Устният изпит се оценява на 100 точки 
 
Допълнителни точки се дават на кандидатите, които са следвали незадължително образование според ни-
вото, което са придобили в края на 4-и цикъл по отношение на учебните цели на това образование: 
 
10 точки, ако са постигнати учебните цели на цикъла 
20 точки, ако учебните цели на цикъла са надвишени 
 
Ученикът е взел изпита, ако натрупа 400 точки от 800-те. 
 
В зависимост от общия брой точки учениците могат да получат оценки: "достатъчно добър", "добър" или 
"много добър". 
 
Възможни нива: 
- Сравнително добре : ако той натрупа повече от 480 точки 
- Добре: ако той натрупа повече от 560 точки 
- Много добре: ако той натрупа повече от 640 точки 
 
Тези резултати (сравнително добре, добре и много добре) са на официалното удостоверение, което ще бъде 
изпратено от Министерството на народната просвета и предоставено на учениците по време на официална 
церемония. 
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Учениците в 

@МФЛВарна  @mlfmonde 

всяка седмица имат удо-

волствието да участват в 

часове по музика в съв-

местно преподаване 

#plurilinguisme  със спе-

циалист, практикуващ 

динамични и иновативни 

методи.   

 
Благодарение на 
добрите взаимоот-
ношения между 
родителите и учи-
лището, класните 
стаи в @МФЛВарна 
са снабдени с тенис 
топки с цел намаля-
ване на вредните 
шумове.  

Във фоайето на началното училище на МФЛ Вар-

на #мултиезичен афиш позволява на учениците 

да насърчават своите родители да сканират QR 

кодовете на песни, научени в клас, на три езика  

В GS всеки ден в 13h30 си мием зъбите. Учителката 

ни обясни посоката на търкане на зъбите и прави-

лата за хигиена.  

 
Класовете GS, CP и CE2 са регистрирани на платформата Lalilo. Всеки ученик може да се учи да чете у дома или в клас 

благодарение на тази програма, а учителите проследяват напредъка на всеки от тях. https://app.lalilo.com/#/portal?

langu.  Код на учебното заведение : PIWYFP 

Със същата цел учителите препоръчват 

@Grapholearn на френски език : 

http://grapholearn.fr/telecharger-le-jeu/ 

и @graphogame на английски : 

https://www.graphogame.com/#english-graphogame 

https://app.lalilo.com/#/portal?langu
https://app.lalilo.com/#/portal?langu
http://grapholearn.fr/telecharger-le-jeu/
https://www.graphogame.com/#english-graphogame
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Ni Hao, 你好 

Ние, децата от CE1 сме на разходка в Китай! През последните сед-

мици открихме различните паметници на културата в Китай, китайс-

ката музика с Марин, гуджънът, вид китайски струнен инструмент, 

научихме някои знаци, четохме книги за Китай като историята на 

Лиан,  рисувахме на оризова хартия и изработихме дракони.   

再见 

 

 Подарък от сърце от Българските Военноморс-

ки сили и благодарствено писмо от кмета на с. Сеп-

темврийци по случай включването в благотвори-

телната акция - събиране на играчки за децата в 

селото.  

Станция за анализ качеството на въздуха 
 
В @МФЛВарна @mlfmonde, благодарение на родители и на динамични 
учители бе инсталирана станция  за анализ качеството на въздуха, която 
дава ежедневно показания #mlfPourLeClimat 
 
 
 

Децата от GS направиха Ebook, за да обяснят как се 

пишат цифрите.  

 

https://twitter.com/mlfmonde
https://airtube.info/?pos=43.22373843513948,28.011145591735843,15
https://twitter.com/hashtag/mlfPourLeClimat?src=hashtag_click
https://drive.google.com/file/d/1ooF8gVlxgVGGU5SurVo3n2zdsv6VP2gz/view
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Обиколка на света с музиката 

Учениците от СЕ1 зададоха много въпро-

си на Леа за свиренето на цигулка, след 

това танцуваха на песента от региона на 

Оверн « Le pas du loup » и правиха ки-

тайска музика! Обиколка на света чрез 

музиката !!!!  

Благодарности на Леа и Марин  

Витаминозна супа 

"Вчера направихме супа от тиквички, картофи, пипер, моркови, праз. Обе-

лихме зеленчуците, нарязахме ги. Нашата учителка ги свари във вода. Нак-

рая пасирахме и хапнахме! " Учениците от СЕ1  

Малки човечета завладяват сграда 2. Оригинален и творчески проект на колежаните в 

час по Пластични Изкуства.  
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Извънкласни дейности 

Екипът извънкласни дейности при МФЛ Варна представя своите ателиета за учебната 2019-2020 година. 

Акцентът се поставя върху интензивното обучение на чужди езици, както и върху културни, образователни 

и спортни ателиета.  

  Ателие  Испански език 

Испанският и френският език имат сходна граматика и много думи с общ корен.  Близостта между 

двата езика  улеснява  овладяването му. 

Изучаването на испански език ще предостави възможност на децата ви да добавят ценни за лич-

ността им качества и ще разкрие нови перспективи за бъдещата им кариера. 

Ателие Английски език 

Английският е  най-използваният международен език. В съвременната  световна обстановка, кога-

то информацията все повече се разпространява  чрез интернет, когато обменът е ускорен и търгов-

ската дейност интензивно нараства,  английският език е незаменим. 

 Ателие Рисуване/Графични изкуства 

Рисуването е една от основните дейности за развитието на детето. Това занимание ще позволи на 

децата да развият своята моторика, да се научат как да управляват жестовете си и по-добре да ко-

ординират движенията си, като развиват артистичната и творческата си мисъл.  

Както рисуването е добро за здравето на децата, така също е добър начин родителите да опознаят по-

добре децата си.   

Народно пеене 

Фолклорът отваря мирогледа ни към красотата и  радва сърцата ни. Това е любовта към традици-

ята. По време на часовете децата научават интересни неща за традициите, обичаите, фолклорни-

те региони, костюмите и музиката, която ги характеризира.  

За нас фолклорът е синоним на красиви български песни, увлекателна музика и много добро настроение.   

Гимнастика 

Ателието по гимнастика позволява на детето да се адаптира в необичайни ситуации, като контро-

лира тялото си в пространството.  Гимнастиката е изразяване чрез езика на тялото, осъзнаване и 

изпълнение на артистични и естетически действия. Целта на тази дейност е да предложи на де-

цата физическо средство за художествено изразяване. 

Помощ за домашни  

Помощта за домашна работа е персонализирана подкрепа, която позволява на учениците да раз-

берат по-добре своите уроци. Целите ни са да правим упражненията и домашните работи за 

следващия ден, да напредваме с  материала за седмицата, да анализираме понятията, изучавани 

по различните предмети.  
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Шахмат 

Предлагаме на вашите деца възможност да развият уменията си в областта на логиката и мате-
матиката. Шахматът разгръща фантазията на детето не само на шахматното поле. Спомага за 
концентрацията, изгражда абстрактно мислене. Шахматът е здравословна и развлекателна дей-

ност, която може лесно да бъде научена и да се практикува на всяка възраст.  

 Карате киокушин 

Спортът се практикува от стотици хиляди души по цял свят и е една  от най-традиционните дис-

циплини. За някои това е начин да развият и поддържат физическа сила, а също така и да изуча-

ват техники за самозащита. За други Киокушин Карате е начин на живот, който преминава отвъд 

предела на тренировките. Това учение включва духовно и морално измерение, насочено към самоконтрол. 

Бойното  изкуство основно развива самоувереността на подрастващите, техните умения, решителност, кон-

центрация и постигане на целите. 

Футбол  

Футболът е универсален спорт, който развива издръжливостта и подобрява здравето и физическа-

та дееспособност на подрастващите от най-ранна детска възраст. Движенията и техниките при 

този спорт развиват тялото и позволяват работа върху координацията и мускулния тонус. Тъй като 

е колективен спорт, футболът изгражда отборен дух, дисциплина и уважение към противника.  

Ателие по математика — в процес на създаване!  

Ателието цели да събуди интерес към математиката, да доразвие влечението към нея и да бъде 

помощник в активното свободно време. Решаването на нестандартни задачи изисква по-

абстрактно мислене с логическа насоченост. Това ще позволи на децата да повдигнат завесата 

към един необятен свят, наречен Математика.  

Ателие « Танци цикъл 3 » 

Основна цел  на ателието е развитието на понятието „Самоизразяване чрез тялото“. 

С помощта на музиката / ритмично движение класовете от цикъл 3 (CM1-CM2-6e)  ще работят вър-

ху: 

- Прогресивно разбиране на идеята за самоуважение и самооценка - основно условие за личностното раз-

витие и изграждането на идентичността; 

- Координацията на тялото и лекотата „да се чувствам по-добре в кожата си“ - нещо, което се учи единстве-

но чрез правене; 

- Желание и усет към изкуствата и популярната култура като цяло - област, която не само отваря съзнанието 

на детето, но също така структурира критичното мислене на бъдещия гражданин, що се отнася до автоном-

ната грижа за тялото и правене на избори в живота му. 
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Ателие „Родинознание“  

Цел на ателието е изграждане началните познания на учениците за Република България. 

- Назовава столицата на Република България и нейните забележителности; 

- Познава националните символи (знаме, герб, химн); 

- Описва най-общо географски области в страната и природни забележителности; 

- Възникване на Българската държава; 

- Разказва за ярки личности и събития в българската история; 

- Български традиции, празници и обичаи. 

Библиотеката (безплатен достъп)  

Библиотеката предоставя достъп до знания и култура. Нейните ресурси и услуги предоставят възмож-

ности за учене, насърчават грамотността и помагат за оформянето на нови идеи  базирайки се на 

творческите и иновативни общества. Наша основна цел е да приветстваме  детето в библиотеката, да  

му  разкрием света на книгите, да  предизвикаме желанието  му да се върне на това място богато на 

открития.   

За записвания можете да се обърнете към г-жа Добрева, директор извънкласни дейности, по и-мейл perisco-

laire@lfiv.com или телефон +359 876816386.  

В класовете на начален курс са въведени цифрови решения с цел приобщаване на семействата и децата 

към работата в клас:  
 

Профил Twitter учебно заведение : https://twitter.com/LfiVarna 

Профил Twitter английски език : https://twitter.com/English_Carly_P 

Профил Twitter клас PS : https://twitter.com/classePS1 

Профил Twitter клас MS : https://twitter.com/ClasseMs 

Профил Twitter клас GS : https://twitter.com/Classe_de_Julie 

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

Класът CP общува с родителите чрез  https://klassroom.fr/accueil 

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

Профил Twitter клас CE2 : https://twitter.com/ClassedeMelanie 

Класът CM1 общува с родителите чрез https://beneylu.com/ent/os/fr/login 

mailto:periscolaire@lfiv.com
mailto:periscolaire@lfiv.com
https://twitter.com/LfiVarna
https://twitter.com/English_Carly_P
https://twitter.com/classePS1
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https://padlet.com/chapeyronlfiv/ft9096omzbmz
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