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Информационен бюлетин n° 17/ Януари 2021 

МЕЖДУНАРОДЕН ФРЕНСКИ ЛИЦЕЙ ВАРНА  

ШАРЛ ПЕРО  

Февруари месец - Учебна година 2020/2021 : 

важни дати 

·         Информационна среща Parcoursup и Ориентация, 

семействата на учениците от Терминал и учители  

o    Вторник 2 февруари 2020, 16h30 – Zoom 

·         Информационна среща диплома за основно образо-

вание DNB, семействата на учениците от клас 3 и учители   

o    Вторник 2 февруари 2020, 17h30 – Zoom 

·         Професионален стаж – клас 3 : 

o    От 15 до 19 февруари 2021 

·         Карнавал (Mardi Gras) - В класовете, без смесване на 

учениците  (дегизиране) (С оглед на санитарната обста-

новка) 

o  Четвъртък 18 февруари 2021 

·         Зимна ваканция 

o    Петък 19 февруари 2021 след часовете 

·         NB : ОРИЕНТАЦИЯ СЛЕД BAC :  www.parcoursup.fr  от 

20 януари 2021 до 11 март 2021 

Виртуален салон  

за ориентация  

 

Събота, 23 януари 2021, учени-

ците от клас терминал  участ-

ваха в първия виртуален салон 

за ориентация, организиран от 

Агора монд и Студирама  

Картички в клас CE2  

Учениците от клас СЕ2 

написаха картички, 

добър начин да се 

научат да пишат съоб-

щение и адрес. Някои 

картички ще пътуват 

чак до Русия, Фран-

ция. Други ще бъдат 

изпратени в България, 

а някои и до деца от 

класа.  

« Човекът от Ламанча » 

Приятелите ни от варненската опера ни канят 

на  премиерата на мюзикъла « Човекът от Ла-

манча », на 19 и 20 февруари  на сцената на 

Драматичния театър !  

http://www.parcoursup.fr/
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На вниманието на родителите на учениците от клас 3° 

 По-долу можете да намерите пояснения относно изпита DNB. 

 Диплом от изпита в края на 3 ° DNB: пояснения: 

800 точки: 400 от училищен контрол и 400 на финални изпити през юни 

2021 г. 

 

Оценката на общата база представлява 400 точки върху оценките, получени в клас през годината в клас 3 °. 

Овладяването на всеки от осемте компонента на общата база се оценява по време на съвета на  класа 3 °: 

Недостатъчна компетентност (10 точки) 

Средно ниво (25 точки) 

Задоволително ниво (40 точки) 

Много добро ниво (50 точки) 

Финалните изпити през юни (Лицей „Виктор Юго“ в София) представляват 400 точки. 

 

Оценяват се върху 100 точки: 

- френски език (100) 

- математика (100) 

Оценяват се върху 50 точки: 

- история-география (50) 

- науки (физика-химия, науки за живота и земята, технологии) (50) 

Устният изпит се оценява на 100 точки 

Допълнителни точки се дават на кандидатите, които са следвали незадължително образование според ни-

вото, което са придобили в края на 4-и цикъл по отношение на учебните цели на това образование: 

 

10 точки, ако са постигнати учебните цели на цикъла 

20 точки, ако учебните цели на цикъла са надвишени 

 

Ученикът е взел изпита, ако натрупа 400 точки от 800-те. 

В зависимост от общия брой точки учениците могат да получат оценки: "достатъчно добър", "добър" или 

"много добър". 

Възможни нива: 

- Сравнително добре : ако той натрупа повече от 480 точки 

- Добре: ако той натрупа повече от 560 точки 

- Много добре: ако той натрупа повече от 640 точки 

 

Тези резултати (сравнително добре, добре и много добре) са на официалното удостоверение, което ще бъ-

де изпратено от Министерството на народната просвета и предоставено на учениците по време на офици-

ална церемония. 
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Фантастичните CE2  

Децата от СЕ2 получиха 

худита с качулка, пода-

рени от родители от 

класа, с логото на 

МФЛВ, както и със сим-

воличния за фантастич-

ните СЕ2 дракон. Благо-

дарим на родителите за 

координацията на тази 

прекрасна акция.  

« Ние сме пчелички, ние си помагаме »  

Всеки понеделник 

учениците от СР 

обличат жълтите и 

тениски  "Ние сме 

пчелички, ние си 

помагаме." 

#strongerensemble  

Успешно сътруд-

ничество между 

училището и се-

мействата ! 

Спектакълът на GS 

Днес учениците от GS ни поднесоха прекрасен 

спектакъл на тема Китай. Децата бяха сериозни в 

ролите си, знаеха добре думичките, публиката се 

забавляваше … всичко бе налице ! Благодарим 

TWINS DAY видеото на PS  

 

TWINS DAY в училище 

започва още от PS. 

Всички класове от 

начален курс заедно с 

една цел : организи-

ране на училищна 

общност, щастливи и 

да се смеем заедно  

 

Гатанките на 

децата от CP 

 

Децата от СР пре-

дизвикват с гатан-

ки цялото учили-

ще ! 

« Дунавско хоро » 

Пристигането на новата година 

е идеална възможност за заба-

вяне на забързания живот и 

преразглеждане на важни неща. 

Това е и възможност да научим 

как приветстваме новите възможности по света и в 

България. В програмата на CM1 - География, Музика, 

Култура и Традиции - разговаряме, гледаме, слушаме и 

преди всичко танцуваме един от най-обичаните от 

българския народ танци - “Дунавско хоро” 

https://www.youtube.com/watch?v=_bWrBIyaoSw&fbclid=IwAR2AmejGZ9JWInv5QY4k4Opu8Bhm2s6zfpO-hg8tu8iXhU0r8w5uaXjSF6c
https://www.youtube.com/watch?v=Nf7nOqTBXgI
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Възобновяемите източници на енергия в CM1  

В клас CM1 дискутираме относно възобновяеми източници на енергия, с цел да използваме конкретни думи, терми-

ни от науките, за да изградим различна представа за бъдещето. Това е една от най-обсъжданите теми за бъдещето, 

без да забравяме да споменем и “другите страни” на тези предизвикателства - ветрогенераторът ни впечатлява, но 

е нужно “да опазим и птиците “, напомнят учениците. Търсим решения, представяме си, създаваме. Браво на изоб-

ретателите и техните близки ! 

 Класни стаи Битмоджи  

В МФЛ Варна учителите от начален и горен курс създават класни стаи Битмоджи на френски, английски и български 

език. #strongerensemble  Реална, адаптирана и подсилвана всеки ден връзка дете – училище – семейство.  

TWINS DAY 
 
Последният петък на месеца в МФЛ Варна имахме "funny day" TWINS DAY. Всички класове от PS 

до CM2 се включиха. Ето нашата електронна книга от този ден. Щастливи, всички заедно! 

https://read.bookcreator.com/gE7VjqFanGVPova8rQqqYTtlTtl1/0Qc-9hwJSVOl1boRCRyrRg
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Странен предмет 

 

Децата от СР наме-

риха странен пред-

мет, роейки в учи-

лищния двор. Сега 

водят разследване, 

за да разберат какъв 

е.  

Зъболекар на гости на CE2 

Тази седмица децата от СЕ2 се срещнаха във видео връзка 

с майката на М., която е зъболекар. Децата й зададоха 

много въпроси 

относно образува-

нето на зъбите и 

денталната хигие-

на. Благодарим! 

Силна връзка 

между семейство-

то и училище в 

услуга на знания-

та.  

Профили Twitter 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  
Часовете по английски език също имат профил в туитър  https://twitter.com/English_Carly_P  

Стена от моливи 

В МФЛ Варна децата от CP CE1 CE2 CM1 и CM2 създа-

доха стена от моливи в час по английски език. « We 

are a box of crayons, each one of us unique, but when we 

get together, the picture is complete »  #cooperation 

« Танц » в CM1 

Лесно е да се изчезне от екрана по време на 

сесия "Танци" в Zoom.  Също така е лесно да се 

покажем танцуващи онлайн. Как се случва това в 

класната стая? CM1 доказаха, че могат да си пре-

карат добре, забавни, но и организирани в гру-

па, извън измерението на дистанционното обу-

чение. 

https://twitter.com/PsClasse
https://twitter.com/ClasseMs
https://twitter.com/LFIV_GS
https://twitter.com/Classe_de_Julie
https://twitter.com/English_Carly_P
https://www.youtube.com/watch?v=6JYzzQ_5vMo

