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МЕЖДУНАРОДЕН ФРЕНСКИ ЛИЦЕЙ ВАРНА 

ШАРЛ ПЕРО 

Клас CE2 участва в проект диктовки в Twitter  - 

Twictées ! 

Twictées са диктовки, предложени на вниманието на всички 

ученици от френските училища по света. Всеки клас, който 

има акаунт в Twitter, може да се запише за участие и да об-

мени своите диктовки с друг клас партньор. Учениците от 

CE2 написаха текста на диктовката си, след което я изпрати-

ха на клас CE2 в Бъркли, който ще им изпрати педагогичес-

ки инструменти, които ще им помогнат да поправят грешки-

те си. В отговор, учениците от CE2 във Варна ще поправят 

диктовката на учениците от Бъркли и ще им предоставят 

средства за корекция. Благодарение на този обмен учени-

ците ще станат експерти в осуе-

тяване на клопките на френския 

правопис.  Работата по групи 

позволява да се развие усещане 

за кооперативност чрез третира-

не на оригинални теми като 

вещиците или опазването на 

околната среда.  

CE2 се запознават със скалните праисторически рисунки 

В рамките на учебната програма на клас CE2 учениците ще изучават през цялата година големите исторически пе-

риоди. Този месец се запознаха с Праисторията и скалните рисунки, открити в пещерите Ласко и Шове.  След като 

направиха рисунки на животни с въглени, нашите артисти събраха в двора на училището материали,  с които да 

направят боя и да създадат собствените си творби « като праисторическите хора ». Произведенията им са изложе-

ни на първия етаж на сграда 1.  

Важни дати месец ноември 2019 

- 3 ноември : Студентско изложение във 
Фестивален комплекс, вход свободен   

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

- 13 ноември , 17h00 : Консултативна ко-
мисия “ училищни такси“  

- 18 ноември : Ден на детската песничка  

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

- 20 ноември : Международен ден на де-
тето  

- 21 ноември, 17h30 : Официална церемо-
ния по връчване на дипломите DNB 2019 
(ученици и родители) : аташе по сътрудни-
чеството г-жа Дикова  

- 26 ноември, 17h30 : 1 Съвет на учебното 
заведение 2019-2020 
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Храним се здравословно, за да растем здрави 
 
Когато децата се хранят здравословно, те ще растат здрави. За седмицата на вкуса 
децата от MS напълниха цяла кошница с плодове и зеленчуци. Като истински шеф 
готвачи, те приготвиха зеленчуци на фурна, салата и плато с плодове. И сладко, слад-
ко си похапнаха. 

Петокласниците се запознават с Варненския Некропол  

Знаете ли, че най- старото злато, работено от човека, е открито във 

Варна? Учениците от клас 6e изучиха съдържанието на гробовете, 

доказващи съществуването на цивилизация, по-древна от тази в Еги-

пет и Месопотамия. Некрополът от епохата на Неолита е открит през 

1972 г край Варненското езеро и съдържа най- старото златно съкро-

вище на света.   Датиран в периода 4600 - 4200 г. пр. н.е. некрополът 

е изложен в Археологически музей Варна.  Най- богатият гроб е този 

на мъж на възраст между 40 и 50 години,  вожд на племе или жрец, 

погребан с 900 златни предмета.  Учениците наблюдаваха, сравнява-

ха и анализираха 5 гроба и предметите в тях като истински археолози.  Обсъждането в клас финализира тяхната 

работа. Сега те са истински специалисти, готови да предадат на други наученото.  

 

Видеоклипове на английски език : абонирайте се ! 
 
Класовете CE2, CM1 и CM2 направиха видеоклипове с Adobe Spark Video, споделени на ака-
унта в Twitter @English_Carly_P 
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Медийното приключение на учениците от 4e  

Как да отсеем достоверната новина в информационния поток, който ни заобикаля? Какви въпроси да зададем на 

събеседника ни, за да получим възможно най- добрия отговор? Вълнуваща ли е професията на журналиста? Има-

ме ли достъп до големите медии? На тези и други въпроси учениците от 4e / 7 клас търсят отговора в клас, правей-

ки интервюта и посещавайки една от най- достоверните медии в града – Радио Варна.  

Благодарим на екипа на Радио Варна и особено на главния редактор Веселина Божинова и на Мариела Димитро-

ва, журналист и редактор, които ни посрещнаха и водиха в нашето про-

учване.  

 

 

 

Уеб сайтът на МФЛ Варна с нов облик : добре дошли на https://lfiv.bg/  

17 октомври 2019 : « Голямото пране », международен проект 
@LaGrandeLessive 
 
Класовете GS, CE1, CE2, CM1 и CM2 окачиха творбите си на въже за простиране в 
училищните дворове на двете сгради на 17 октомври. Поздравления на всички 
ученици, които взеха активно участие в проекта, събрал класовете в общо съв-
местно начинание.  
Какво е брегова линия ? Познаваме ли отблизо такава?  Как виждаме морските 
пейзажи, крайбрежието, Земята, живота наоколо? 
Класовете СМ отговориха на тези въпроси с удоволствие и блeстящи идеи. 
Поздравления за “малките” творци! (Голямото пране е добре пространо.) 

https://lfiv.bg/
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Седмица на вкуса - дейности от 8/10 

В класовете GS и MS дойде майката на С., за да ни обясни правилата за балансиран 

хранителен режим. Учениците участваха активно в този мултиезичен момент на 

обмен #plurilinguisme ! 

 

Библиотека Hibouthèque 

В сграда 1 учениците от класовете PS MS GS CP CE1 CE2 могат да заемат книги на френски език когато пожелаят.  Ка-

ним семействата да посетят библиотеката (преди 8h45 и след 15h30) и да участват в избора на книги, които ще бъдат 

четени у дома.  

Учителите регистрират заетите книги в базата на Hibouthèque. 

Всеки може да види какви книги е заел, използвайки кода за достъп, предоставен му от съответния учител, на след-

ния линк : https://www.hiboutheque.fr/citescolaire-lyceefrancaisinternationaldevarna-varna-90/ 

 

Избори 2019/ 2020 

Както всяка година учебното заведение организира избори за :  

 Представители на родителите в съвета на училището (8 титуляри и 8 подглас-

ници)  

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

подгласници)  

 Представители на персонала (образователен, административен)  

Изборите се проведоха в петък, 11 октомври 2019. 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 присъстват на различни съвети, включително и на съвета 

на учебното заведение (с право на глас).  

https://www.hiboutheque.fr/citescolaire-lyceefrancaisinternationaldevarna-varna-90/
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Интервю с г-н Горс, учител по математика и технология в колежа и лицея 

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

 

1. Какво Ви харесва в учителската професия?  

Позволява на учениците да се развиват, докато в същото време се развивам и аз самият.  

2. Тежко или по- скоро приятно е да се работи в чужбина ?  

И двете, тъй като често започваш от нулата, но и откриваш хора и неща, които никога не би срещнал.  

3. Кои думи и изрази знаете на български ? 

Добър ден ! Моля ! Здрасти 

4. Защо България ? 

Кандидатствах на няколко места, но това предложение ми допадна най- много. Също така и класовете са с 

малко деца.  

5. Кой е любимият Ви филм ? 

Матрицата, първа част. 

6. Какво обичате да правите в свободното си време ? 

Обичам да слушам аудио книги на английски език.  

7. Математика или технология ? 

Математика 

8. Еко скутер или тротинетка ? 

Тротинетка, обичам усещането за усилие.  

9. Котки или кучета ? 

Котки, особено ако са много.  

10. 9642x18 ? 

Господин Горс стана и взе маркер. Отиде до дъската, за да извърши 

умножението, след което бързо намери 173556 :-) 

 


