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Информационен бюлетин n° 22/ Септември 2021 

МЕЖДУНАРОДЕН ФРЕНСКИ ЛИЦЕЙ ВАРНА  

ШАРЛ ПЕРО  

Октомври/ Ноември Учебна година 2021/2022 : важни дати 

o    Петък 15 октомври 2021 : Съвет на училищния живот на лицея  

o    От събота 23 октомври до неделя 7 ноември 2021 : Есенна ваканция  

o    Вторник 16 ноември, 16h00:  Училищен съвет N°1  

o    Вторник 23 ноември, 17h30:  Общоучилищен съвет N°1 

o    Четвъртък 25 и петък 26 ноември: пробен изпит DNB Blanc  за клас 3e   

o    Петък 26 ноември: Край на първи триместър 

o   Понеделник 29 и вторник 30 ноември: Съвети на класовете 1ви триместър 

2 септември 2021,  

начало на учебната година 

 

2 септември е началото на новата 
учебна година в МФЛ Варна!  

Пожелаваме прекрасна и успешна 
учебна година на всички ученици!  

 

Изкуство в CE2 

Клас СЕ2 започна работа по проект, организиран око-
ло творбите на Хуан Миро. Първият етап бе свързан с 
наблюдение на картина до изработване на скулптура.  

Гост в GS 

Вълнуваща среща в GS ! Днес Габриел, стажантка във 
Френския институт, дойде да прочете история на 
децата в GS!  
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Практическа работа в лабораторията 

Първи практически занимания по физика и химия в 

лабораторията за клас 3е. Истинска радост в правене-

то на експерименти, запознаване с материята и уче-

не.  

Funny day в МФЛ Варна Денят на шапките  

23 септември бе първият Funny day в начален курс в МФЛ Варна - Денят на шапките! 

Всички деца имаха възможност да дойдат на училище с най-хубавата им шапка!  

Европейски ден на езиците 

Младите читатели от МФЛ Варна в Европейския ден на езиците, организиран от Франкофонски 

център Варна в Кубо Рибарски плаж. Удоволствието от четенето на брега на морето.   

« I Come From » 

Учениците от 1е и 

Терминал работиха 

по темата за иден-

тичността и нацио-

налността и създадо-

ха собствени поеми 

на английски език « I 

Come From » 
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Математически игри в CP 

От началото на учебната година учениците от клас 
СР участват в математически игри по двойки, в 
малки екипи. Изслушваме се, изпитваме се, съ-
действаме си, обсъждаме. Разсъждаваме заедно, 
за да сме по-силни!  

Клас Терминал  
 
 
Гимназистите от 
Терминал се запоз-
наха с Mayflower и 
историята на Деня 
на благодарността.  

Най- добрите ученически спомени  

По време на първата родителска среща на класовете CP, CE1 и CE2 учителите 
помолиха родителите да напишат някои от най- добрите си спомени като уче-
ници! Учителите откриха множество моменти на щастие, хумор и нежност, 
споделени от родителите: фантастични училищни пътувания, културни обме-
ни, миризмата на мастило, приключенията на деца, влизащи в ролята на на-
половина тайни агенти и наполовина нинджи, раздаване на дипломи …  

Благодарим на родителите, ценни мигове от живота за началото на една 
прекрасна година!  

CM2 между географията и английския  

 

Учениците от клас 

СМ2 откриват Анг-

лия, Лондон и Сто-

унхендж в час по 

география на анг-

лийски език в меж-

дудисциплинарен 

проект.  

 
 
Приятелите ни  

Варненска опе-
ра Ви канят на но-

вите спектакли 
през месец октомв-
ри.  
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Интервю с г-н Георгиев, учител по английски език в колежа 

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

1. Къде се виждате след 10 години? 

Виждам се тук, в моята родна земя, където принадлежа. Виждам как професията ми се променям към по -
добро. Виждам се да правя най- доброто, което мога, във всичко, което правя  в бъдещите 10 години! 

2. Ако можехте да смените професията си, каква бихте избрали? 

Вероятно бих избрал фитнес инструктор или спортен аниматор. Нещо, свързано със здравословния живот, 
защото, откакто се помня, винаги съм обичал спорта. Определено бих избрал да бъда мениджър в опреде-
лен даден спорт. 

3. Ако можехте да се върнете назад във времето, какво бихте променили? 

Ако можех, щях да променя много неща по света към по -добро. Определено искам да видя по- добър свят!  
Да намаля броя на бездомните хора или например бих се погрижил за хората в нужда. Бих опитал да спася 
света. 

4. Кой е най- лошият съвет, който някой ви е давал? 

Най- лошият съвет, който съм получавал, вероятно бе да не се подценявам. Защото винаги се опитвам да 
бъда уверен в себе си. 

 5. Koe предпочитате повече, книги или филми? 

 Аз се интересувам повече от филми, но нямам нищо против книгите. Чел съм много книги в живота си, но 
бих казал, че съм повече за филмите. 

 6. От колко време работите като учител? 

 Развивам живота си и професията си, с която се занимавам, през последните 20 години! 

7. Котки или кучета предпочитате? 

Бих казал котки. Цял живот съм харесвал котки и съм израснал с тях. 

8. Кой е любимият Ви празник и защо? 

Най- вероятно Коледа. Обичам много празниците, разбира се, но Коледа 
винаги е бил любимият ми празник. 

9. Кой е най- големият Ви страх? 

Най- големият ми страх вероятно е смъртта. Разбира се, че се страхувам да 
не се разболея, да бъда отвлечен, предаден. Също така се страхувам от бу-
болечки. Предполагам, че това е нещо нормално. 

10. Какъв съвет бихте ни дали? 

Да кажем, че съобщението ми до вашето поколение ще бъде да се опитате 
да реализирате най- доброто от себе си. Живейте винаги на максимум, нас-
лаждавайте се, направете себе си по- добър човек от вчера. Разбира се, бъ-
дете уверени и вярвай в себе си! 


