
 1 
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МЕЖДУНАРОДЕН ФРЕНСКИ ЛИЦЕЙ ВАРНА  

ШАРЛ ПЕРО  

Важни дати  

Ноември  

и Декември  2020 

 

Избори 2020/ 2021 

Както всяка година учебното заведение организира избори за : 

- Представители на родителите в съвета на училището (8 титуляри и 8 подгласници) 

- Представители на родителите в съвета на учебното заведение (3 титуляри и 3 

подгласници) 

- Представители на персонала (образователен, административен) 

Изборите се проведоха в петък, 9 октомври 2020. Списъците на представителите са 

изложени в двете сгради. 

Успоредно с това всеки клас от цикъл 3 нагоре - до клас Терминал избра представители 

на класа. Последните ще изберат двама делегати, които ще ги представляват и ще при-

състват на различни съвети, включително и на съвета на учебното заведение (с право на 

глас). 
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Нощ на литературата 7 октомври 2020 

Тази година учениците от клас 2 се включиха в Нощта на литературата с откъс 

от романа на Жан Марк Тюран „Теа от поречието“. Авторът на романа е спече-

лил Голямата награда на петте континента на франкофонията за 2018 година. 

Сюжетът разглежда проблемите на дискриминацията при ромите в началото 

на 20 век. Задълбочена дискусия се проведе след четенето. Учениците иден-

тифицираха проблемите на ромите, свързани основно с липсата на образова-

ние. Дискусията се глобализира върху темата за дискриминацията като цяло, 

за личния избор, мързела и липсата на мотивация. Гимназистите засегнаха 

темата за стереотипите в обществото, ценностните системи, които задължават 

обществото да пресъздава едни и същи схеми.  

Сюжетът  се оказа много интересен за младите, затова темата остава отворена.  

 

Баскетболен мач 

Баскетболен мач събра на терена екипите на учениците от клас 3, гимназистите и учителите. Спортното събитие, 

инициирано от учителката по физическо възпитание г-жа Илиева, бе много добре посрещнато от учениците и от 

педагогическия екип. Публиката горещо подкрепяше любимците си. Резултат : всички спечелиха  !  

 

 

Растенията 

Децата от СР работят ежедневно върху развитието на растенията бла-

годарение на позитивната намеса на родителите.  
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Ориентация 
Децата от СЕ2 се запознаха с методите на ориентиране : търсене на знаци / маркери за дадено време, декодиране, 
работа в екип. Всички участваха с ентусиазъм и си помагаха. Браво !  

!  
 

                   Спомен от Космоса 

Защо Земята има нужда от Космоса? Предлага ли ни възможности Космосът за раз-

витие на човечеството? Луната просто стъпка към други планети ли е? Как би изглеж-

дал един космически квартал? Или град на Марс? Какви ще бъдат отношенията меж-

ду хората, които живеят в космическа колония?  

Учениците от СМ1 и от горния курс разсъждаваха по тези въпроси, както и по други, 

свързани с Космоса и възможностите за развитие на човечеството. Пощенските кар-

тички, нарисувани и надписани от младежите, ще бъдат изпратени в Космоса на 

борда на ракетата Ню Шепърд.  При кацането й обратно на Земята картичките ще 

бъдат подпечатани „Пътувал в Космоса“ и изпратени обратно на децата.  

Проектът ни позволи да развием въображението си, както и гражданското съзнание. 

Разсъждавахме върху професиите на бъдещето и отговорността, която имаме към 

самите себе си, както и към цялото човечество.  

Сега чакаме с огромно нетърпение космическата поща!  

Профили в Туитър на класовете 

В МФЛ Варна, за да са по-близо до семействата,  класовете PS MS GS CP и CE1 общуват 
ежедневно чрез профилите в Туитър:  
клас PS https://twitter.com/PsClasse  
клас MS https://twitter.com/ClasseMs  
клас GS https://twitter.com/LFIV_GS  
клас CP https://twitter.com/Classe_de_Julie  
клас СE1 https://twitter.com/ClassedeMelanie  
Часовете по английски език също имат профил в Туитър https://twitter.com/English_Carly_P  

https://twitter.com/PsClasse?fbclid=IwAR0IbtmxxaXOWfeX62ksS5dWOhCKnxxF3aWymNeOSH2wo7ZsjJElFT7l9Rs
https://twitter.com/ClasseMs?fbclid=IwAR2qKgE2G4R_v9cTmWkdR4KjMBecqdtUc-DjX4MIYbLVhmFcWaGJUnvhN2A
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FLFIV_GS%3Ffbclid%3DIwAR3Zdryjo3GwNHuxdJWc32B0v12YJIlwot4qfsJLvzo2aORSAZT7eLtbcq0&h=AT3C8rfkZtbou3_rgwoHgRGjhQbkEqy2vlrmeR64XexP1YwNC3NeWxD4QiXSwefzakrsOxtl-RKx9erTYRtyQQ9H05yR7Gl1JuUaPTJhuCYs4pnuOt-63
https://twitter.com/Classe_de_Julie?fbclid=IwAR3d_CSrQB4erLibQ2iCIksJg-YbE_7zZLQrPHwJt6s_rw72PWIzWz7mgCo
https://twitter.com/ClassedeMelanie?fbclid=IwAR3q2umqYGz5RJ1li22pR9JPK48nIDLLUE-mok0GXtDM0Uq7-N5JByAiZ1c
https://twitter.com/English_Carly_P?fbclid=IwAR1bJQYWjTnhA6scJsVMcfPj3CSW0xBnXuctCbe4mCQpGdkSSx_YRxtnrU8
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Ателие Хелоуин 
 
Петъчния ден преди ваканцията учениците от цикъл 2 участваха в ателиета за Хелоуин с участието на родители, 

които помогнаха за доброто протичане на дейностите, за което им благодарим !  

По програма : оригами, целене на пирамида от кенчета, игри с тиква, оцветявания и построяване на адска кула. 

Всички много се забавляваха !  

Връчване на национални дипломи за основно об-

разование  

Госпожа Флоранс Робин, посланик на Франция в България, и 

госпожа Ива Дикова, аташе по сътрудничеството за френския 

език, ни удостоиха с честта да присъстват на церемонията по 

връчването на националните дипломи за основно образова-

ние. Момент на гордост, който съпътства изграждането на кул-

турата на учебното заведение, МФЛ Варна.  

Съвет на учебния живот  

Съветът на учебния живот (CVS) събира делегатите от клас 6 до Терминал и им дава глас, за да стимулират нова 

динамика, нови проекти, по- добро функциониране на учебното заведение и по- добър живот на учениците.  

Първият съвет се състоя в четвъртък, 15 октомври 2020. Това бе възможност 

да се определи ролята на делегатите. На учениците бяха предложени ня-

колко проекта, в които могат да участват.  

Вторият съвет се проведе в четвъртък, 5  ноември 2020, като продължение 

на първия. Определени бяха комисии за работа по различни действия и 

проекти за учебната 2020/2021, както и временен календар. Последният 

може да се види изложен във фоайето на сградата.   
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Хари Потър от СМ1 
 

МФЛ Варна понякога е изключително място.  Издирвани магьосници, въл-

шебни пръчици, диментори в клас СМ1 (сега разбираме по-добре настро-

енията на учителката ... ааа, ето защо...!), заклинания във въздуха. 

Хари Пот ...... пардон, Малена от СМ1 ни представи сутрешното експозе 

относно сагата на Дж. К. Роулинг.  История, 

обичана от малки и големи. 

И за часове си помислихме, че сме в Хогуор-

тс. 

Хелоуин �  наближава и магията все още може да работи . 

Затворете очи и си представете... 

Подготовка за Хелоуин 

Последния ден преди ваканцията децата от двете сгради 

имаха възможност да дойдат дегизирани на училище. 

Феички, скелети и супер герои се разхождаха по училищ-

ните коридори и дворове. Истинска подготовка за  

Хелоиун.  

Клас 6е се запознава с Варненския некропол 

Петък преди есенната ваканция учениците от клас 6е посетиха Археологическия музей във Варна и участваха в 

ателие « Варненски некропол ». Учениците работиха с документи, следваха инструкции задачи  и търсиха отгово-

рите, изследвайки находките в праисторическите гробове. За да улеснят работата си, децата се бяха организира-

ли в екипи.  

Посещението, организирано в рамките на обучението по история и история на България, им помогна сами да отк-

рият съкровището от града на мъртвите – най- старото злато, работено от човека, 5 хилядолетие пр. н.е. Децата 

имаха възможност да се запознаят с погребалните практики на древните, които ни дават важни сведения за орга-

низацията на обществото им, както и за нивото на тяхната цивилизация.  
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Интервю с г-н Венсан Давид, учител по биология, физика и химия в горен курс 

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

1. Защо избрахте България? 

Избрах България, защото намерих този пост на учител и имах желание да преоткрия Европа.  

2. Работили ли сте в други държави? 

Да, работил съм в Африка, също така и във Френска Гвиана. 

3. Имали ли сте друга/и професия/и, освен тази на учител? Коя/кои? 

Имал съм много, около пет или шест. Първата ми работа беше, когато свърших обучението си; три години 

бях отговорен за качеството на млеката, които произвеждат индустриите. След това работех в лаборатории 

за медицински изследвания, после в търсене и разработване на козметични продукти. Преди да стана учи-

тел бях отговорен в една агро-хранителна индустрия. 

4. Какво сте искали да работите като малък? 

Исках да стана ветеринар. 

5. Коя е страната, която бихте искали да посетите? 

Бих искал да посетя Канада. 

6. Кои езици владеете? 

Говоря единствено френски и малко английски. 

7. Имате ли домашни любимци? 

Имам две кучета и една котка, но, за съжаление, всичките останаха във Франция. 

8. Какво е хобито Ви? 

Хобито ми е тенисът. 

9. Кое е любимото Ви ястие? 

Любимото ми ястие е една виетнамска манджа, която наричаме Бан кунг (“Banh chung”). 

10. Когато сте били ученик, кой е бил любимият Ви предмет и защо? 

Любимият ми предмет беше Науки на Живота и Земята. Когато бях на вашата възраст, обичах да се разхож-

дам. Харесвах всичко общо с природата, животните и дърветата. 

11. Имате ли незабравим спомен от детството? 

О, да. Мигът, който никога няма да забравя е, когато получих първия си компютър. 


