
 1 

Информационен бюлетин n° 6/ Юни 2019 

МЕЖДУНАРОДЕН ФРЕНСКИ ЛИЦЕЙ ВАРНА 

ШАРЛ ПЕРО  

Фолклорно пеене 
 
 Децата от ателие "Фолклорно пеене" с ръководител Petya Dragneva бяха отличени с 

първа награда на празника на фолклорното изкуство " Като жива вода " гр. Суворово в 

края на месец април. Малките певци получиха грамота и плакет с шевица, ръчно 

изработена в гр. Суворово. Поздравления на децата и техния ръководител. 

Важни дати 

- Начало на учебната година за учениците, вторник 3 септември сутрин, в съответствие с училищния календар  

Първа помощ в  CM 

Въвеждане в Първа Помощ с Патрисия Делбари, нашата учителка по Науки - 

сертифицирана да обучава и информира на всяка възраст. Да, можем да действаме и 

бидейки на 10 години. СМ1, СМ2 се възползваха от този полезен обмен. Симулации, 

ситуации...как да реагираме, какво да не правим - минаваме и през практически 

момент. И се надяваме, че няма да ни се наложи да прилагаме. 
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Технологично изложение 

По повод международния ден на вятъра, 14 юни, учениците от 4е и 3е, заедно с учителя 

им по технология Марин Попов, организираха Технологично изложение в двора на 

сграда 2 в петък. Проектът бе подкрепен от г-н Киряков, председател на Асоциацията на 

производителите на възобновяеми енергии. Учениците представиха технически 

предмети, необходими за обучението по технология в училище. Благодарности на 

семействата, които подкрепиха проекта! 

La course aux nombres  

 
Клас 6èmes от МФЛ Варна спечели математическото състезания  la Course aux 

nombres, организирано за зона Юго-източна Европа.  

https://www.aefe-europe.net/index.php/zese 

 

Победителите са :  

CM1 A Букурещ (15.6) 

CM2  D Букурещ (13.12) 

6ème Варна (18.76) 

5ème A Милано (16.91) 

4ème червен Торино (16.83) 

Медийно образование 

Класовете CM1-CM2 събрани заедно за сеанс - дискусия МО (Медийно 

Образование). Какво правите когато скучаете? Успявайте ли да прекарате време 

без екран? Какво се случва тогава? TIK TOK, супер cool, както и...?” Опасностите и 

възможностите на цифровата ера, свързани, несвързани или хиперсвързани: 

няма добър избор. Има само избори. Какъв е вашият избор? Емили Гупил и Фло-

риан Моро “водят танца”, а CM1 се заеха с карикатурните афишажи - размисъл. 

https://www.aefe-europe.net/index.php/zese
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Училищен кооператив в GS 

Учениците от GS се организираха в училищен кооператив. По 
време на училищния празник те продадоха 50 кутии от чудесни-
те бонбони МФЛ Варна! Спечелените 97 лева им помогнаха да 
закупят нови игри за класната стая.  

Учениците от GS изказват благодарности на 
семействата, които им помогнаха за реализи-
рането на този проект.  

 

Кооперативът на гимназистите 

Гимназистите се организираха в кооператив, за да съберат пари за финансирането на 

учебни проекти. Те следваха необходимата процедура при избор на президент на 

кооператива (Стелла, 2нд), ковчежник (Маргарита, 1е), шеф готвач (Анаис, 3е и София 

1е). Всички се включиха с ентусиазъм в приготвянето на сладкиши и при 

разпределението на ролите за продажбата. Бисквитите бяха предложени за 

продажба на учениците от сграда 1, както и на родителите. 

Събраната сума е 728,40 лв и е предназначена за учебни проекти. 

Огромни благодарности на учениците, техните родители и персонал, които 

помогнаха на събитието ! 

Празник на музиката 

Както всеки всяка година и тази на 21 юни, под организацията на Марин Попов, нашия 

динамичен учител по музика, музикантите от МФЛ Варна участваха в Празника на му-

зиката #LaMlfFêteLaMusique. Това франко-

фонско събитие се чества по целия свят. 

Френският културен център във Варна бе 

организирал няколко сцени в града, нашата 

беше на Wake Park на 3-та буна. Петдесети-

на ученици представиха музикалните си 

проекти, по които работиха през учебната 

година. Звуците на техните китари, клави-

ши и барабани очароваха публиката в лят-

ната вечер.  
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Състезание по български език за чуждестранните ученици  

На 25.06. 2019 г. в МФЛ Варна  се проведе състезание по 

български език за учениците, изучаващи български език 

като чужд. В него взеха участие десет ученици. Участни-

ците се състезаваха, разделени на два отбора.  След 

много оспорван двубой и демонстриране на добри поз-

нания по български език, победата завоюва отборът с 

капитан Татяна. Състезателите получиха грамоти от ди-

ректора на училището, господин Пиер Шаперон. 

Благодарим за участието на: Татяна, Юго, Лили, Лоиз, 

Кармен, Михалина, Клое, Лео, Атила и Анабел, с поже-

лание за още по-големи успехи в овладяването на бъл-

гарския език. 

Благодарим и на организаторите: Нина Илиева, Мерал Апостолова и Петя  Крон за хубавата идея и прекрасната 

организация. 

“Консумираме/ живеем/ строим заедно”  

Цикъл 3 ( CM1-CM2- 6e) имаха възможността да бъдат в час и в други класни стаи. Целта бе да се обмисли по 

различни начини “ Как консумираме/ живеем/ строим заедно”- тема от програмата на цикъла по География. 

Прожекции на видеа, игри със социални роли, визуални концепти - не ни липсват средства за анализ. 

Какво означава “ Да консумираме”? Как представят сюжета образователи, историци и хора на изкуството? 

Изглежда, че темата говори на децата ни повече отколкото можем да предположим. Темата дори ги докосва, в 

класната стая на СМ1. 

И така, продължаваме да търсим решения за равни общности, в стаята на СМ2, при Флориан Моро. Да живеем 

организирано, на принципа на пълно равенство, изглежда почти “ невъзможно”, но учениците показват 

любознателност и не се отказват да търсят други обществени модели. 

А сега, към голямото предизвикателство в стаята на Виктория Монева 

(стая по История и География/ Български език и Литература) - 

Архитектурата на Утрешния ден. Какви са архитектурните принципи, 

които вече съществуват в страни с технологичен и икономически рас-

теж? Какви са визуалните проекции на учениците за Градовете на Бъде-

щето ? Чакаме различни реализации от целия цикъл. За среща със Све-

та. 

А ето и няколко елекроцентрали готови за тази среща. Продукции от 

клас СМ1. 
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"ПриказкиТЕ“ 

На 01.06 се проведе 

церемония по 

награждаване на 

лауреатите от VIII 

Национален 

конкурс  за детска 

рисунка 

"ПриказкиТЕ".   

Много сме горди, 

че Карина от CM1 

спечели ПЪРВА 

награда в нейната 

възрастова група. 

“Свят, изкуство и море”  

На 15 юни 2019 г в кк Златни пясъци се проведе 

Международен конкурс "Свят, изкуство и море " , 

на който взеха участие децата от Ателие Фолклорно 

пеене при Международно Френско Училище "Шарл 

Перо " гр Варна с ръководител : Петя Драгнева. 

Сред множеството участници от Украйна, Беларус, 

Грузия , Литва , Полша и България малките певци 

бяха отличени с 1 награда. Нека да благодарим на 

родителите за подкрепата и отзивчивостта! 

Спектакли за края на учебната година 

Учениците и техните учители се организираха в създаването на няколко спектакъ-

ла за края на учебната година.   

Четвъртък, 20 юни, учениците от началния курс представиха песни пред родите-

лите, след което празникът продължи с игри и почерпка, осигурена от родители-

те.  

Шоуто на талантите от сграда 2 се проведе на 27 юни. Гимназистите изготвиха сценарий за изявите на учениците 

от цикъл 3 и 4, както и дипломи за участниците.  

Две театрални постановки  -  на клас 6e (на 27/06) и на клас CM2 (на 28/06) зарадваха публиката. Съвременен 

прочит на Молиер  и представата на СМ2 за колежа превърнаха училищния двор в театрална сцена.  

Тези спектакли бях истинско удоволствие за публиката.  

Още три спектакъла ще бъдат представени през месец юли: понеделник 1/07: театър на CP, вторник 2/07: театър 

на CE1 и сряда 3/07: класът на GS: церемония по Награждаването (край на детската градина, преминаване в го-

рен клас) + многоезични песни (френски-английски-български).  
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Програма на извънучебните занимания за ваканционния клуб 

Тази година решихме да развихрим творческите си умения като заснемем 

кратък филм по книгата "Вълкът, който искаше да обиколи света". Ще 

обиколим Европа, Азия, Африка, Америка... 

Ще се запознаем с разнообразието от танци и вкусове на много държави по 

света. 

Ще създадем наша собствена информационна емисия  LFIV TV, която ежед-

невно ще публикуваме на Facebook страницата ни. Нашите репортери ще 

проследят пътя на пътешествениците и ще ни срещнат с много интересни 

гости от цял свят. 

Всеки петък ще ходим на ’’ пътешествие ‘’ из нашата прекрасна 

България. 

Древната крепост в Бяла, срещи с много животни в ЗООКЪТ Го-

рица и  Центъра за защита на природата и животните –Добрич. 

Екстремни изживявания и забава в ЕКО РАЙ  и ЕКШЪН ПАРК 

Варна. 

Среща с нашите любими приятели – кончетата в база Кичево. 

Две мултикултурни събития маркираха месец юни— Япония с клас 6е и Танзания с гимназистите.   

Останахме очаровани от Япония—страната на вишневия цвят, където хората умеят да се наслаждават на природата 

и живота.  

Танзания ни очарова с красотата си и разнообразието от вкусове.    

Защото да учим означава и да отваряме съзнанието си към други култури и да намираме начин да общуваме, въз-

ползвайки се от различията.   

 


