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Информационен бюлетин n° 24/ Ноември 2021 

МЕЖДУНАРОДЕН ФРЕНСКИ ЛИЦЕЙ ВАРНА  

ШАРЛ ПЕРО  

    Важни дати декември 2021/ януари 2022  

 

 На 14 и 15 декември : Пробен изпит DNB за учениците от клас 3e  

 От 18 декември до 3 януари включително : Коледна ваканция  

 От 10 до 14 януари : Пробен изпит BAC  за учениците от клас Терминал  

 21 януари : Съвет на училищния живот на гимназията   

 От 24 до 28 януари : Родителски срещи малки класове ( PS, MS, GS) 

 

"Odd sоcks day" Денят 

на различните чорапи в 

МФЛ Варна. Творческа 

работа в GS и CP благода-

рение на сътрудничество-

то между екипите.  

Африка в GS 

Малките ученици от GS откриват Африка с красиви 

артистични продукции артистични продукции 

Пътешествие чрез мелодията 

 Класовете СМ отново тръгват на пътешествие - чрез мелодия, ноти, полет; към Франция, Китай, през живота … - 

оставяме ви да откриете останалото. Също така ви оставяме да споделите въображаемите „разходки“ на Морис 

Равел. Прекрасна инициатива на Френската светска мисия и дигиталните културни класове - красиво поле за изява 

и художествено откритие за нашите талантливи ученици !  

 

https://www.youtube.com/watch?v=dfDRG2I5KiQ&fbclid=IwAR10ZbJOiVbkBCGlX6S8ntXs4yx4PI3wqYHdkP9OKowQF0OMyL5TpNw8Mx0
https://www.facebook.com/lfivarna/videos/369016618336081
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Красотата на произхода в цикъл 3  

Класовете СМ отново тръгват на пътешествие - чрез 

мелодия, ноти, полет; към Франция, Китай, през живо-

та … - оставяме ви да откриете останалото. Също така 

ви оставяме да споделите въображаемите „разходки“ 

на Морис Равел. Прекрасна инициатива на Френската 

светска мисия и дигиталните културни класове - краси-

во поле за изява и художествено откритие за нашите 

талантливи ученици !  

 

Открит урок в клас 2нд 

Открит урок върху Све-

товната мрежа (УЕБ) в 

час по Цифрови и техно-

логични науки, клас 2нд, 

с лектор г-н Иво Ганчев, 

директор Информацион-

ни технологии, Универ-

ситет Париж 8  

English at CE1 

Учениците от 
CE1 измислят и 
описват чудови-
ща.  

От децата за децата 

Учениците от МФЛ Варна подкрепят каузата Варна заедно за специална люлка. 

Елена Раличкова, майка на три деца и инициатор на събитието, обяснява идеята на 

колежаните. Сувенирите, изработени от децата, както и дарените книги, могат да 

бъдат закупени на Коледния базар до Общината от 10 до 22 декември.  

Мечка, готова за зимата 

Артистичен ден в GS ! Слушахме внимателно и следвахме инструкциите, за да на-

рисуваме заспала мечка, готова за зимата.  

https://www.youtube.com/watch?v=KLHn2cmnDZE&fbclid=IwAR03Tc_cR9zT8HJPNhVB_9d9D5b9JlNo2rw_9-FQJwlGaAhSIll-baVJ49E
https://www.facebook.com/mlfmonde/?__cft__%5b0%5d=AZV5Oatka58h145XZlxpdbpyevdn3A1ICsx58dGrP7RkdG1v3pEmRUrBjap_-Sf5Z3yNT8bnYdeGB1Sx_3G1XbPKfn2UqoinFrFbE6oKWXht_HMhvpBVzIMtO7c7If8ifzOSnbGIRc_KrdX1wt0nJbxIq4xM50iMQpNT_aC7Q-ZBHOyz9CvAlxQZjJI0UTtYOnE&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/mlfmonde/?__cft__%5b0%5d=AZV5Oatka58h145XZlxpdbpyevdn3A1ICsx58dGrP7RkdG1v3pEmRUrBjap_-Sf5Z3yNT8bnYdeGB1Sx_3G1XbPKfn2UqoinFrFbE6oKWXht_HMhvpBVzIMtO7c7If8ifzOSnbGIRc_KrdX1wt0nJbxIq4xM50iMQpNT_aC7Q-ZBHOyz9CvAlxQZjJI0UTtYOnE&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D0%BB%D1%8E%D0%BB%D0%BA%D0%B0-109168031555548/?__cft__%5b0%5d=AZUnFka_pwgy9-EsU6VX5x5CX8MFkeW7ezv
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БЛИЦ Интервю с г-н Тома Санз, учител по история и география в колежа 

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

 

1. Кой е героят от анимационен филм, който бихте искали да 

бъдете?  

Бих искал да бъда Мизуки от “My hero academia”.  

2.  Коя е любимата ви храна ?  

Любимата ми храна е тартифлет.  

3. Кой е любимият ви спорт ?  

Любимият ми спорт са танците.  

4. Коя е дестинацията, която бихте искали да посетите ?  

Искам да посетя Лаос 

5. кой език бихте искали да говорите ?  

Искам да говоря китайски.  

6. Коя е любимата ви книга ?  

Любимата ми книга е „Звездата на Пандора“ на Питър Хамилтън.   

7. Любимо животно ?  

Любимото ми животно е вълкът.  

8. Кой е любимият ви цвят ?  

Любимият ми цвят е синият.  

9. Как казвате “pain au chocolat” или “chocolatine” (игра на думи)?  

Аз казвам “pain au chocolat”.  

10. Кой е любимият ви стил танци?  

Любимите ми танци са бачата.  


