
 1 

Информационен бюлетин n° 23/ Октомври 2021 

МЕЖДУНАРОДЕН ФРЕНСКИ ЛИЦЕЙ ВАРНА  

ШАРЛ ПЕРО  

Месец ноември/ декември, учебна година 2021/2022 : важни дати 

o    Вторник 23 ноември, 16h00 по ZOOM:  Училищен съвет N°1  

o    Вторник 30 ноември,  17h30 по ZOOM:  Общоучилищен съвет N°1 

o   От 06 до 12 декември : родителски срещи начален курс  

o    Четвъртък 16 и петък 17 декември : Пробен изпит DNB за клас 3e   

o    Петък 26 ноември : Край на 1ви триместър 

o   От 1ви декември : Съвети на класовете 1ви триместър  

o   От 18 декември до 3 януари включително : Коледна ваканция   

Най- старото злато, работено от човека  

На 7 октомври учениците от клас 6е влязоха в ролята на археолози! Те изследваха находките на Варненския некро-
пол в Археологическия музей и разгадаха тайните на най- старото злато, работено от човека, датиращо от V хилядо-
летие пр.н.е   

 

Комикс в CE1 

Комиксът и звукоподражателните в СЕ1 Креативност и 
старание в клас!  

I like you because ... 

Учениците от клас CM1 представят на техните съуче-
ници хубавите неща, които казват по техен адрес.  
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Голямото пране 

На 14 октомври 2021 в училище се проведе денят на "голямото пране". Учениците от началния курс посрещнаха 

множество птици в училищната сграда  

Рицари в МФЛ Варна  

Учениците от класовете 4е и 5е станаха рицари по време на церемония, организирана в Парк музей Владислав Вар-

ненчик, след като научиха как средновековните бойци са печелели битките и какви оръжия са използвали. Сега е 

техен ред да спазят поетия ангажимент  

Голямото пране при СМ1 в сграда 2 

“Всички ние сме птици “ за “Голямото Пране” тази година. Учениците от клас СМ1 разсъждаваха защо: една птица е 

свободна, красива, музикална, уязвима - “точно както сме и ние”. Птиците са символ на хармонията и разнообрази-

ето в природата. Разпознаваме се в тях, обичаме пернатите ни приятели. Тогава нека отлетим с тях в цветове !  
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"Funny day" Хелоуин четвъртък, 21 октомври, в 

сграда 1 и петък, 22 октомври, за учениците от сграда 

2  

 

"Funny day" Хелоуин  

Танцът на чудовищата на CM1 в МФЛ Варна   

Ателиета с родителите в сграда 1 на началния курс в 

МФЛ Варна  Funny day Хелоуин 

 

 

 

"Funny day"  

Хелоуин 

 

Учениците от GS са 

готови за празника 

"Funny day" Хелоуин  

Страшното видео на учениците от клас CE1  

"Funny day" Хелоуин  

Цялата галерия : на сайта на учебното заведение  

 

https://www.youtube.com/watch?v=4TyE3ZytQkY
https://www.youtube.com/watch?v=C-jEWcZkNvk
https://lfiv.bg/bg/gallery/26.html?fbclid=IwAR31BtXBgUQsB_iA3IptmZsInxw6038dmWkLtHKNknyPu6qkEABTKXT1LAU
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Математическо рали в клас CE1  

Учениците от клас СЕ1 в математическо състеза-

ние. Късмет !  

Клас 2нд в час по 
английски  

 
В час по английски 
учениците от клас 2нд 
търсиха информация 
за Катрин Джонсън 
преди да гледат фил-
ма « Hidden Fi-
gures » (базиран на 
нейния живот) 

Парадът на маскираните в сграда 2  

Хм…Какви ли не странности този петък, 22 октомври в сграда 2 на нашето училище - пирати, гледачки , духове се 
забелязваха в класните стаи и по коридорите... Пред нас се откриваше поле от тикви, а вампири се подготвяха за 

фотосесия посред бял ден !  

Празник на народните будители 

Честит ден на Будителите - просветителите, които 

със словото и действията си дават надежда на бъл-

гарите още от 1923 г.  

 
 
Приятелите 

ни от Вар-
ненската 
опера Ви 

канят на 
Коледни 
спектакли!   

https://www.youtube.com/watch?v=c9kmFhOpYuM
https://www.youtube.com/watch?v=c9kmFhOpYuM
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Интервю с г-жа Креаш, директор на МФЛ Варна Шарл Перо  

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

1. Как решихте да станете директор? 

Трябва да знаете, че преди да стана директор, бях учителка по френски точно тринайсет години. Появи ми 
се възможност да заместя директора на друго учебно заведение. По-късно ми предложиха да участвам в 
конкурса за набиране на директорски персонал (през 2007г.) 

2. С кой цвят бихте се описали и защо? 

Бих казала синьото. Идвам от Бретан, от един морски град. Също така съм се гмуркала и намирам този цвят 
за невероятен и успокояващ. 

3. Ако имахте три желания, какви биха били те? 

Първо бих си пожелала нещо за семейството ми. Дъщерите ми да живеят щастлив живот с хората, които 
обичат. Второто ми желание би било по-скоро лично, дълголетие, да намеря мястото си в този свят и аз и 
близките ми да бъдем щастливи. И последното ми желание би било да направим света по-добро място за 
вас, младото поколение. 

 
4. Ключов момент, който промени живота ви. 

О! Ами има много такива моменти в живота ми, но този, за който се сещам първо, е денят, в който разбрах, 
че ще ставам майка. Също така, когато получих дипломата ми за учител. Бях толкова радостна! И после жи-
вотът  ми се промени и станах учителка. 

Основно тези два момента промениха коренно живота ми. 

5. Харесва ли ви Варна и как се чувствате тук? 

Чувствам се много  добре във Варна, но съм тук  само от два месеца и 
нямах много време да посетя града. Но мога да кажа, че Варна е един 
красив и спокоен град. Също така е до морето. Перфекта картина!  

 

6. Опишете се с три думи. 

Аз съм социална, щедра и морска. 

 

7. Кой е най-големият ви страх? 

Хората, които обичам, да изчезнат!  
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8 Каква беше детската ви мечта? 

Мисля, че винаги съм имала представа за себе си, че трябва да 
съм полезна, когато порасна. Може би съм искала да работя в  
здравеопазването, да имам професия, свързана с общуването или 
правото, свързано с действие, в центъра на вниманието. 

 
8. Бихте предпочели да живеете под вода или в космоса? 

Отговорът тук е очевиден. Под вода! 

 

9. Ако можете да вечеряте с една известна личност, коя би би-
ла тя? 

 

Ето хората, на които се възхищавам и които ме вдъхновиха. Не 
мога да избера един. 

Алберт Камю: за живота му, произведенията му, за битките му и за 
човека, който е бил. 

Анита Кори: за живота й, изминал в приключения, страстта й към морето и фотографията. 

Борис Цирюлник: за работата му върху устойчивостта и детската психология. 

Джоди Фостър: уникална актриса и феминистка. 

 

 

 

 

 

 


