
Месец март по традиция е месец на  Франкофонията 

 20 март се празнува от всички учители, ученици, студенти и франкофили, които споделят френския 

език по света.   

През месец март, Френският институт в България организира игри и конкурси за учениците и 

студентите, които изучават френски език. Тази година за всички, които свързват Франкофонията и с 

културата, ще бъдат предложени различни събития,  в рамките на една седмица от 16 до 20 март в 

Гимназия с преподаване на чужди езици – гр. Плевен.  

МАРАТОН ПО ПИСАНЕ НА ФРЕНСКИ ЕЗИК -  В течение на четири часа, учениците от ГПЧЕ създаваха 

писмен текст с главна темата « L’Ailleurs »-Другаде 

Есетата на конкретната тема "L’ailleurs est espérance et désir, menace et risque. Il est le moteur de la 

vie"- „ Другаде е надежда и желание, заплаха и риск. То е двигателят на живота" бяха изпратени 

онлайн на организаторите. Очакваме резултатите от крайното класиране. 

  

КОНКУРС ПО ПРЕВОД – превод на проза и поезия, организиран от издателство „КОЛИБРИ“, за 

учениците от  10, 11, 12 класове. 

DELF- сертификат за владеене на френски език.  Поздравяваме всички ученици от 10, 11, 12 класове 

за успеха на изпита. 

НАЦИОНАЛЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК, който ще се проведе на 22.03.2015г. в 

гр.Благоевград – От Езикова гимназия – Плевен са класирани трима ученици: Ева Петкова – 9.е 

клас, Георги Гюров – 10.е клас, Кирил Височков – 10.е клас. 

Нашите предложения : 

 19.03.2015 от 12.30 в Актовата зала на училището 

       Мини спектакъл  “Chez le docteur“ -представен от учениците изучаващи френски в гимназията в 

актовата зала и РЕТРО Франкофония- избрано от предишни години. 

 20 март 2015 от 12.30, в двора на училището 

       КАРАОКЕ -на френски език 

Ще отпразнуваме заедно Франкофонията с популярни френски песни. Всички желаещи ще се 

превърнат в основните актьори, като пеят заедно на френски. 

       ФЛАШ МОБ- да танцуваме заедно на популярни френски песни! 


