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Информационен бюлетин n° 27/ Март 2021-2022 

МЕЖДУНАРОДЕН ФРЕНСКИ ЛИЦЕЙ ВАРНА 

ШАРЛ ПЕРО  

    Важни дати Април/ Май/ Юни 2022  

  Общоучилищен съвет N°2  : понеделник, 18 април,  17h30 

  Пролетна ваканция : от 22 април до 8 май 

  Празник на славянската азбука : вторник, 24 май 

 Съвети на класовете 3 триместър : от 7 до 10 юни 

 Училищен съвет: вторник, 14 юни, 16h00 

 Родителски срещи начален курс : от понеделник, 20 юни, до четвъртък 23 юни 

 Общоучилищен съвет : вторник, 21 юни, 17h30 

 Край на учебната година : петък, 1 юли 

  

Проект « Реновация на общите площи в сграда 2 » 

По инициатива на Мариам Аракелян, ученичка в клас 1 в МФЛ Варна, избрана за климатичен герой от WWF Бълга-
рия, учебното заведение стартира проект в лицея, чиято цел е засилване на устойчивото разви-
тие и екологичния преход на училището, създаване на по-приятна учебна среда, по-модерна и 
позитивна визия на училището, допринасяща за осъзнаването на предизвикателствата на ново-
то време и намиране решения днес за по-добро бъдеще чрез създаване на навици, положи-

телни и отговорни практики сред учениците. За целта решихме да поста-
вим компост, да обновим споделената градина в двора на сграда 2, както 
и да поставим кошчета за сортиране на хартия в 2-те сгради. Много благо-

даря на родителите и учителите, които ни 
подкрепят в осъществяването на този проект! 

« Всички различни, но всички участват, не е 

ли нормално? » 

21 март е Международ-

ният ден, посветен на 

Тризомия 21, наричана 

още „Синдром на Даун“. 

Всички ученици и служи-

тели на МФЛ Варна ид-

ват на училище с несъот-

ветстващи чорапи.  

Ден на отворените врати 

Събота, 16 април, се проведе  Ден на отворените вра-

ти  в МФЛ Варна 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qnQR17CVe9w&ab_channel=CommunicationLFIV
https://www.youtube.com/watch?v=qnQR17CVe9w&ab_channel=CommunicationLFIV
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Гълъбите на мира 

Гълъбите на мира, 

нарисувани от учени-

ците от СЕ1, по начина 

на Мария Примаченко  

В час по  пластични изкуства учениците от клас 5е изучават възможностите за интензитет на светлината 

Кооператив в лицея 

Тази седмица учениците от 

колежа и лицея пекат биск-

витки и ги продават на роди-

телите. Събраната сума е 

предназначена за закупуване 

на новата тенис маса.   
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Национална олимпиада по география 

Тази седмица ученици от клас 1 участваха в Националната олимпиада по география. Това е състезание по геогра-

фия, по време на което учениците трябваше да покажат таланта си в картографирането на френски регион. Стоти-

на ученици от гимназии във Франция и чужбина опитаха това приключение, за да бъдат избрани във френския 

отбор по география, който ще пътува до Индонезия за международните олимпиади по география.  

Как би изглеждал градът на бъдещето ?  

Архитект Чавдара Николова TI.SI.  дойде в училище миналия петък, за да раз-

говаря с учениците от клас 6 за предизвикателствата на града на утрешния 

ден. Как ще изглежда градът на утрешния ден ? Ще бъде ли по-технологичен 

или по-екологичен ? Съществуват ли свързани в мрежата градове днес? Как 

да реагираме днес, за да трансформираме градската си среда и да я напра-

вим по-модерна и приятна за живеене ? Тези и други въпроси бяха зададени, 

а сега е ред на учениците да разсъждават върху реорганизацията на средата 

си.  

« Може ли днешното общество да се счита за „разглезено“ дете? »   

« Може ли днешното общество да се счита за „разглезено“ дете? » Това беше предмет на дебата, организиран 

между учениците от класовете 3 и 2 в рамките на обучението по българска литература, след изучаване на текстове 

от Библията и разказа на Гюдюл "Дневника на един клонинг". Дори и тук позицията „ДА, обществото се държи 

като разглезено дете” да изглеждаше по-лесна и очевидна за участниците, екипът, който подкрепи противополож-

ната теза, спечели дискусията.  

 

https://www.facebook.com/ItIsYourTurnTISI/?__cft__%5b0%5d=AZU-3Z0Xj4-wEkpGHKsJFfCjzwk3BCNJd0jZLkwh9MOhktR5xkGCVriPSkQ_3_4zJQmZKGWs56H6xmu-lSxLZ-UN-c2RvuXlxIAqjNyCrPcx24vv4aReDPcLa9hpNhSnqAgV-kF1mj9t4rq8R4n3Krkmp8n4LsFaI7CCsSC-khBA0qDW2QxLyzN2apSUzO-hDI0&__tn_
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“Седмица на езиците”  

Изминалата седмица беше „Седмица на езиците“. Изучавахме държави и важни градове, създавахме предизвика-

телства за другите със знамена и езици, практикувахме превод на други познати и нови езици и говорихме за на-

шите езици и тяхната роля в живота ни (и слушахме „We Don't Talk About Bruno ' изпята на 21 езика!) 

« Моят приятел Пламък » 

Ето вторият подкаст на клас 

CP - история, разказана от 

класа: "Моят приятел Пла-

мък", историята на див кон и 

малко момче Пол, което ве-

че не може да ходи, но меч-

тае да се изкачи на планина-

та Пламък.   

« Там, където живея, в една снимка » 

Учениците от клас 1 участваха в артистичен обмен с International School of Arizona (Финикс, САЩ). Тема: „Там, къде-

то живея, в една снимка“. Този обмен даде повод за конкурс за определяне на най-красивите творби с помощта 

на жури от двете училища. Ето и печелившите творби от конкурса!  

Младите таланти 

Леон Леонидов-Гуглев от клас СE1 спечели първо 

място в неговата възрастова група по време на 11-то 

издание на международния конкурс Vivapiano Inter-

national Piano Competition , както и специална награ-

да за най-добро изпъл-

нение на композитора П. 

Хаджиев.  

Поздравления!  

https://www.podomatic.com/podcasts/sandocantal/episodes/2022-04-09T09_24_14-07_00?fbclid=IwAR30KkQqHCkGO-t8Tq-HTEKWW8jDf_v82l8V0ogrmyje405n5F4T1W7RsuM
https://www.podomatic.com/podcasts/sandocantal/episodes/2022-04-09T09_24_14-07_00?fbclid=IwAR30KkQqHCkGO-t8Tq-HTEKWW8jDf_v82l8V0ogrmyje405n5F4T1W7RsuM


 5 

Информационен бюлетин n° 27/ Март 2021-2022 

МЕЖДУНАРОДЕН ФРЕНСКИ ЛИЦЕЙ ВАРНА 

ШАРЛ ПЕРО  

« Мадарският конник » през очите на учениците от класовете 4 и 5 

Училищна екскурзия с учениците от класовете 4 и 5 – посещение на известния Мадарс-

ки конник, вписан в списъка на ЮНЕСКО. Учениците откриха местното наследство, изс-

ледваха района, населен от праисторически времена, откриха следите от тракийския 

народ и играха върху останките от средновековната крепост, намираща се във височи-

ните на Мадарския конник. Младите изследователи дори се опитаха да го нарисуват !  

LFIV Today  

LFIV Today - списанието от 

учениците за учениците! 

Второто издание вече е 

налично онлайн.  

Учениците от СМ и « Mамбо » 

След спирка в Ню Йорк, където имахме възможност 

да наблюдаваме танцовата надпревара благодарение 

на Леонард Бернщайн, ето и учениците от класовете 

СМ в латиноамерикански ритми и с всеизвестното 

“Мамбо” - точно на време. Благодарим на Марин и на 

Френската светска мисия за прекрасната възможност 

чрез дигиталните културни класове!  

« Трите прасенца » 

"Трите прасенца", представени от Йоан и Никола от 

GS пред малките ученици от PS  

Лазаров ден в класовете CE1 и CE2 

Фолклорен проект в сграда 1: учениците от класовете 

СЕ1 и СЕ2 представят Лазаров ден. Момичетата, обле-

чени с красиви традиционни дрехи, пяха пред всички 

класове, под организацията на Мария Станева, асис-

тент в МФЛВ.  

https://en.calameo.com/read/006993335fe63228377c5?authid=hVXr4yoa3oP5&fbclid=IwAR24VrbGihgpahzTV98MNzRYpAm5EJwgNzkl2fjUD4EK7gi1qRGaUOvJ1HU
https://www.facebook.com/lfivarna/videos/296642446003576
https://www.facebook.com/lfivarna/videos/1053223222206101
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  Интервю с г-жа Вяра Николова, учител по български език за чужденци и асистент в 

МФЛВ 

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

 1.Как се запалихте по френската култура и език?  Аз съм учила във Френска езикова гимназия и от там! 

2. Къде сте прекарали детството си?   В град Перник! 

3. Каква е мечтаната професия за вас?  Учителската! Сега следвам педагогика и се надявам скоро да я 

осъществя. 

4.Какво харесвате най- много в преподаването на чужденци?  

Да общувам с представители на друга култура и удовлетворението, което изпитвам, когато започнат да усвоя-

ват и да  използват езика.  

5.Кой е любимият ви празник?   Този който наближава, Великден! 

6. Вярвате ли в астрологията?   До някаква степен, но не съм голям почитател. 

7. Какво е мотото в живота ви?    Да довършвам всичко започнато. 

8. В коя епоха бихте искали да живеете?  Древен Египет. 

9. На кое място се чувствате най добре? 

Бих казала у дома, при мама! 

10. С какво животно бихте се описали? 

С вид котка, по- конкретно  британска късокосместа! 

Великден 

Учениците от СЕ1 с 

помощта на техните 

майки украсиха прек-

расни великденски 

яйца!  

 

« Orange Sea » 

МФЛ Варна "Шарл Перо" 

на образователното изло-

жение Оранжево морето! 

Заповядайте на нашия 

щанд на 14 и 15 май на 

входа на Морската гради-

на!  


