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УВОДНА СТАТИЯ
Уводно слово на Председателя на
Административния Съвет
Най-напред бих искал да започна тази уводна статия с благодарност. Знаем до каква степен родителите и
семействата бяха засегнати от различните кризи, през които трябваше да преминем. За никого не беше лесно, а
най-вече за нашите деца.
Очертаващият се днес свят и бъдещето, пред което ще трябва да се изправят, не вещаят нищо лесно. Сякаш
всичко това беше само предчувствие за онова, с което те ще трябва да се сблъскат в следващите години,
включително климатичните предизвикателства и тези на науката. И все пак нищо не е фатално и всеки от вас
го доказа, поради което отправям своята благодарност.
Примерът, който можем и трябва да дадем на нашите деца, е необходим за натрупването на знания за живота,
който върви напред, не се връща назад. Затова нашата роля на родители е определяща за подготовката им понай-добрия начин да посрещнат бъдещето и да станат личности, разбира се, безупречно обучени, образовани, но
и обществено ангажирани граждани. Те трябва да се научат да участват доброволно в изграждането на един подобър свят. Това е ежедневен процес, който протича в семейната, учебната и културната ни среда, в двора на
училището, в столовата, на влизане и излизане от училище. Толерантността, обменът, мултикултурализмът,
не само на езиковият, международната култура, дипломацията, общността и споделянето, умението да живеем,
да се държим в обществото - далеч не са отминали понятия, макар и да изглеждат така понякога. Всеки един от
ръководството, от преподавателите, от служителите знае, че нашите деца, които се радват на изключителна
образователна подготовка и среда, ще бъдат бъдещите лидери в този свят в процес на изграждане. Искрено им
благодаря.
Ние можем да изискваме отлични постижения за нашите деца, но трябва и самите ние да помагаме на
преподавателите, на служителите и на ръководството в работата им да ги поддържат и развиват. Нищо не е
възможно без Вас, без нас. Отсега нататък носим голямата отговорност за осъществяването на амбициите,
които сме си поставили, за нашите ангелчета. Ангажираността на всеки трябва да бъде съизмерима с неговите
надежди. Затова включването на родителите в училищния живот, в управителния съвет, в различните и
разнообразни дейности на училището, е определящо за създаването на най-добра среда за нашите деца. Ето защо
бих искал за трети път да благодаря, без да правя разлика, на всички онези, които са участвали, както и на тези,
които и днес участват в живота на тази общност, която ние формираме заедно, независимо от житейските ни
истории.
И накрая, си давам сметка за подкрепата, неизменно оказвана ни от г-жа Посланика на Франция в София, както и
че благодарение на тласъка, който тя ни даде, по-специално със споразуменията, които инициира между Франция
и България, в София ще се изгради голямо престижно френско учебно заведение. Затова от ваше име поднасям
най-искрените си благодарности към нея и към нейния екип.
Всички ние, от най-малките до най-големите ни ученици, родителите, преподавателите и всички служители,
можем да се гордеем с принадлежността си към нашата общност и към нейната образователна програма, която
без съмнение нарежда френското образование сред най-добрите в международен план.
Затова всички можем да се поздравим за успеха ни в колективен и индивидуален план. Поздравления на всички за
постигнатия напредък!
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ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОЕКТИ
Поздравления на нашите зрелостници !
На 27 юни 2022 г. г-жа Флоранс Робин, Посланик на
Франция в България прие в Резиденцията на Франция в
София

нашите

родители

за

зрелостници,
церемонията

техните
по

учители

връчването

и
на

дипломите за средно образование.
След

въвеждащото

слово,

тя

връчи

дипломите

и

пожела на зрелостниците успех в следващия етап от
образованието им.
Целият екип на Френския лицей "Виктор Юго" в София
изказва своите поздравления на нашите 26 ученици,
които взеха изпитите си с отличен успех!

Victor Victus Cabaret Pop, Поп концерт върху словото на Виктор Юго
Да вземеш словото на Виктор Юго, което е на почти два века, за да направиш от него поп
концерт на тема детството и юношеството… Това е предизвикателство.
На 23 юни от 16:00 ч. театрална компания L’esprit du mardi, ще представят своя спектакъл
Victor Victus Cabaret Pop в двора на Френския лицей, в рамките на нашия празник Виктор Юго.
През тази седмица Пиер Грамон и учениците от лицея представиха също така десет мини
спектакъла, вдъхновени от текстове на Виктор Юго: рецитирания, драматизации и танцови
варианти на поеми, радио предавания с интервюта на персонажи от „Клетниците“, речи
върху бедността, детския труд или свободата на изразяване… Всичко това организирано и
представено на различни места в лицея.
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Пътешествие в Гърция: По следите на
римския император Адриан!
От 21 до 28 май 32 ученици от клас 1er посетиха
Гърция,

придружавани

от

техните

преподаватели

Роман Кашанер, Матю Пиари и Венсан Дюпюи.
Дългата одисея с автобус беше с литературна цел,
тъй като уениците обходиха посещаваните места от
римския

император

Адриан,

споменати

в

книгата

„Мемоарите на Адриан“ от Маргьорит Юрсенар. Целта
беше също така да могат учениците да се подготвят
за предстоящите изпити по френски език, както и да
се

запознаят

с

историята

на

Древна

Гърция,

с

митологията и географията на южната съседка на
България.

Учениците посетиха местността Вергина, където се намира гробницата на Филип II, баща на
Александър Велики, руините на Храма на Аполон в Делфи, древната местност Микена,
впечатляващата местност Епидвър с нейния прочут театър, Коринтския канал, Храмът на
Елесфина и възхитителния археологически музей в Атина.
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Нашите ученици в музея
Нощ на музеите 2022: Звукова творба на учениците в
Природонаучния музей в София
На 14 май в 16:00 ч. учениците от класовете 6А, 5В и 4А
бяха в залата с носорога на Природонаучния музей в София
по повод Нощта на музеите 2022.
Публиката, съставена от ученици и родители, можеше да
чуе звуковите творби, които те създадоха с артиста
Гийом Маларе в рамките на ателиетата, проведени в
програмата им по френски език с г-н Жереми Бюлдо.
Учениците бяха избрали различни типове текстове и
четоха откъси, експриментирайки в същото време с
различни звуци, представящи живота на пчелите. След
това Гийом направи монтаж на работата им, създавайки
композиции,

които

обединяват

четенето

и

експерименталната музика.

Археологическа разходка на 5А
клас из Балканите
В рамките на учебните програми по история с г-жа
Тодорова и г-жа Дивие, и по латински език с г-жа
Димова,

учениците

от

клас

5А

посетиха

Археологическия музей в София.
Така класът можеше да затвърди усвоените знания
в 5 и 6 клас. Сред изложените елементи имаше
земеделски оръдия на труда, оръжия, амулети,
бижута, икони…
След посещението в музея и в рамките на
мултидисциплинарен проект, учениците обсъдиха
ролята на жената в историята, базирайки се на
изложените в музея артефакти.
.
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La course aux nombres
На 7 април всички класове в лицея, всеки в своята класна стая, участваха в състезанието на
Асоциацията за френско образование в чужбина La course aux nombres.
La course aux nombres е математическо състезание, което се провежда в цялата югоизточна
европейска зона на Асоциацията за френско образование в чужбина. Тази година близо 2850 ученици се
включиха в него.
В нашето училище участие взеха класовете от детската градина до клас 2ри.
Учениците от клас 6ти до 2ри тряваше да отговорят на 30 въпроса в рамките на 7 минути.
Учениците от класове СМ1 и СМ2 трябяше да тговорят на 20 въпроса за 7 минути, а тези от СЕ2, СЕ1,
СР и детската градина трябваше да решават по отбори математически и логически задачи.
На 6-ти юни бяха раздадени златни, сребърни и бронзови отличия на най-добре представилите се.
Раздаването на наградите беше в присъствието на г-н Микаел Монтоя, Директор на лицея и г-н
Бюзит, Преподавател по математика и съветник по педагогическа дейност за чужбина на AEFE.
Някои от нашите ученици се представиха повече от добре в югоизточноевропейската зона на Европа.

Поздравления на всички!
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Двудневен курс по ориентиране с клас 3ème

На 12 и 19 май, двата класа 3ème проведоха 4 полудневни сесии нна курс по ориентиране в Студентски
град и в Южен парк.
Дейностите бяха организирани и ръководени от преподавателите по физическо образование и спорт,
придружавани от г-жа Люсил Шатлон (възпитател в детската градина) и г-н Давид Шатлон (учител по
математика).
Разделени на групи от по десетима, учениците трябваше да изминат различни маршрути в парка,
използвайки карта, сателитна снимка, картинка или следвайки инструкциите на своите съученици по
телефона. Благодарение на предизвикателствата, учениците се научиха да бягат във всякаква
обстановка с помощта на различни способи : а изминаването на маршрута беше валидирано след това
с получаването на уникален код. Последното изпитание беше и времето за оценяване.
През въпросните два дена, учениците получиха нови умения, за да могат по-добре да се ориентират в
природата, да работят в екип и да владеят карта. А хубавото време им позволи да си направят пикник
в обедната почивка, преди да продължат с изпитанията следобяд.
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Литературно предизвикателство
Тази година имахме удоволствието да организираме
Литературното предизвикателство. В продължение на един
месец учениците от класовете СР, СЕ1, СЕ2, СМ1 и СМ2 четоха
книги на различни тематики: животните, училището, магията
и вещиците.
Нововъведението тази година беше, че учениците участваха в
съставянето на въпросници за книгите. Организирахме също
така и ателиета по направата на въпросните сборници: как да
говорим за книгата и за любимите ни персонажи. Държим да
благодарим на учениците за техния ентусиазъм. В деня на
инициативата, отборите бяха разделени по класове и четоха на
различни места в лицея: в столовата, в класните стаи или под
пролетното слънце в двора.
Младите читатели се включиха с ентусиазъм в
литературното предизвикателство и си подариха незабравимо
читателско преживяване.

Всички на сцената в постановката „Синята брада“
В седмицата от 20 до 26 юни учениците от клас 6В
представиха своята театрална версия на приказката
„Процесът на Синята брада“ с драматизация, написана от
самите тях.
В продължение на цялата учебна година, учениците от 6В
клас работиха усилено, за да представят пред някои от
другите класове, и пред своите родители пиеса, която
написаха заедно с преподавателя им по френски език, г-жа
Сесил Льомерсие.
Разделени на две групи, учениците можеха да упражнят
своя писателски талант, да пишат драматургия и да
работят в екип. А след това, магическата пръчка на
техния учител създаде връзка между отделните елементи.
И накрая колективното приключение се случи и на сцената.
Учениците се наблюдаваха, изслушваха се, за да реагират
светкавично, ако някой от тях забрави репликите си, за да
предадат енергията и да вдъхнат живот на „Процеса на
Синята брада“.
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Международните игри на
младежта 2022!
Шестимата

ученици

от

Френския

лицей

„Виктор Юго“ завършиха втори по време на
тазгодишното издание на Международните
игри на младежта (МИМ) 2022, които се
проведоха в началото на юни в Брюксел!
Създадени през 2011 г. Междуанродните игри
на младежта са повод за среща на младежи
от цял свят, обединени от едни и същи
интереси:

спорт,

култура,

историческо

наследство.
Органзирани
игрите

са

от

младите

и

единственото

за

младите,

спортно

и

културно събитие, в чието ядро е младото
население. Тазгодишното издание е особено
важно, тъй като то е първото, което се
провежда

присъствено

откакто

започна

пандемията от Covid-19.
Затова

посрещнхаме

още

по-голямо

удоволствие новината, че екип от нашето
училище е селектиран да участва в новото
издание.
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На 30 май всички те се отправиха към Белгия.
Първите

запознанства

пристигането,
установиха
започнат

се

случиха

учениците

много

връзки
това

и

бяха

още

с

бързо

развълнувани

приключение!

В

да

рамките

на

откриващата церемония първата вечер, всички
държави представиха своите знамена, а Йоана от
нашия отбор гордо представи България!
На следващия ден започнаха състезанията!
Първо

изпитание:

кулурно

рали!

Различните

делегации бяха пуснати в Брюксел. В програмата:
въпроси,

чрез

които

да

бъде

опознат

града,

загадки за разгадаване и предизвикателства.
Второ

изпитание:

бягане

с

препятствия

по

двойки!
Трето изпитание: ръгби флаг!
Същата

вечер

се

проведе

„Вечерта

на

държавите“ в двора на Френския лицей „Жан
Моне“! Всяка делегация беше облякла традиционен
за страната си костюм и представи местни
кулинарни специалитети на останалите.
Четвърто

изпитание:

Разделени

по

курс

двойки,

по

ориентация.

учениците

имаха

3

маршрута да изминат. Благодарение на Луна,
която беше компасът на отбора, отборът взе
първото място в класацията!
Пето

изпитание:

Редувайки

се,

стрелба

учениците

с

лазер

срелят

и

в

бягане!

мишена

с

лазерен пистолет и бягат два пъти 500 метра.
Шесто изпитание: бадмингтон!
Седмо
един

На 3 юни, последната вечер, всички се събрахме
на едно невероятно място за церемонията по
закриването.
обявено…

и

Финалното
ние

бяхме

класиране
на

второ

беше
място!!!

Преизпълнени от удоволствие, плакахме от
радост след като спечелихме сребърния медал!
А след това, при завръщането им в София,
учениците бяха посрещнати от съучениците и
екипа на тяхното училище, и получиха почетни
грамоти по повод отличното си представяне!

изпитание:
от

кръгови

учениците

тренировки!

демонстрира

Всеки

силите

скачане с въже, коремни преси, напад…

си:
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ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ
"Да играем заедно"
Второ издание на футболния турнир "Да играем заедно"
по време на голямото междучасие. През целия месец май
учениците от класовете СМ1 и СМ2 се включиха в
минишампионата по футбол, спазвайки всички правила и
включвайки също така колкото се може повече
момичета в отборите. След първото издание от
миналата година, организирано от Димитри Дюбюисон,
турнирът тази година беше организиран от нашия
аниматор Иво Василев, а голямата награда отиде при
учениците от клас СМ2D.

Първо издание на "Франкофонско спортно предизвикателство"
Нашите ученици от класовете 2ри и 3ти стигнаха до финалите след като бяха първи на първоначалния
етап от "Френскофонското спортно предизвикателство". Въпреки младата им възраст те доказаха
своята зрялост и солидарност, за което ги поздравяваме.
Ето и класирането:
1во място - Учениците от Френския лицей (клас 2ри и 3ти) с 16 точки в бадмингтона, фризби, петанк и
бягане на 400 м.
2ро място - ESFAM с 12 точки: шампиони във футбола и бягане на 200 м
3то място - Френски лицей, клас 1ви и Terminale с 11 точки в баскетбола 3х3, баскетбол 5х5 и хокей на
трева
4то място - 9-та Френска гимназия Алфонс дьо Ламартин с 4 точки
5то място - Софийски университет "Св. Климент охридски" с 3 точки
Финал: ESFAM срещу LVH 2, победа 4:0 (футбол/баскетбол)
Турнирът беше организиран в рамките на проекта "Francophonie durable 2022", който се осъществява в
партньорство с нашия лицей и с Студентския клуб на Специализираният институт на Франкофонията
по администрация и мениджмънт (ESFAM-AUF).
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Животът на малките
Посещение при пожарникарите
В

началото

на

юни,

учителките

от

детскатаградина

организираха посещение в 04 Районна служба на софийската
пожарна на децата от групите PSA-MSA, PSB-MSB, MSD et
MSC-GSC.
С пристигането им в пожарната, децата бяха посрещнати от
пожарникари, които им обясниха и им показаха спецификите
на занаята. Така децата се запознаха с големия пожарникарски
камион с всичките негови инструменти и отделения. Разбраха
също така каква е разликата между камион за планински и за
градски преход. Пожарникарите бяха запазили най-добро за
финал:

всяко

едно

от

децата

можеше

да

изпробва

пожарникарския маркуч (под строго наблюдение, разбира се!).
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ЕКИП
Следващата учебна година ще започне без
седем от нашите преподаватели, които ще
покоряват нови хоризонти извън България.
В

края

на

настоящата

учебна

година

държим топло да поздравим всички тях за
работата, енергията и времето, което са
посветили на Френския лицей в София:
Г-жа Изабел Арто, Преподавател в ниво
CP
Г-жа Стефани Ворет, Преподавател в
ниво СМ1
Г-жа

Лоранс

Папекс,

Преподавател

в

ниво СМ2
Г-жа Сесил Льомерсие, Преподавател по
френски език
Г-н

Филип

Жоанес,

Преподавател

по

технологии
Г-жа Мари-Оливия Газаня, Преподавател
по математика
Г-жа

Мелани

физика,

Евен,

която

еп

Преподавател
рекарала

в

по

лицея

последните 17 години
Желаем

им

на

добър

час

по

пътя

на

образованието и преподаването!

ЖИВОТЪТ НА АС

На 2 юни, четвъртък, Административният съвет и Дирекцията на Френския лицей "Виктор Юго" в
София се събраха в галерията "Къщата на София" за еднодневен семинар по ръководене на училището.
В продължение на целия ден участниците направиха равносметка на постигнатите цели и очертаха
бъдещите стъпки и предизвикателства в развитието на лицея.
Г-жа Флоранс Робин, Посланик на Франция в България разговаря с всички присъстващи в рамките на
обяда, който се проведе този ден.
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ГОВОРИМ ЗА
В
новата
ни
рубрика
„УЕБРАДИО“ вече можете да
слушате
подкастове,
реализирани
изцяло
от
нашите ученици.
ТУК

Френският институт в България Ви препоръчва

Учене
или
преговор.
Интензивни летни курсове
по френски език за деца и
възрастни във Френския
институт в България.
Вижте датите ТУК.

КАЛЕНДАР
Лятня ваканция: от 1 юли до 1 септември 2022 г. Начало на учебните
занятия на 2 септември 2022 г.

ПРЕКРАСНА ВАКАНЦИЯ !
Последвайте ни в:

