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Информационен бюлетин n° 21/ Май 2021 

МЕЖДУНАРОДЕН ФРЕНСКИ ЛИЦЕЙ ВАРНА  

ШАРЛ ПЕРО  

Юни - Учебна година 2020/2021 : важни дати 

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

o    Сряда 23 юни 2021, 15h45 : Информационна среща PS, 3г, 2021/2022  

o    От 21 до 25 юни 2021 от 15h30  : Родителски срещи начален курс, Цикъл Cycle 1, 2 и 3 / 3-ти триместър 

o    Четвъртък 1юли 2021, 16h30 : Церемония по раздаване на дипломите за основно и средно образование  

o    Петък 2 юли 2020, 12h00 : Край на учебните занятия за учениците   

 

Изборът Гонкур на България  

Гимназисти от МФЛ Варна имаха огромната чест да участ-

ват в сеанс по четене в присъствието на Госпожа Флоранс 

Робин, посланик на Франция в България, по време на шес-

тото занятие четене/дискусия на романа „Аномалия“ на 

Ерве Льо Телие, организирано в рамките на  избора Гонкур 

на България от Френски институт България, Франкофонски 

център Варна. Благодарности на организаторите за тази 

прекрасна възможност, както и на всички участници от 

езиковите училища и университети в страната.     

 24 май - празник на българската азбука и славянска култура  

Учениците от клас 5e нарисуваха глаголицата - първата българска азбука, на стена в училище, за да отбележат праз-

ника на 24 май. Поздравления за старанието и прекрасния графит !   
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Честит 24 май  

Учениците от CM1 ви пожелават честит празник, 24 

май с това прекрасно видео !  

 

 

Една гъсеница в CP 

В МФЛ Варна, използвайки цифровите технологии в 

помощ на мултиезичното обучение, благодарение на 

динамичното партньорство със семействата : ние пос-

рещнахме една гъсеница, която ще се превърне в 

какавида, а накрая в пеперуда!  

"Course aux Nombres"  

По време на математическото състезание "Course 

aux Nombres" за зоната Юго-източна Европа учени-

ците от МФЛ Варна спечелиха 15 медала ! Поздрав-

ления на всички участници – от СР до клас 3!  

Семена за зеленчуковата градина 

МФЛ Варна изпрати семена 

на Лицея Молиер в Мад-

рид. Отсега нататък нашата 

зеленчукова градина ще 

получава нови семена ! Еко-

логично споделяне в услуга 

на еко образованието, за 

един по-устойчив свят  

 

Многоезичие в CM1 

Учениците от клас СМ1 изучават Антоан дьо Сент-

Екзюпери на три езика Насърчаване на многоезичие-

то  

Честит 24 май  

Учениците от клас GS ви пожелават честит празник, 

24 май с това прекрасно видео !  

https://www.youtube.com/watch?v=rCvI65_LzTM
https://www.youtube.com/watch?v=FXGGasn4z-E
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8 дена, 8 врати 

В продължение на две седмици артист графитист работи с децата в началния курс по педагогически проект 

за украса на вратите на класните стаи. 8 дена, 8 врати!  

 

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  
Английски език начален курс профил Туитър https://twitter.com/English_Carly_P  

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


 4 

Информационен бюлетин n° 21/ Май 2021 

МЕЖДУНАРОДЕН ФРЕНСКИ ЛИЦЕЙ ВАРНА  

ШАРЛ ПЕРО  

Насърчаване на многоезичието в CM2 

В клас СМ2 учениците изучават културното наследст-

во, както и употребата на условно наклонение, на 

три езика.  

Нощ на литературата 2021  

Колежаните от клас 5е се срещнаха с поетесата Би-

ляна Тодорова, четоха поеми на испански с Адриан 

Вентеро Санчес, както и на български, благодаре-

ние на партньорството ни с Amorpha Youth Foundation  

 

Пристрастяване към тютюнопушене 

Пристрастяването към тютюнопушене и рисковете, 

свързани с това бе темата на първия от серия сеан-

си, посветени на пристрастеностите, в лицея. Лекто-

ри от РЗИ Варна обясняват на гимназистите рискове-

те при пристрастяване към тютюн и никотин. 

Четат ли младите?  

МФЛ Варна в първия ден на фестивала Варна Лит и 

телевизионното предаване « Тази сутрин ». Четат ли 

младите хора? Защо са важни срещите с авторите?  

 

Пътешествие в света на илюстрациите 
 

Първата от срещите по време на фестивала Вар-

на Лит – авторката и илюстраторка Нуша Рояно-
ва се срещна с учениците от клас 6e и представи 
новата си музикална книга.  Вълнуващо пъте-
шествие в света на въображението и изкуство-
то.  

https://www.facebook.com/amorphafoundation/videos/182773953759313
https://www.facebook.com/amorphafoundation/?__cft__%5b0%5d=AZUWybvFescupcKUn2cWaSSbMvnxwVQvFqwoGlfPt2APtUSNTKvqNgORbkzikib3tlLdHHlsWRWBx9Yfus1wa-pbJsgfqNyLhNwI1U-9atvo_6pY-J1BXYr-t73b5lmy2-dqVmbElrbt0YIr1OQH3ztTvDumXsR80WbJoeGb7GKTtHV5lulX6X9VD1-bJ0VXmpc&__tn
https://www.facebook.com/varnalit/?__cft__%5b0%5d=AZXxtw_GX_fujQXhD6NRU6tOCOrQvn-CR2IfQxnZNr_Nww9b_YsOdnX2m_dHw_MlD3ViJQoK-x5UwDXDcUsTtAjYjedhSPTfoGtQLxqf5HdXrtLEu6-ydK_GrVOHsOT8-rG1wjxcWZ4zj4w-UBXOskwuOOsJQPp_uBcvFmyvoRY3VwPmMyabA8UXQFCy_5OVwdo&__tn__=kK-R
https://www.btv.bg/video/shows/predi-obed/videos/chete-li-balgarinat.html?fbclid=IwAR0gMhEHdeKUwZrPJqTBS8rVyt-jRyFFBjODjkjYcgvxvNZTRoBhJFRibBc
https://www.facebook.com/varnalit/?__cft__%5b0%5d=AZWI8hHFh23vaXCzpStnnnSd4sJg1tp7xfirydq6krHGlah4TbnBDe09I9t_VjgtI40Ry779nNKN8-qoxg2TaInvZMpFyOGKaGLVsOd1yRQEU2m8QKZ5MFDOifx9q2xY3oXZFdXZiiAaLw4Au8o2rXbQQ_Rzkzz3IXTaa8v1bdxwUxmNcd1bB8ZA9dhHWQWthKw&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/varnalit/?__cft__%5b0%5d=AZWI8hHFh23vaXCzpStnnnSd4sJg1tp7xfirydq6krHGlah4TbnBDe09I9t_VjgtI40Ry779nNKN8-qoxg2TaInvZMpFyOGKaGLVsOd1yRQEU2m8QKZ5MFDOifx9q2xY3oXZFdXZiiAaLw4Au8o2rXbQQ_Rzkzz3IXTaa8v1bdxwUxmNcd1bB8ZA9dhHWQWthKw&__tn__=kK-R
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"FUNNY DAY"  

"FUNNY DAY" в CE2 :  децата се проектират в бъдеще-

то си!  

 

Семена от Милано  

Днес в МФЛ Варна полу-

чихме семена и мило пис-

мо от лицея Молиер в 

Мадрид. Благодарим! 

Заедно се учим, на някол-

ко езика, да опазваме 

природата и да се грижим 

за околната среда.  

Зрелостни изпити Baccalauréat  

Учениците от 1е и Терминал се явяват на зрелостни 

изпити във Френския лицей Виктор Юго в София   

"Птичето и дървото" 

В рамките на фестивала Варна лит децата от СР пос-

рещнаха днес Вера Асенова, автор на книгата 

„Птичето и дървото“ , както и Свилен Димитров, 

илюстратора на 

творбата. Мулти-

езичен и интер-

дисциплинарен 

проект с акцент 

върху детската 

литература.  

Наградените в конкурса на Варна лит 
Трима ученици от лицея са сред наградените на лите-
ратурния конкурс Варна лит. Съчиненията на Мариам 
Аракелян 2нд, Йоан Денев 4е и Малена Маркова 4е 
привлякоха вниманието на квалифицираното жури. 

Поздравле-
ния на всич-
ки участници 
от 6е до 3е, 
които поло-
жиха усилия, 
участвайки в 
проекта.  

Рок в CE2 
 
 
Заедно с учителя по музика 
учениците от клас СЕ2 се 
запознаха с рок музиката и 
дори създадоха тяхно собс-
твено парче !  
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=HhylB-CQ6Jk
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Интервю в CE2 

Благодарение на по-

зитивното сътрудни-

чество на семейства-

та МФЛ Варна анга-

жира учениците в 

образователния про-

цес. Тази седмица 

учениците от СЕ2 ин-

тервюираха една ар-

хитектка за нейната 

професия.  

CM1 в различни исторически епохи  

 Тази година учениците от клас CM1 трябваше да преми-

нат през исторически епохи. Появиха се многобройни 

въпроси за кралските особи, човешкото знание и култу-

ра. Ето ни в епохата на Ренесанса с да Винчи и неговия 

близък приятел Франсоа I, както и в обиколка на наслед-

ството на Лувъра, този път със сектора Античност и Еги-

пет. Невероятно пътешествие за всички модели - браво 

на децата за търпението и отдадеността при правенето 

на снимките! И благодарности на всички семейства, кои-

то помогнаха и попътуваха с нас! 

Посещение на г-н Мишел 

МФЛ Варна пос-

рещна г-н Мишел, 

инспектор към 

Академията в Ту-

луза, придружен 

от г-жа Дикова, 

аташе по сътруд-

ничеството за 

френския език и г-

жа Клей, обмен по 

програма Еразъм 

във Френски инс-

титут България  

Изпит за основно образование/DNB в София 
 
Учениците от клас 3е полагат изпити за основно обра-
зование във Френския лицей Виктор Юго в София  

Пресконференция в СМ1 
 
Учениците от СМ1 записаха пресконференция , в 
която обясняват творческия процес по създаване на 
видеото им за конкурса "Не на агресията", органи-
зиран от Академията в Лион. Поздравление на учас-
тниците.  

https://www.youtube.com/watch?v=S3BVRlNu-1U
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Интервю с г-жа Ана Исабел Диаз, учител по испански език в колежа и лицея 

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

1. Какво харесвате най-много в работата си? 

Комуникацията с децата. Например, не бих била учителка онлайн по мой избор. 

2. Коя държава бихте искали да посетите? 

Чили и Огнената земя! 

3. Ако можехте да имате една суперсила, коя би била тя? 

Да спра глада по света. 

4. Какво Ви подтикна да работите в полето на образованието? 

Започнах да преподавам по-късно, защото висшето ми образование в областта не беше първото за мен. 

Започнах да преподавам в институт и осъзнах, че това нещото, което искам да правя. Изоставих всичко ос-

танало, преводите. Също така, обичам да се карам на децата. *смее се* 

5. Защо избрахте да преподавате точно в това училище?   

Исках да опозная културата на източните страни, досега бях идвала само като турист, а и защото България е 

една много красива държава. 

6. Нещо за вас, което би изненадало учениците ви? 

Това, че съм вещица или Снежанка, хаха! А, и обичам да удрям децата *смее се* 

7. Кое постижение ви е изпълнило с гордост тази година? 

Фактът, че да преподаването онлайн стана по-лесно за мен. С учениците постигнахме доста добри резулта-

ти. 

8.Какво ви мотивира да бъдете учител и да работите с деца? 

Със сигурност комуникацията, харесва ми да разговарям с тях. 

9. Според вас кое е основното Ви качество? 

Аз съм доста миролюбив човек и винаги искам нещата около мен да са позитивни и 

да няма отрицателна енергия. 

10. Кой е любимият Ви предмет (освен испански) и защо? 

Литературата, защото обичам да чета. 

 


