
Колеги, задачата за 12 седмица е свързана с текст за COVID -19. 

Смятам ,че е време да излезем от учебните текстове и да прочетем автентичен текст. 

Още повече , че темата е позната и това ще ви помогне по –лесно да разберете смисъла 

без да прибягвате до буквален превод. 

Линкът съдържа съвети  на Световната  Здравна  Организация  как да се предпазваме от 

новия  коронавирус. 

СЗО- на френски е OMS – Organisation Mondiale de la Santé. 

Вашата задача е да прочетете само първата част озаглавена 

Mesures de protection essentielles contre le nouveau coronavirus  

до точка  L'OMS vous répond 

И да направите кратко резюме на Български език . 

Текстът може би съдържа  непознати думи. Затова целта е не да се преведе буквално, а 

да се опитате да извлечете основна информация  без да влизате в детайли.  Темата ви е 

позната, затова мислете асоциативно, търсете сходство с английски,  латински думи., 

прибягвайте до превод само на думите ,които ви пречат да разбирате правилно 

смисъла.  

 https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public 

 

Срок  10.05. 

 

Колеги, за 13 –та седмица(11.05 -17.05) ще има още едно задание от мен. 

За 14 и 15 седмица,  както сме говорили в началото на учебната година, за финал на 

курса по френски  всеки трябва да намери кратък френски текст  на медицинска 

тема- някакво заболяване. Направете работен фиш-подробен план ,който да 

включва основна информация .  Основни точки: Причини, симптоми, лечение. 

CAUSES, SYMPTOMES, TRAITEMENT . Съгласувайте помежду си , за да няма едни 

същи теми. След 17 май до 29.05. ще очаквам вашите теми.  Разбира се , ако имате 

готовност ,може да ги пращате и преди това. 

www.doctissimo.fr e добър сайт ,на който може да намерите разнообразна медицинска 

информация. Има и кратки , по –леки текстове. 

Този план е валиден , ако до края на семестъра остане дистанционното обучение.  

https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
http://www.doctissimo.fr/


Но ако след 13.05 минем на присъствено обучение, то тогава ще представите текстовете  

в час. 

Следете сайта на ДЕОС  за допълнителна информация. 

ВАЖНО!!! За да няма дублиране на нивата ,ако сте посещавали  или посещавате 

друг езиков модул, моля да ми напишете какви нива сте получили или ще 

получите  от тези модули.  

Лека работа и бъдете здрави 

М.Бонева 


