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Информационен бюлетин n° 16/ Декември 2020 

МЕЖДУНАРОДЕН ФРЕНСКИ ЛИЦЕЙ ВАРНА  

ШАРЛ ПЕРО  

Период 3 - Учебна година 2020/2021 : важни дати 

Януари 2021 

- От понеделник 11 до петък 15 януари 2021 (онлайн) : Bac пробен изпит 1е и Терминал 

- Петък 24 януари 2021 от 12h45 до 13h30 (проект 2021 – 2ри семестър : CVS (CPE- уче-

ници) 

- 11 до 15 януари 2021 от 15h30 (учителите представят планинг на родителите) : Семестриални родителски 

срещи детска градина 

- 26, 27 и 28 януари 2021 от 17h30 във визиоконференция (планинг предоставен от CPE на семействата и учи-

телите) : Родителски срещи Горен курс 

Февруари 2021 

- Вторник 2 февруари 2021 от 16h30 – zoom директор (линкът е изпратен по-рано) : Информационна среща 

DNB/ изпит за основно образование, семействата на учениците от клас 3е и учителите 

- От 15 до 19 февруари 2021 : Професионален стаж - 3е 

- 17 февруари 2021 : Карнавал (Mardi Gras) 

- Сряда 17 февруари 2021 : Представяне на бюджет 21/22 на управителния съвет 

- Петък 19 и събота 20 февруари 2021 в София (за потвърждение) : Участие в 22 национален конкурс за учени-

чески театър на испански език (г-жа Диаз) 

- Петък 19 февруари 2021 след часовете : Зимна ваканция  

Цветовете в PS 

В МФЛ Варна дистанционното обучение дава възмож-

ност на децата от PS да направят красиви цветни ко-

лекции.  

Снежни човеци в  MS 

По случай първия сняг 

във Варна децата от MS   

работиха по темата за 

снежните човеци : ис-

тински, нарисувани и на 

сандвичи  

https://www.youtube.com/watch?v=MOXONqskJEA
https://www.youtube.com/watch?v=MOXONqskJEA
https://www.youtube.com/watch?v=wH1YXwhErWc&feature=emb_l&fbclid=IwAR0ElXAjUELIx64MWJhg0EHl-G7AtsC9ZLz6pHwNVQLwZr40xSyfEtKxP98
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МЕЖДУНАРОДЕН ФРЕНСКИ ЛИЦЕЙ ВАРНА  

ШАРЛ ПЕРО  

« Теа от поречието » във виртуална среща  

След като участваха в Нощта на литературата, четейки романа на белгийския автор 

Жан-Марк Тюрин „Теа от поречието“, учениците от клас 2нд имаха удоволствието да 

се срещнат с Дора Минева, преводач на романа на български език. Романът е създа-

ден след срещите на автора с оцелели от Холокоста след Втората световна война, 

сред които е и главната героиня на романа – Теа, ромка от румънски произход. По 

време на вълнуващата среща с г-жа Минева разговаряхме за познанството й с авто-

ра, за техниките при превод, дискриминациите и стереотипите в обществата. Този 

проект е част от мултикултурните проекти в МФЛ Варна, благодарение на активното 

сътрудничество с младежка организация Аморфа.  

AVE, CE2! 

   Учениците от клас СЕ 2 

работиха през последните 

седмици върху Древния Рим 

чрез историята на малко 

момче "Каюс, малкия 

римлянин" и изследваха 

различни аспекти на тази 

цивилизация. За да приключат 

работата си по този период те 

се дегизираха като римляни 

по време на урок в зуум ! 

"Талантливите ни ученици" 

В рубриката 

„Талантливите ни 

ученици“ Ви пред-

ставяме Леон на 6 

години, прекрасен 

изпълнител на 

пиано, представящ 

се блестящо в 

страната и в чуж-

бина.  

« Пътуване с влак » 

« Движението е динамика, енер-

гия, живот, романтика....Трябва 

само да започнеш и всичко е тол-

кова достъпно. » пише Мариам 

Аракелян от 2нд в своя пътепис, с 

който участва в конкурс на БДЖ на 

тема « Разходка с влак ». Прекрас-

ният разказ е придружен с авторс-

ки снимки и вече е публикуван на  

сайта на организаторите 

Лицето в PS 

Тази седмица в МФЛ Варна децата от РS работят 

върху думичките, свързани с частите на лицето  

https://www.bdz.bg/bg/a/razkhodka-s-vlak-08-12-2020-16-26?fbclid=IwAR3N4XQ7nommUbXXZkfI_hLhxLk00d71Li4sZXsVVWM9nM6zaGB07ZZeqD4
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МЕЖДУНАРОДЕН ФРЕНСКИ ЛИЦЕЙ ВАРНА  

ШАРЛ ПЕРО  

Музикалният избор на учениците от клас 5e в МФЛ « Шарл Перо » 

Учениците от клас 5е направиха подбор на френски песни, с които споделят вкуса си за музика.  

Кратко изречение обяснява техния избор. Пожелаваме Ви приятно слушане! 
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« Вятърът ме взе » 
Децата от MS ни предлагат прочит на 

"Въздухът ме взе" на Раскал в красива 

дигитална книга  

« Има ли смисъл полити-

ческата ангажираност ? »  
 

Гимназията на МФЛ Варна е 

ангажирана в мащабно дейст-

вие за смисъла на политическа-

та ангажираност http://lyc-

sevres.ac-versailles.fr/eee.20-

21.Le_sens_de_l… « Има ли сми-

съл политическата ангажира-

ност ? » с Доминик Рейние. Об-

менът между ученици се състоя 

на 14/12/2020.  

Срещата  тук  

Профили Туитър на класовете 
В МФЛ Варна учителите от началния курс общуват всекидневно със семействата, за да бъ-
дат възможно най- близо до тях :  
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  CE1 https://twitter.com/ClassedeMelanie  
Часовете по английски език също имат профил в туитър  https://twitter.com/English_Carly_P  

« Болеро » на Морис Равел  

Децата от клас СЕ2 слу-

шаха и анализираха Бо-

леро на Морис Равел, 

след което гледаха раз-

лични версии на балета. 

Всеки избра танцови дви-

жения, за да представи 

собствена хореография. 

Браво!  

Весела Коледа от CP 

Децата от СР 

Ви желаят 

Весела 

Коледа ! 

joyeux Noël ! 

Merry Christ-

mas ! 

 

 

https://read.bookcreator.com/pYfD2pAb2hPyComelra8CYjOWzt1/4FeFrRwbTeuLkAYoF211fw?fbclid=IwAR2EV8Us36QXVAIiPZ8bO1tVimIUfoVHytyLscQ9qVn5eRjoDomrvjqRHMY
http://lyc-sevres.ac-versailles.fr/eee.20-21.Le_sens_de_l_engagement_politique_REYNIE_Dominique.php?fbclid=IwAR3n2dxozwWBW2At8pjT6sQdnaJ3ewBYuZ2DrrIucltp20OBuuV7-U0ah_sC:/Users/User/Documents/Custom%20Office%20Templates
http://lyc-sevres.ac-versailles.fr/eee.20-21.Le_sens_de_l_engagement_politique_REYNIE_Dominique.php?fbclid=IwAR3n2dxozwWBW2At8pjT6sQdnaJ3ewBYuZ2DrrIucltp20OBuuV7-U0ah_sC:/Users/User/Documents/Custom%20Office%20Templates
http://lyc-sevres.ac-versailles.fr/eee.20-21.Le_sens_de_l_engagement_politique_REYNIE_Dominique.php?fbclid=IwAR3n2dxozwWBW2At8pjT6sQdnaJ3ewBYuZ2DrrIucltp20OBuuV7-U0ah_sC:/Users/User/Documents/Custom%20Office%20Templates
https://projet-eee.eu/video/iv-lengagement-politique-a-t-il-encore-un-sens-dans-le-monde-daujourdhui-dominique-reynie/?fbclid=IwAR11eUV0YlWj_mT85l2WKLDsdQg5g7A7R48pxm49Pym-pdZ4ouF2ish0vyI
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
https://www.youtube.com/watch?v=miFl2B99Eo0&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2GOAHP7idqDP50rVXa3-XZndXQSoe6fyIg64vqCcKnxnTNddLd5SmTGMk
https://read.bookcreator.com/gE7VjqFanGVPova8rQqqYTtlTtl1/J6vFaUCsQMG2uIhk33lwpQ?fbclid=IwAR1qVWwoQAI8DRa0C6JM1LCHiBuh3zDGSx6153PX-QK7wOnPgl8FBGlOgys


 5 

Информационен бюлетин n° 16/ Декември 2020 
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Музикалният избор на учениците от клас 4e в МФЛ « Шарл Перо » 

Учениците от клас 4е направиха подбор на коледни песни, с които споделят вкуса си за музика.  

Кратко изречение обяснява техния избор. Пожелаваме Ви приятно слушане! 
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"Талантливите ни ученици" 
 

В рубриката 

„Талантливите ни 

ученици“ Ви предста-

вяме Давид от 6е с 

прекрасна авторска 

инструментална ком-

позиция  

« Медени звънчета »  
Младите таланти от вокално студио "Медени звънче-

та" към МФЛ Варна спечелиха вота на публиката в 

предаването " Млади фолклорни таланти " по Българс-

ко Национално с песента "Брайне ле, Иване".   

  

Да живеем заедно в CE2 
 
Децата от CE2 оцениха работа-
та си по темата « Да живеем 
заедно » в  прекрасно видео  
 
 

« България », разказана от големите ученици 

България, разказана от големите на малките. Съвместен 

проект, в който колежаните и гимназистите правят крат-

ки видеа на вниманието на по-малките ученици    

Да живее Коледа в CE1 !  

Да живее Коледа в СЕ1 ! В това видео ще видите ра-

ботата на децата от СЕ1 по време на дистанционното 

обучение 

Честита Коледа от учениците в MS  
 
Дядо Коледа пристигна !  
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=CLeR4XnDeCo&fbclid=IwAR0hvQRdaR5NpmPCKNywzIk-hsokMpNyrAQMU6YVz7FHh2MFH5KwW9mTnS8C:/Users/User/Documents/Custom%20Office%20Templates
https://www.youtube.com/watch?v=CLeR4XnDeCo&fbclid=IwAR0hvQRdaR5NpmPCKNywzIk-hsokMpNyrAQMU6YVz7FHh2MFH5KwW9mTnS8C:/Users/User/Documents/Custom%20Office%20Templates
https://www.youtube.com/watch?v=i2L8MabJgig&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0hvQRdaR5NpmPCKNywzIk-hsokMpNyrAQMU6YVz7FHh2MFH5KwW9mTnS8
https://www.youtube.com/watch?v=jLm2Z_tlGkg&feature=emb_logo&fbclid=IwAR1VgmxRG09VIGD_DGVRtbmQGmssxuuAn-uq5lzEPLC861nJiuUjYPWxOAkC:/Users/User/Documents/Custom%20Office%20Templates
https://www.youtube.com/watch?v=-ssI02bee08&list=PLxcBYAxSA6a1qit6zHFu5n38j5zvoDKCD
https://www.youtube.com/watch?v=-ssI02bee08&list=PLxcBYAxSA6a1qit6zHFu5n38j5zvoDKCD
https://www.youtube.com/watch?v=dJHmI87Dl9I&fbclid=IwAR2oiteTHNohlP4srStf-6T-Mq6-KduoKTFNLypklB2vir570QLugfxPXJkC:/Users/User/Documents/Custom%20Office%20Templates
https://www.youtube.com/watch?v=3rGXTjjXZPg&feature=emb_logo&fbclid=IwAR11eUV0YlWj_mT85l2WKLDsdQg5g7A7R48pxm49Pym-pdZ4ouF2ish0vyI
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Интервю с г-жа Марина Илиева, учител по спорт 

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

 

 

1. Имали ли сте любим предмет в училище?  

Ами да. Много обичах литературата и българския език, защото учи-

телката умееше да ни привлече към книгите и разказите, които изу-

чавахме. Също така много обичах и изобразителното изкуство, защо-

то доста обичах да си рисувам и да оцветявам картинки. 

2. Имате ли любимо детско филмче от вашето детство? 

Може би най-сладкото и забавно филмче от детството ми е „Том и 

Джери“. Винаги се смеех на белите на Джери и Том, на това как все-

ки път Том се опитваше да убие Джери, но мишката винаги го над-

хитряваше.  

3. Имате ли любима книга? 

Нямам любима книга, но не защото не обичам да чета, а просто за-

щото всяка книга, която чета, ме грабва по различен начин. 

 

4. Изгрев или залез предпочитате? 

По принцип предпочитам залеза, но със сигурност, ако имах възможността да стана по-рано (просто ми е 

трудно да ставам по- раничко), нямаше да откажа да гледам и изгрева. 

5. Държава, която бихте искали да посетите в бъдеще? 

Със сигурност много бих се радвала да посетя Корея. Интересно ми е как хората там мислят и много искам 

да ям от вкусните им ястия, като например ”Пибимпап”. 

6. Какви са представите Ви за днешното поколение? 

Децата днес със сигурност са доста по-напред в материала относно технологиите. Обаче повечето деца сега 

получават всичко на готово. Например, когато бях по-малка, си събирах парите от закуските и така си купих 

телефон, не майка ми, не баща ми, а аз. 

 


