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Информационен бюлетин n°10/ Декември 2019 

МЕЖДУНАРОДЕН ФРЕНСКИ ЛИЦЕЙ ВАРНА 

ШАРЛ ПЕРО 

Екипът на начален курс 

 

 “момент заедно ” 

ЗАБАВНИ АТЕЛИЕТА за ученици от 6 до 9 г. от Международен Френски лицей Варна! 

В тези ателиета децата ще могат да упражняват своите говорни умения на френски 

чрез различни забавни занимания: песни, театър, игри... Така ще обогатяват своя 

речник и ще подобряват произношението си. Ще напредват, като се забавляват! 

Качествено партньорство между МФЛ Варна и Алианс Франсез Варна!  

Модул от 60 уч. часа 

2 учебни часа/ х 40 мин/, от 16.30 до 18.00 ч., 2 пъти седмично 

Записвания до: 23 януари 2020 г. 

Начало: 4 февруари 2020 г. 

Цена на модула: 420 лв. 

За записвания: http://www.afvarna.org/ чрез попълване на он-лайн формуляр 

За повече информация на тел. 052 631 325 или 0899 800 744 

Важни дати януари и февруари 2019 

- 13 до 31 януари 2020 : Стажанти INSPE от Бретан (2) : в 

класовете CE2 и CM2  

- 13 до 17 януари 2020 Пробен зрелостен изпит Bac 1е и 

Терминал 

- 22 януари 2020 от 13h30 до 16h30 : Проект на учебното 

заведение : Ателие родители N°1 

- от 27 до 31 януари : родителски срещи Цикъл 1- PS MS 

GS.  

- 28, 29 и 30 януари 2020 от 17h30 : Родителски срещи 

горен курс 

- 5 февруари 2020 - Проект на учебното заведение : Ате-

лие родители N°2 - 13h30 -16h30 

- 6 и 7 февруари 2020 : Педагогическа мисия начален 

курс: Педагогически съветник от Инспектората към Наци-

оналното образование за зона Юго-източна Европа 

(CPAIEN)  

- 11 и 12 февруари 2020 : Образователен полюс към AEFE 

Франция - Инспекция във връзка акредитиране на 2нд 

Посещение на Госпожа Робин, Посла-

ник на Франция в България 

Екипът на @LfiVarna 

@mlfmonde бе удостоен 

с внимателното и любез-

но посещение на Френс-

кия посланик в Бълга-

рия, което се състоя на 6 

декември 2019.  
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Училището на 2069 

За да популяризират свободата на печата, право, което се изучава в 

часовете по история, учениците от CM2 се впуснаха в изучаване на 

статия от пресата. След като видяха заедно занаятите, участващи в 

създаването на вестник, ролите бяха раздадени и статията реализира-

на. Тя е изцяло написана от учениците, така че моля, бъдете снизходи-

телни.   

В час по история видяхме видеоклип от 1969. В него децата говорят 

как си представят училището през 2000. Вдъхновихме се и пожелахме  

да направим същото. Така започнахме да си представяме училището 

след 50 години. Направихме рисунки и писмени работи. Според нас технологията ще присъства повече в учили-

ще и може би няма да ходим повече на училище, а ще работим от вкъщи с виртуален учител.   

Попитахме за мнението им и други хора от училище : 

КРИСТИАН (CM1) : Повече технология, по-голям двор, животни в класната стая, много повече деца 

АЛИС (1ere) : ще има хубава храна, часовете ще са по 30 минути и ще свършваме на обяд. През останалата част 

от деня ще се занимаваме със спорт или мажоретки и с други неща.  

БОРИС (1ere) :  Ще бъде много топло. Ще има повече дейности навън и училищни обмени.  

МОД (асистент на директора) : ще се придвижваме с летящи килимчета, няма да има моливи и листи, ще рабо-

тим на таблети и няма да има учители, а роботи.  

Дискусия ЗДРАВЕ в час по английски 

През последната седмица в часовете по английски език учениците от 3е говориха на 

тема ЗДРАВЕ. Те обсъдиха основните органи в човешкото тяло - как функционират и 

какво е тяхното значение. Мариам, Белла, Андрей, Филип, Марина, Александър и Ивон 

изнесоха презентации, съответно за сърцето, белите дробове, мозъка бъбреците, носа, 

ухото и зъбите. Чрез няколко образователни видеа и малко практически упражнения 

учениците се научиха да оказват долекарска помощ на пострадал до пристигането на 

медицинско лице. 
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Големите сърца в МФЛ Варна 

Учениците от 6е инициираха две благотворителни акции в края на 2019. Вече 

можем да кажем, че малките герои изпълниха мисията. Играчките, събрани за 

децата в нужда от с. Септемврийци, бяха предадени на асоциацията, представ-

лявана от координатора на сдружение Василица, представител на Община Вар-

на, отговарящ за здравето в райони в неравностойно положение и на господин 

от българската армия, който ще занесе играчките в селото и ще ги раздаде на 

децата. Благодарности на джуджетата, които отидоха да вземат събраните от 

СЕ1 играчки. Деца с огромни сърца от сграда 1!  

Учениците предадоха и събраните хранителни продукти на организаторите на 

акцията. Трима младежи дойдоха в училище : Александра (ученичка последен 

кас във Варна), Валентин и Марин (ученици в Балчик) ни разказаха как се е роди-

ла идеята за тази акция. Свидетел на молбата на възрастна дама към минувачите 

да й купят мляко и бисквити, Валентин решава да организира благотворителна 

акция за хората от Балчик и региона, чиито нужди остават невидими за всички 

нас.  Неговите приятели бързо се присъединяват към инициативата и с подкрепа-

та на Time heroes кампанията е в ход. Учениците от 6e имаха удоволствието да си 

поговорят с мотивирани, активни, сърцати млади хора, които освен това са и шам-

пиони! Валентин и Марин са шампиони на България по хвърляне на чук и на диск, 

а Валентин е и олимпийски шампион по хвърляне на чук!  

Съчувствие, споделяне и сътрудничество – дейности, които са част от човешките 

ценности.  

Комуникация и обмен между класовете CE1 и CE2  

От началото на годината учениците от CE1 и CE2 обменят информация по класове ( за 

пингвините, планетите от слънчевата система, картите). 

Тези моменти позволяват на децата да общуват, да обме-

нят информация, да задават въпроси, с което укрепват 

устното изразяване. Представящите проектите са мотиви-

рани, продължаваме приключението през втория тримес-

тър!  

Запознайте се с АРТистичния падлет на колежаните : https://padlet.com/thomaslfiv/

ARTistique 

https://padlet.com/thomaslfiv/ARTistique?fbclid=IwAR2KKm6pSqNZf7fdsO2cX8QuUs1Tosq-OlD3TiCCMPridV9xfZeyySVvacI
https://padlet.com/thomaslfiv/ARTistique?fbclid=IwAR2KKm6pSqNZf7fdsO2cX8QuUs1Tosq-OlD3TiCCMPridV9xfZeyySVvacI
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Писмо до кралица Елизабет II 

В час по английски език учениците от 6е направиха виртуална обиколка на Бъкин-

гамския дворец. Те научиха интересни факти за  кралица Елизабет Втора и нейния 

лондонски дом, включително и това, че той има свой собствен пощенски код. Не 

само любознателни, но и любопитни, учениците решиха да го тестват. Те написаха и 

изпратиха на Нейно Величество писмо и коледна картичка с пожелание за здраве и 

щастие. 

Дали тя ще им отговори? Ще видим... 

Работилници за сурвакници при малките и големите 

 

30 години от създаването на Международната Конвенция за Правата на Децата 

През 1989 г. ООН единодушно ратифицира конвенция за защита правата на децата по целия свят. По този случай 

CM2 изготвиха серия от афиши, представящи 10-те права, предвидени в това споразумение. 

Така учениците откриха, че въпреки тази конвенция, подписана от всички страни на земното кълбо, правата на 

децата далеч не са придобити и  борбата трябва да продължи, за да могат всички деца по света да растат свобод-

ни, равни, щастливи и в сигурност.  
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Интервю с г-жа Жако, учител по физика и химия в колежа и лицея 

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

1. Какво Ви харесва в химията ?  

Химията ни позволява да разберем много неща от ежедневието и от света, който ни заобикаля.   

2. Какво Ви привлича в професията на учител ?  

Да разкажа науката на младите.  

3. Каква беше детската Ви мечта ?  

Да замина на научна мисия.  

4. Бихте ли приели да участвате в музикално шоу/ конкурс ?  

Да 

5. Към какво води, според Вас, черна дупка ?  

Към нищо.  

6. Коя е идеалната професия за Вас ?  

Професията, заради която си щастлив да се събудиш.  

7. Едисон или Тесла ?  

Тесла 

8. Физика или химия ?  

Химия 

9. Тече или плава ?  

Плава 

Коледни картички от децата за децата 

Учениците от сграда 1, подпомогнати от екип извънкласни дейности, изработиха 

коледни картички в подкрепа проект на ПТПИ Делфините Варна за изграждане на 

площадка за игра за деца с увреждания. Отчет от мисията на Делфините: 38 000 

лева събрани общо за мисията !  

Вестник Варна лит 

Печелившите ученици в конкурса на 

Варна лит оставиха автографи за бъде-

щето на специално издание на вестник 

Находки. Вестникът вече е поставен в 

специална капсула на времето, която се 

съхранява във Варненската библиотека.  


