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Лазаровден и Великден 

През последните две седмици децата от групите по 

български език за чужденци се запознаха с български-

те традиции за Лазаровден и 

Великден. Учениците от 4еме, 

5еме, 6еме правиха цветни вен-

ци и рисуваха лазарки, а децата 

от СМ2 правиха обредни хлябо-

ве.  

Президентски избори 
Неделя, 24 април, се проведе вторият тур на президентските избори във Франция. За да разберат по-добре залога 
на това важно събитие, учениците от класовете 2нд и 1е анализираха програмите на различните кандидати и изра-
ботиха свой собствен агитационен плакат! За кого бихте гласували вие?  

"Лазарки" интерпретирани от уче-

ниците от клас 4e в часовете по бъл-

гарски като чужд език.  

 

Денят на Земята 

22 април денят на Земята. Ето и някои моменти в 

снимки, които вярваме, че предават основното посла-

ние по повода „Всеки ден е ден на Земята“. Нашите 

ученици от различни нива и 

класове градинарстват, 

строят, творят, за да напом-

нят “приоритета на приори-

тетите”. Устойчивите дейст-

вия тепърва започват.  

Облагородяване на училищната среда 

Учениците от класовете GS, CP, CE1 и CE2 се включиха 

активно в проекта за подобряване на училищната сре-

да в двора на първа сграда. 

Проектът има за цел да по-

добри дворното пространст-

во и осигури на учениците 

по-добра среда за социално 

общуване.  
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Традиционни танци от Оверн 

Тази сряда децата от CP научиха родителите си на 

традиционни танци от Оверн (Франция), а балът за-

върши с холо, водено от Марин. Това събитие закри 

модул от традиционни танци в CP. 

24 май - Най– хубавият празник - този на 

буквите!  

 

 

Пролетен ваканционен клуб 2022  

Изпитен център DNB 

С гордост Ви съобщаваме, че МФЛ Варна стана изпи-

тен център за основно образование/ Brevet! Ученици-

те ни от клас 3е ще преминат устния и писмения из-

пит в сградата на лицея на 10, 14 и 15 юни.  

Спортен ден в Камчия 

Миналата седмица учениците от класовете 6, 5, 4 и 2нд клас 

прекараха спортен ден в училище „Юрий Гагарин“ в Камчия. 

В приятна обстановка учениците участваха в няколко спортни 

събития с връстниците си от руското училище, играха боу-

линг, посетиха планетариума и откриха училището чрез реша-

ване на викторина. Учениците имаха възможността да разго-

варят със Зоя Чавдарова, тенисистка на колела, която се стре-

ми към Параолимпийските игри. Пожелаваме й много успе-

хи!  

https://lfiv.bg/bg/gallery/27.html
https://www.facebook.com/lfivarna/posts/pfbid02Epa6YHxLAFgHGAxbAEijqGgkGpJcvPoM56Az4WrUmCtHSnqQsVRPZ2FtntzpnBzPl
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Констанс, ученичка в клас 4е, ре-

цитира стихотворението 

« Пролет » на Никола Вап-

царов   

Учениците от клас 5е представят учебната година в 

часовете по спорт   

  

"Звукът на времето"  

Леон от клас СЕ1 спечели първа награда в конкурса 

"Звукът на времето" IX 

международен конкурс за 

вокална и инструментал-

на музика, който се про-

веде във Велико Търново. 

Поздравления  

Анабел, ученичка в клас 4e, ре-

цитира "Прощално", на Ни-

кола Вапцаров. Изучаването 

на стихотворението е част от 

часовете по българска култура 

за франкофонските ученици.  

Учениците от клас 6e представят учебната година  в 

часовете по спорт 

Животните в Австралия 

Учениците от GS се учат да из-

писват имената на животните, 

живеещи в Австралия, и се въз-

ползват от хубавото време и 

големия училищен двор!  

Сладкарство в GS 

Учениците от клас GS 

учат френски език, 

готвейки! Гарантира-

ни лакомства и щас-

тие  

Спортна среща 

Учениците от CP и CE2 се срещнаха, за да спортуват! 

Децата от СЕ2 научиха правилата за ориентиране от 

съучениците им от CР, след което CE2 от своя страна 

въведоха CP в играта тек. 

Страхотен момент на 

обмен, съсредоточен 

върху предизвикателст-

вото и сътрудничеството!  

https://www.facebook.com/watch/?v=572188557664889
https://www.facebook.com/watch/?v=572188557664889
https://www.facebook.com/watch/?v=1086200795326437
https://www.facebook.com/watch/?v=1412553099254009
https://www.facebook.com/watch/?v=1412553099254009
https://www.facebook.com/watch/?v=6106259326077509
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Български танци в CP 

Учениците от СР се запознаха с българските танци, 

благодарение на Мария, с която слушаха български 

песни, танцуваха и научиха елементи от българската 

култура. Благодарности на Мария за този прекрасен 

проект!  

Награди в математически конкурси 

Както всяка година, учениците от МФЛ Варна се включиха в La course aux nombres, математическо състезание, ор-

ганизирано от ZESE и обединяващо френски училища от цяла Югоизточна Европа. Нашите ученици се справиха 

блестящо, като спечелиха 23 медала! Честито на всички победители, които получиха своите дипломи под овации-

те на своите съученици! По време на тази церемония бе връчена и диплома на Констанс Аржaнс-Лафон (клас 4е/ 7 

клас), която спечели 1-ва награда в олимпиадата по математика, особено трудно състезание, в което тя постигна 

най-добрия резултат в цяла Югоизточна Европа! Браво!  

Известни личности 

В часовете по език учениците от CM1 до 1е прекараха една седмица в изучаване на известни хора от цял свят. По 

английски разгледахме Руби Бриджис, кралица Елизабет II, Камала Харис, Грета Тунберг и др. В края на седмицата 

класове CM1 и CM2 си разказаха взаимно за хората, които бяха изучавали. Учени-

ците от класовете 5е, 4е и 1е работиха в часовете по български върху личности, 

допринесли с дей-

ността си на света 

или общността, в 

която живеят.  

"Художествена 

гимнастика"  

Младите гимнастички 

от ателието по худо-

жествена гимнастика 

представиха танци на 

народите пред роди-

телите в понеделник, 

16ч, в двора на сграда 

1.  

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D4v5uzweOPQo%26fbclid%3DIwAR0JjAXTPea7xG81maXo_fVZ0wsT5J67qC-YhiT20zscjoWW8y9rFsSuqbY&h=AT0MMbCND6SNcUu2VgjgZzNuCxzHS-xVmAcDcnRyAP0RVMuHj9Rg7yd_H2Zk2RptQvXbTtYZNTcr70GJSaoW4cyC70C8hw
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D4v5uzweOPQo%26fbclid%3DIwAR0JjAXTPea7xG81maXo_fVZ0wsT5J67qC-YhiT20zscjoWW8y9rFsSuqbY&h=AT0MMbCND6SNcUu2VgjgZzNuCxzHS-xVmAcDcnRyAP0RVMuHj9Rg7yd_H2Zk2RptQvXbTtYZNTcr70GJSaoW4cyC70C8hw
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"Chinois, Joy & Fun!"  

"Китайски, Joy&Fun!" беше темата на Международния конкурс 

„Мост на китайски език“ за ученици от началните училища. Кон-

курсът се организира от Китайското посолство в България и Инс-

титута „Конфуций“ към Великотърновския университет. В съби-

тието участваха 6 ученици от МФЛ Варна, след като изучаваха 

китайски език близо 3 месеца с учителката си Каси Ма. Леон 

Гуглев от CE1 спечели трето място сред 16 участници до 14 годи-

ни. Поздравления за всички участници и техния учител.  

Балчик - Калиакра 

На втория ден от зрелостните изпитите Brevet учениците от сграда 2 направиха екскурзия до Балчик – Калиакра. 

Лятната резиденция на румънската кралица Мария Александра Виктория, китните растения в ботаническата гради-

на, нос Калиакра с неговите легенди и дива красота... Прекрасен споделен ден!  

Мини мис България—

Варна 2022 

Блага, ученичка от клас СЕ2, 

спечели конкурса на Старс 

академи и стана мини мис 

България - Варна 2022! Тя ще 

се състезава за Мини мис 

България. Стискаме й палци!  

MS и водата  

Децата от MS експе-

риментират с вода и 

използват различни 

предмети, за да я 

пренесат. Разбира 

се всичко завършва 

с водни игри.  
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Да разкажем за Ориента  

Да разкажем за Ориента с омайните мелодии на Римски Корсаков бе естетическо приключение за нашите учени-

ци от класовете CM. По време на снимките на нашата „Хиляда и една нощ“ децата споделиха знанията си за тези 

мистериозни, слънчеви земи, изпълнени с ухайни подправки и вълнуващи обичаи. Преминаването през пустинята, 

ментовия чай, златните воали и архитектурните извивки – малките пътешественици не пропуснаха нищо, за да 

оживят Приказките на Шехерезада. Благодарим на Mission Laïque Française за тези културни открития! Благодарим 

на нашия учител по музика Марин Попов за разкриването на тайните на 

ориенталската гама, както и за споделените подробности при именуването 

на автентичните инструменти. Благодарим и на моделите артисти от класо-

вете CM1 / CM2 - можем да се насладим на тяхното търпение и желание за 

културни пътешествия във видеографията. 

Хубаво лято на всички и не забравяйте да разказвате (прочетете) истории от 

Ориента и света - легендата разказва, че това успокоява сърцето.  

Посещение на зеленчукова ферма 

В петък, децата от СР отидоха на посещение в зеленчукова ферма в провинцията. Те бяха посрещнати с хляб и ша-

рена сол, които градинарят беше приготвил. Те откриха различните ароматни растения в тази прекрасна градина и 

направиха малки ароматни торбички: лайка, лавандула, 

маточина и др.  

След пикника децата 

решиха няколко тема-

тични задачи, нарисува-

ха схема на растение и 

играха на „мистериозно 

растение“. Страхотно 

забавно време да учим 

различно! 

21 юни - празникът 

на музиката!  

Учениците от МФЛ Вар-

на пеят и свирят на сце-

на Раковина с техния 

учител по музика Ма-

рин Попов 

 Зрелостни изпити/ 

BAC 

Учениците от 1е и Терми-

нал преминаха зрелост-

ните изпити в София.  

Желаем им много успехи!  

https://youtu.be/mhXR2riX_tk
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 "Котаракът в чизми"  

"Котаракът в чизми" представен от учениците от 6е в рамките на междудисциплинарния проект "театър", който се 

проведе последните месеци. Сценарий, декори, костюми, спектакъл ... всичко е плод на труда на младите артисти, 

придружени от учителите им по френски и български език. Браво на артистите  

Фестивал на любовта 

Фестивал на любовта се проведе в четвъртък, 23 юни, в сграда 2. Учениците от 

колежа организираха състезание за торти на любовна тематика, игри с пода-

ръци и дегустация на тапас. Проведе се и театрална постановка, изнесена от 

учениците на от клас 5е. Браво за добрата организация и ангажираност на уче-

ниците и техния учител по испански.  

LFIV Today 

 LFIV Today - лятно издание!  

Направен от децата за децата!   

 

Зеленчуковата градина 

Зеленчуковата градина се 

развива! Учениците очакват 

скоро плодовете на техния 

труд.  

https://en.calameo.com/read/006993335cb554d27f3eb?authid=Llx9TygplqTF&fbclid=IwAR20U-5fbGdaQ6K5RuTgTO68GLhvszt1Ij5nL7z_kdGhwK679CSluZP2bEY
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Церемония по връчване на дипломи 

Госпожа Ива Дикова, аташе по сътрудничеството, ни оказа честта да присъства на церемонията по раздаване на 

дипломите за основно и средно образование. Момент на гордост, придружаващ изграждането на учебното заве-

дение. Благодарим на училищната общност, както и на родителите, които участваха в церемонията.  

Празник на училището 

На 28 юни, вторник, в двора на сграда 1 се състоя празника на училището– спектакъл за края на годината, 

подготвен от началните учители и учителя по музика. Учениците от PS до клас 4e пяха и танцуваха пред 

родителите. Беше организирана благотворителна продажба на рисунки, изработени от ученици от началното 

училище, както и палачинки и лимонада. Събраната сума възлиза на 1400 лв., които ще бъдат използвани за 

училищни проекти. Благодарности на всички ученици, семейства, на целия екип на МФЛ Варна и на родителите-

доброволци – всички, които осигуриха гладкото протичане на събитието. 

 

 

Посещение на Исторически парк  

На 29 юни учениците от СЕ1 посетиха Историческия парк в Неофит Рилски. Училищна екскурзия в края на годината, 

пълна с открития и моменти на радост и добро настроение! Незабравимo!  
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Интервю с г-жа Клое Балавоан, учител по физика и химия в МФЛ Варна 

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

1. Кой беше любимият ви предмет в училище?   

Това бяха биология, физика и химия и пластични изкуства. 

2. Кой друг предмет бихте искали да преподавате?   

Пластични изкуства. 

3.Коя е мечтаната ви дестинация?   

Може би място без конкретен  пейзаж, а по-скоро място, където се 

чувствам добре с хората около мен. 

4.Кой момент беляза живота ви? 

Разбира се има много, но е вярно, че когато става дума за първата ми работа в чужбина, това определено 

беляза живота ми. Да бъда далеч от семейството си, приятелите си, наистина е момент, в който промених 

живота си.’’ 

5.Опишете се с три думи.  Аз съм интровертен човек, доста спокоен, по-скоро усмихната. 

6.Кой човек ви вдъхновява?   Има няколко души, но по-специално Етиен Клайн, който е физик, а също и 

философ, с наистина различен поглед върху науката и света, в който живеем. 

7.Какъв е вашият зодиакален знак и какво означава за вас? 

Аз съм Стрелец, не знам какво означава това, но изпитвам особена любов към конете, към природата. Ина-

че по отношение на характера, не знам какво значи това. 

8.Защо избрахте България и познавахте ли тази страна преди? 

Всъщност това беше абсолютно изненада и добро откритие. Никога през живота си не бях мислил да дойда 

тук, но имах възможност за работа в чужбина, получих няколко предложения в Европа и накрая избрах Бъл-

гария. И съм много щастлив, защото това е една невероятна страна с много при-

рода, култура и традиции. 

9. Какъв е споменът, който пазите от родното ви място по време на пъту-

ванията ви ? 

Аз съм от провинцията, така че по-скоро ще е пейзажът, селското стопанство, 

пазарите. 

10.Какво бихте искали да напишете в книгата на вселената? 

Мисля, че преди всичко би било да живеем заедно, цялата земя, всички човеш-

ки същества да живеят в хармония и мир. 


