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Информационен бюлетин n° 20/ Април 2021 

МЕЖДУНАРОДЕН ФРЕНСКИ ЛИЦЕЙ ВАРНА  

ШАРЛ ПЕРО  

Май и юни - Учебна година 2020/2021 : важни 

дати 

o    Четвъртък 27 май 2021 в сграда 1: Общо събрание на 

асоциацията (гласуване на бюджета за  2021/2022) 

o    Сряда 26 май 2021, 17h30 в сграда 2:  Педагогически съ-

вет клас 3 : компетенции зрелостен изпит/ DNB и организа-

ция за устния изпит 2021 във Варна (жури МФЛ Варна) 

o    Вторник 1юни 2021, 18h00 : CEC N°3 : Проект на учебното 

заведение 2020 – 2023 : Вътрешен правилник за гласуване 

на общоучилищен съвет 

o    Понеделник 7 юни 2021, от 8h до 12h и устен изпит на 8 

юни 2021 (Тръгване на 6 юни и връщане на 8 юни 

2021) :  Изпит по философия Терминал и устен във ФЛ София  

o    Вторник 8 юни 2021 : писмен изпит от 8h до 12h и устен 

изпит в сряда 9 юни 2021 (тръгване на 7 юни и връщане на  9 

юни 2021) : Писмен и устен изпит по френски език клас 1 във 

ФЛ София 

o    От 9 до 11 юни 2021 (клас 3) и от 16 до 18 юни 2021 

(класове 6, 5, 4 и 2),1 и Терминал за 3-ти триместър дати 

според CNED : Съвети на класовете N°3  

o    Петък 11 юни 2021 : предстоящи покани : DNB във Вар-

на : устен изпит  

o    Вторник 15 юни 2020 и сряда 16 юни 2021 (тръгване на 

14 и връщане на 16 юни 2021) : DNB в София 

o    Вторник 15 юни 2021, 16h00 : Училищен съвет N°3 

o    Вторник 22 юни 2021, 16h00 : Общоучилищен съвет N°3  

o    Сряда 23 юни 2021, 15h45 : Информационна среща най- 

малка група PS 2020/2021  

o    От 21 до 25 юни 2021 от 15h30  : Родителски срещи нача-

лен курс Цикли 1, 2 и 3 / 3-ти триместър 

o    Четвъртък 24 юни 2021, 15h30 сграда 1 (според възмож-

ностите) : Празник на училището ( 

o    Четвъртък 1 юли 2021, 16h30 : церемония по раздаване 

на дипломите за средно образование 

o    Петък 2 юли 2020, 12h00 : Край на учебната година  

« Голямото пране »  

Проектът “Голямото пране”  

пристигна в двора на МФЛ, 

Варна. Темата тази година бе 

« Висящите градини на 

Вавилон ». Потегляме на 

околосветско пътешествие  - откриваме 

географското положение на Средния Изток, 

чудесата от Античността, архитектурното 

наследство, чувството за Красота и смесваме 

с цветовете на Пролетта.  Артистите се 

изразиха чрез ръчна работа, с бурканчета за 

рециклиране. Браво на учениците от СМ1 ! 

Приятелите ни от 

Варненска опера 

ви канят на новия 

спектакъл 

« Магьосникът от 

Оз » на 4 юни на 

сцената на Вар-

ненския театър !  

Театралният сезон 

в Летен театър 

наближава! 

 Професионални имейли за използва-

не от образователната общност : 

admin@lfi.bg (Приемна) 

daf@lfiv.bg (администрация и финанси 

periscolaire@lfiv.bg (извънкласни дейности) 

infirmerie@lfiv.bg (медицинска сестра) 

cpe@lfiv.bg (училищен живот горен курс) 

direction@lfiv.bg (директор) 

mailto:admin@lfi.bg
mailto:daf@lfiv.bg
mailto:periscolaire@lfiv.bg
mailto:infirmerie@lfiv.bg
mailto:cpe@lfiv.bg
mailto:direction@lfiv.bg
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"Не на агресията" 

Десетима ученици от клас СМ1 

се включиха в 8-то издание на 

конкурса „Не на насилието“, с 

видео, реализирано от тях са-

мите под  ръководството на 

училищния живот. Академията 

в Лион получи 58 продукции от Франция и чужбина. 

Видеото на учениците е част от 9-те академически лау-

реата в категория „Начално училище“ и ще се представи 

пред национално жури между 10 и 17 май 2021г. Учени-

ците и възрастните, които работиха по видеото, ще по-

лучат академическата награда в сряда, 9 юни, 2021г от 

13ч30 в присъствието на ректора на Академията. Позд-

равления на учениците, които се включиха с ентусиазъм 

в проекта, третиращ изключително важен сюжет.  

Градинарство 

Да запазим околната сре-

да, означава първо да я 

опознаем, заедно. Гради-

нарство - общ проект на 

цикъл 1 - PS, MS и GS 

Цифрова книга 

В клас MS децата пред-

ставят песничките и 

стихотворенията, кои-

то знаят, в цифрова 

книга, която попълват 

постепенно.   

Денят на земята 

Четвъртък 22 април, честваме Денят на Земята. Учи-

телите от начален курс са подготвили за учениците 

виртуална класна стая 

Излитане в Космоса 

Петък, 23.04.2021, учениците от начален курс гледаха 

с голямо внимание излитането на екипа на Тома Пес-

ке към Международната космическа станция 

Обмен с първите зрелостници 

Гимназистите от МФЛ Варна имаха удоволствие-

то да участват в разговор с първите дипломирани 

зрелостници на учебното заведение относно жи-

вота им в чужбина, адаптацията и предизвика-

телствата пред тях. Мария Баджакова от Мла-

дежка асоциация Аморфа, културен партньор, 

участва в срещата, представяйки проекта „Врата 

Завръщане“ за млади български артисти и специ-

алисти, които живеят в чужбина или са се завър-

нали с България. Този обмен позволи на гимна-

зистите да се замислят 

над собствения им 

проект за бъдещето и 

даде отговор на въп-

роси относно адапта-

цията извън родината.   

https://www.youtube.com/watch?v=_7fVd5GAYvI
https://read.bookcreator.com/pYfD2pAb2hPyComelra8CYjOWzt1/15-6vLtUQUqSmL0nKP-RkA?fbclid=IwAR3-P0EMLrUrHcYScep9qGj24q3tD7AuhDvFOe9PH2i4FfBcl4xxhOS-PCg
https://read.bookcreator.com/pYfD2pAb2hPyComelra8CYjOWzt1/15-6vLtUQUqSmL0nKP-RkA?fbclid=IwAR3-P0EMLrUrHcYScep9qGj24q3tD7AuhDvFOe9PH2i4FfBcl4xxhOS-PCg
https://docs.google.com/presentation/d/19kaS-f2z5m7V-HfyNiyYupkBEk2HtG2NCawepbi_14c/present?fbclid=IwAR07O04TjZ8xWihzCR-0IT5HnbOVYtoQCkMTE7Nv0712INAILRXOkFiYAgA&slide=id.gd0d0941769_0_52
https://docs.google.com/presentation/d/1vaWWCqT5J2bh8BdjmBBwrtOR32qz-qpP-vg9Sg_PzCc/present?slide=id.gcde775a73c_0_0
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“MLF Got Talent” 2021 

Някои от учениците на МФЛ Варна участват в между-

народния конкурс  #MlfGotTalent   Според регла-

мента публиката гласува с "Like" на Youtube канала 

на конкурса  

Клас 2 в проект за околната среда 

След като говорихме за екологичните проблеми и 

устойчивостта благодарение на майката на един от 

учениците в МФЛ Варна @mlfmonde, учениците от 

клас 2нд създадоха видео за повишаване на осве-

домеността, говорейки от името на плажа 

(вдъхновено от поредицата „Природата говори“ в 

YouTube). 

 

Кръгът на надеждата 

Кръгът на надеждата- в клас СМ1, караме света да 

се върти с 

лирични пос-

лания на бъл-

гарски и 

френски 

език. Обмис-

ляме лесно 

приложими 

действия в 

ежедневието  

 

Да работим заедно в клас CE2 

По време на последния период учениците от клас 

СЕ2 продължиха работа по различните начини „да 

работим заедно“ чрез ; ателиета по визуално изкус-

тво, по музика, документално търсене, предизвика-

телствата на 

математическо 

състезание по 

екипи.  Период 

богат на сът-

рудничество за 

прекрасните 

дракони от 

СЕ2 !  

Профили Туитър на класовете 
В МФЛ Варна, с цел да бъдат по-близо д семействата, класовете PS MS GS и CP споделят ежедневно 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  

https://www.youtube.com/channel/UCZ19bXPbICEnPxQevhSQGmw
https://www.youtube.com/watch?v=NQtrQP6if1I
https://www.youtube.com/watch?v=OQNz9vOLxPA
https://www.youtube.com/watch?v=Ja93-IHK88Q&fbclid=IwAR3Qx5Zb-njIXPxjXUez-Nbj-1FJNXksM8_MVx1FEUbysF2UU_W3GuOGo6U
https://www.youtube.com/watch?v=Ja93-IHK88Q&fbclid=IwAR3Qx5Zb-njIXPxjXUez-Nbj-1FJNXksM8_MVx1FEUbysF2UU_W3GuOGo6U
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
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Интервю с г-н Роман Венсан учител по история-география в колежа и социални и иконо-

мически науки в лицея 

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

1. С коя случка ще запомните детството си? 

Преместването ми, когато бях малък.   

2. Ако можехте да се телепортирате къде щяхте да отидете и защо? 

Във Виетнам, защото тази държава винаги ме е привличала и много се интересувам от нея.  

3. Какво най-много ви харесва в България? 

Не съм тук от много време, но самият град Варна много ми харесва.  

4. Защо решихте да преподавате този предмет? 

Аз преподавам два предмета, история и география и икономически и социални науки. История и география, 

защото винаги съм обичал историята, а икономически и социални науки, защото политиката и социология-

та са ми страст.  

5. За коя професия мечтаехте като малък? 

Исках да бъда военен и бях пет години.  

6. Какво мразите най-много в днешното общество? 

Неравноправието като например между бедните и богатите, мъжете и жените.  

7. Кое е любимoто ви българско ястие? 

Нямам съмнение, че е много вкусна, но за момента не съм имал шанса да пробвам българската кухня.  

8. Къде сте живели досега? 

В Русия и Африка.  

9. Коя култура искате да опознаете и защо? 

Искам да посетя източна Азия, където се намира и Виетнам, който искам да посетя, както казах по-рано. 

Също така искам да отида в Китай защото тази държава има много богата култура.  

10. Какъв съвет бихте дали за хората който искат да работят вашата профе-

сия в бъдещето? 

Тази работата може да бъде понякога измаряща, но най-важното е да виждаш, че 

допринасяш с нещо в живота на учениците.  


