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МЕЖДУНАРОДЕН ФРЕНСКИ ЛИЦЕЙ ВАРНА  

ШАРЛ ПЕРО  

Месец март - Учебна година 2020/2021 :  

важни дати 

- 5° Петък 12 март 2021 : 16h25 - 17h20 : ТЕСТ : ASSR 5° и 

3° (CPE) 
- 3° Петък 19 март 2021 : 15h30 – 16h25 : ТЕСТ : ASSR 5° и 

3° (CPE) 

- Неделя 14 март 2020 : Край на 2  триместър  
- От 15 до 18 март 2021 : Съвет на класовете 

2 триместър Горен курс 
- 22 до 25 март 2021 (планинг определен на учителски 

съвет) : Родителски срещи начален курс / 2  триместър  
- Четвъртък 25 и петък 26 март 2021 : пробен изпит DNB 

N°2 клас 3° 

- CEC N°2 : Проект на учебното заведение : финализира-

не за валидиране от управителния съвет, след което се 

гласува от общоучилищния съвет; Индикатори за успеха 

на проектните действия и програмиране на 21/22 

(работни ателиета могат да бъдат предложени) 

„Песен за децата зимата“  

Ето видеото, което представя работата на учениците 

от СЕ2 и учителя им по музика и тяхната джазова 

адаптацията на поемата на Жак Превер „Песен за де-

цата зимата“  

Защо да изберем френско обучение за де-

тето ни ?  

Защо да изберем 

френско обучение за 

детето ни ? Experience 

the French education 

system, an outstanding 

curriculum in a sup-

portive environment. 

https://

education.gouv.fr/

media/74113/

Карнавалът 

Четвъртък, 18 февруари, в МФЛ Варна има спе-

циален карнавал : празнуваме 100 дни училище, 

всеки клас в неговата класна стая! Между начал-

ните класовете са организирани видеоконфе-

рентни връзки, за да споделят този момент.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VID2n9hyTEY
https://education.gouv.fr/media/74113/download
https://education.gouv.fr/media/74113/download
https://education.gouv.fr/media/74113/download
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Карнавалът 

 

Четвъртък, 18 фев-

руари : Карнавал в 

МФЛ Варна : праз-

нуваме 100 дена 

на училище ! 

Клас  GS 

 

Карнавалът 

Четвъртък, 18 февруари : 

Карнавал в МФЛ Варна : 

празнуваме 100 дена на 

училище ! Клас    CP  

Карнавалът 

Четвъртък, 18 февруари : Карнавал в МФЛ Варна : 

празнуваме 100 дена на училище ! Клас CM1 

  

Карнавалът 

 

Четвъртък, 18 

февруари : Кар-

навал в МФЛ Варна : 

празнуваме 100 дена 

на училище ! 

Клас PS 

 

Карнавалът 

Четвъртък, 18 фев-

руари : Карнавал в 

МФЛ Варна : праз-

нуваме 100 дена 

на училище ! 

Клас MS 

  

Карнавалът 

 

Четвъртък, 18 февруари : 

Карнавал в МФЛ Варна : 

празнуваме 100 дена на 

училище ! Клас CE2 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=u4Hq58_EO5g
https://spark.adobe.com/video/gYziuUHiCUcJZ?fbclid=IwAR29FARyGwKInYMtx44PTv2J6qhny3ppyvSzCiU88ejg9CE-s_ut2b8VpVs
https://drive.google.com/file/d/1dUc4x_yDpZf_yJ451b7WHV6JhTy2TTWU/view?fbclid=IwAR016G33zPC7haxz1e6tZWPgJllToCotkTvT6E8tO7Z_k9MUd19AgiP0qS8
https://www.youtube.com/watch?v=rbFU840V8v0
https://www.youtube.com/watch?v=MJ8xSCfndg0&feature=emb_logo&fbclid=IwAR3ssp6U_jOYnSPSYguS9h-4uSfMxG5ZwqCNiMeNMi7L-IJxk_zExNFma_E
https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR1-jD5K5ziVs4SlmuBipUppoPPspLH6_zv2TPUoTMR5FU2dSHdRCFBhkYk&v=8BT_OXB0Sro&feature=youtu.be
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Награда Гонкур за България  

Първото занятие по четене в ЗУУМ, организирано от  Френски институт в България в 

рамките на наградата Гонкур България събра членове на екипите на МФЛ Варна, Френс-

ки лицей в София, учениците от 4ЕГ "Фредерик Жолио-Кюри" Варна, Пета гимназия 

ГПЧЕ ,,Йоан Екзарх" - Варна, ГПЧЕ "Ромен Ролан" Стара Загора, 9-та Френска Езикова 

Гимназия "Алфонс Дьо Ламартин",  Софийски университет „Свети Климент Охридски“ и 

Нов български университет.  Девет откъса от романа " Les impatientes " бяха четени.   

« MERCIS »  

Финални продукции по проекта « MERCIS » 

#plurilinguisme Децата от PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 

CM2 се изразяват  

Профили Twitter на класовете  

В МФЛ Варна, с цел да бъдат по-близо д семействата, класовете PS MS GS и CP споделят ежеднев-
но дейностите си в Туитър:  
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 оригами 

Вдъхновени от Двореца на Токио в Париж ученици-

те от начален курс и техните родители направиха 

стена от оригами ! https://palaisdetokyo.com/fr/

evenement/origami-life 

 

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/English_Carly_P?fbclid=IwAR1bJQYWjTnhA6scJsVMcfPj3CSW0xBnXuctCbe4mCQpGdkSSx_YRxtnrU8
https://palaisdetokyo.com/fr/evenement/origami-life
https://palaisdetokyo.com/fr/evenement/origami-life
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Интервю с г-жа Елена Накова, учител на клас СМ1 

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

1.Ако трябва да се представите с едно изречение, какво ще е то? 

”Ние трябва да се научим да живеем заедно като братя и сестри, иначе ще умрем всички 

заедно като идиоти. -Мартин Лутър Кинг” 

2.Кое е най-откаченото нещо, което искате да направите? 

Може би да летя с парашут, но засега нямам този кураж. 

3.Има ли определена държава или град, който искате да посетите? 

Бих искала да отида в Сан Франциско, защото съм възхитена от американското и европейско очарование на 

едно място. Имам предвид, че там са Съединените Щати, но виждаме всякакви култури, малки влакчета и 

много малки улички, които ме радват. 

4.Като какво животно се описвате и защо точно него? 

Котка, защото е индивидуална, хитра и показва ноктите си, когато трябва. 

5.На какво учите децата, за да са по-добри? 

По принцип се опитваме да преживеем етапите, които изживяваме заедно, защото е трудно и в един мо-

мент те спират да се подкрепят. За това се опитваме да намираме начини да работим заедно. 

6.С какво искате да ви запомнят хората? 

Хм, това е много добър въпрос. Може би като човек, който се опитва да казва истината. 

7.Кой ваш учител сте запомнили? 

Учителката ми по френски език, защото много обичах френския и защото тя обичаше да го преподава. 

8.Вашата любима книга?  „Хари Потър“. 

9.Кой е любимият ви спорт?  Не съм спортна натура, но бих казала танците. 

10.Изгрева или залеза предпочитате?  Залеза. 

11.За какво мечтаете? 

Да живея в Атина, защото е град, на който се възхищавам и защото там се чувствам прекрасно. Чувствам се 

като у дома си. 

12.Кой е социалният проблем, който ви притеснява? 

Социалната несправедливост, имам предвид, финансовата. Има хора, които са дипломирани или не, но 

живеят в мизерни условия. 
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Интервю с г-жа Сара Сантос, педагогически асистент 

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

1. Какво знаехте за България преди да дойдете тук? 

Честно казано, нищо. 

2. Какво ви привлича в България? 

Културата. Най- вече кухнята, много ми харесва. 

3. Кое е вашето любимо ястие? 

За момента, любимото ми ястие е таратор.  

4. Знаем, че в момента учите нещо, какво е то? 

До сега учех за журналист, но в момента уча, за да стана учителка. 

5. Коя е любимата ви кухня? 

Моята любима кухня е доминиканската. 

6. Къде искате да живеете? 

Все още не съм решила. 

7. Кой ви е любимият спорт? 

Любимият ми спорт е художествената гимнастика. 

8. Липсва ли ви някой, докато сте в България? 

Да, приятелят ми. 

9. Според вас, кой е най- големият социален проблем в света? 

Има много социални проблеми, но в момента, глобалното затопляне. 

10. Разкажете любимата ви случка от вашето детство. 

За съжаление, когато бях на четири или пет, бях в супермаркета с майка ми. Обър-

нах се за секунда и нея вече я нямаше. Започнах да плача с часове! Не можех да 

намеря майка си ; нито тя мен. След това, една жена ме попита кого търся. Казах й, 

че търся майка ми. Накрая тя ме намери. 


