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ШАРЛ ПЕРО  

 Важни дати Декември 2020 

И Януари 2021 

 

E-book на клас CP  

В рамките на училищна кореспонденция с клас СЕ2 

при Ecole Bilingue de Berkeley учениците от клас СР 

при МФЛ Варна подготвиха електронна книга, в коя-

то се представиха. Положителното участие на се-

мействата в училищния проект се усеща всеки ден   

https://read.bookcreator.com/

Ht7fPpyHCKP5SJ3DdSBI0fBXCxM2/

-  от 14 до 18/12 : Тримесечен отчет за началното 

училище - родителски срещи 

- 16/12 : Общо събрание на асоциацията  

- 18/12 след часовете : Коледна ваканция 

- от 11 до 15 януари 2021 : Пробен зрелостен изпит 

1е и Терминал 

- 24 януари 2021 от 12h45 до 13h30 (проект 2021 – 

2ри семестър) : CVS (CPE- ученици 

- От 25 до 29 януари 2021 от 15h30 (планинг предс-

тавен на педагогически съвет начално училище) :  

Семестриални родителски срещи детска градина 

- 26, 27 и 28 януари 2021 от 17h30 (планинг предс-

тавен от СРЕ) : Родителски срещи горен курс 

Баджове на мисиите на учениците 

Учениците от CP, CE1 и CE2 при МФЛ Варна органи-

зират сами времето през междучасията, храненето 

в стола и извънкласните занимания. След като оп-

ределиха нуждите си, децата написаха и организи-

раха мисиите си, добавяйки им специфични илюст-

рации - баджове.   

Часове у дома 

От понеделник, 30.11, 

всички ученици от на-

чалния курс се присъе-

диняват към тези от 

горния курс и ще участ-

ват в занятията от вкъ-

щи. Учителите подготвиха пътеводител на няколко 

езика за децата и техните семейства относно пра-

вилата на видеоконференциите.   

 

https://read.bookcreator.com/Ht7fPpyHCKP5SJ3DdSBI0fBXCxM2/tmfWocfISFaq8NBmmYubZg
https://read.bookcreator.com/Ht7fPpyHCKP5SJ3DdSBI0fBXCxM2/tmfWocfISFaq8NBmmYubZg
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Практически урок по технология  

На 10 ноември в клас 6е гостуваха Светлин Тодоров, професионален инст-

руктор по скейтборд, инженер „иновации и технологии“ и Деан Иванов – 

дизайнер и професионален инструктор по скейтборд. С тях учениците мон-

тираха и демонтираха скейтбордове и ролери, прилагайки на практика 

наученото в час за техническите предмети и материалите, от които са със-

тавени. Това занимание даде възможност на учениците да конкретизират 

теорията в час, да споделят приятно прекарване, а защо не и да запали 

нова страст ! Винаги е вълнуващо да се прилагат на практиката понятията, 

видени в час !  

#AntiBullyingWeek  
 

#AntiBullyingWeek Всички ученици от началния курс 
участваха в борбата срещу агресията в училищ. 
#oddsocksday Проект, включващ няколко дисцип-
лини. https://drive.google.com/file/
d/1s2alCRpc_fpFzAgOMalcqzmrlALfTpOW/view 
 

 Мултиезичието в МФЛ Варна  

В клас СЕ1 структурираме различните момен-

ти от деня на 4 езика. Мултиезичието е в сър-

цето на нашите практики  

Лудата приказка на МФЛ Варна 

Всички ученици от началния курс 

в МФЛ Варна участваха в проект 

за споделено писане. Децата от 

PS, MS, GS, CP, CE1, CE2, CM1 et 

CM2 представят на Вашето вни-

мание дигиталната книга „Лудата 

приказка на МФЛ Варна“. https://

read.bookcreator.com/

Ht7fP-

pyHCKP5SJ3DdSBI0fBXCxM2/0REhkENBReSMQRdrJSU

K-Q  

  

 

https://drive.google.com/file/d/1s2alCRpc_fpFzAgOMalcqzmrlALfTpOW/view
https://drive.google.com/file/d/1s2alCRpc_fpFzAgOMalcqzmrlALfTpOW/view
https://read.bookcreator.com/Ht7fPpyHCKP5SJ3DdSBI0fBXCxM2/0REhkENBReSMQRdrJSUK-Q
https://read.bookcreator.com/Ht7fPpyHCKP5SJ3DdSBI0fBXCxM2/0REhkENBReSMQRdrJSUK-Q
https://read.bookcreator.com/Ht7fPpyHCKP5SJ3DdSBI0fBXCxM2/0REhkENBReSMQRdrJSUK-Q
https://read.bookcreator.com/Ht7fPpyHCKP5SJ3DdSBI0fBXCxM2/0REhkENBReSMQRdrJSUK-Q
https://read.bookcreator.com/Ht7fPpyHCKP5SJ3DdSBI0fBXCxM2/0REhkENBReSMQRdrJSUK-Q
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Фаблио 
 

В рамките за занятията върху фаблио, кратки забавни средновековни разкази, 
учениците от 6е  създадоха, научиха, изиграха и записаха собствени текстове в 
зуум. Учим и конструираме заедно … въпреки разстоянието.  

Изкуството в PS 

В МФЛ Варна отделяме специално внимание на изкуството, което се изу-

чава по време на целия училищен процес. Тази седмица най- малката 

група от детската градина изучи платното « Bleu II » на Хуан Миро.  
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 « Кой какво прави около мен = кой какво дава в живота ми? » 

 

Класът CM1 се опита да отговори на нелек въпрос: « Кой какво прави 

около мен = кой какво дава в живота ми? » 

Това не е точна наука. Това си е цяло предизвикателство, за да можем 

да разберем трудностите и удоволствието, които изпитваме, 

живеейки, работейки, развивайки се заедно.  Първата стъпка е 

предприета: „разбираме, че всички сме от съществено значение“. 

Останалото предстои... 

« Трите прасенца »  

 
В МФЛ Варна правим театър редовно, за да практикуваме и 

усъвършенстваме френския език. Тази седмица децата от 

клас GS (5 годишни) направиха прекрасна интерпретация на 

приказката "Трите прасенца" пред учениците от СР и СЕ1. 

Браво на артистите! 

Профили Туитър на класовете 

В МФЛ Варна учителите от началния курс общуват всекидневно със семействата, за да бъдат възможно най- близо до 
тях :  
Клас PS https://twitter.com/PsClasse  
Клас MS https://twitter.com/ClasseMs  
Клас  GS https://twitter.com/LFIV_GS  
Клас CP https://twitter.com/Classe_de_Julie  
Клас  CE1 https://twitter.com/ClassedeMelanie  
Часовете по английски език също имат профил в туитър  https://twitter.com/English_Carly_P  

Изкуство в клас CP 

В МФЛ Варна децата от клас СР изучават всеки петък по 

едно произведение на изкуството и изграждат културния 

си мироглед. „Вик“ на Мунк, Hourloupe на Дюбюфе, 

„Звездна нощ“ на Ван Гог, „Салът на Медуза“ на Жерико, 

поп арт на Анди Уорхол … 

https://www.youtube.com/watch?v=AprFfVEEVPE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=AprFfVEEVPE&feature=emb_logo
https://twitter.com/PsClasse?fbclid=IwAR0IbtmxxaXOWfeX62ksS5dWOhCKnxxF3aWymNeOSH2wo7ZsjJElFT7l9Rs
https://twitter.com/ClasseMs?fbclid=IwAR2qKgE2G4R_v9cTmWkdR4KjMBecqdtUc-DjX4MIYbLVhmFcWaGJUnvhN2A
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FLFIV_GS%3Ffbclid%3DIwAR3Zdryjo3GwNHuxdJWc32B0v12YJIlwot4qfsJLvzo2aORSAZT7eLtbcq0&h=AT3C8rfkZtbou3_rgwoHgRGjhQbkEqy2vlrmeR64XexP1YwNC3NeWxD4QiXSwefzakrsOxtl-RKx9erTYRtyQQ9H05yR7Gl1JuUaPTJhuCYs4pnuOt-63
https://twitter.com/Classe_de_Julie?fbclid=IwAR3d_CSrQB4erLibQ2iCIksJg-YbE_7zZLQrPHwJt6s_rw72PWIzWz7mgCo
https://twitter.com/ClassedeMelanie?fbclid=IwAR3q2umqYGz5RJ1li22pR9JPK48nIDLLUE-mok0GXtDM0Uq7-N5JByAiZ1c
https://twitter.com/English_Carly_P?fbclid=IwAR1bJQYWjTnhA6scJsVMcfPj3CSW0xBnXuctCbe4mCQpGdkSSx_YRxtnrU8
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Интервю с г-н Оливие Бариту, учител по френски език в колежа 

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

 

1. Може ли да се представите? 

Аз съм Оливие Бариту, французин съм. Учител съм тук в ЛФИ Варна и 

съм нов учител тази година. Преподавах във Франция и миналата 

година живях в Лион. 

2. Защо решихте да дойдете в България? 

Вече имах подобно преживяване в друга държава, в Ливан, и това 

много ме обогати. После много обикалях във Франция, но все пак 

оставах в държавата. Времето минаваше и имах желание някой ден да 

замина някъде и миналата година усетих, че е точният момент, че не 

трябва да чакам и започнах да търся.  Дойдох в България просто 

понеже видях обявата чрез мрежата на MLF (Mission laïque française), 

отговорих и България ме грабна. Можех да замина другаде, но това не 

показва, че не съм доволен да открия България. Идеята ми беше по-

скоро да замина в чужбина, а не специално да дойда в България. 

Въпреки че накрая се подреди добре, защото имах голямо желание. 

3. Кое предпочитате: литература или граматика? 

Ами граматиката служи на литературата, във всеки случай предпочитам литературата. Като читател, когато 

чета книга не гледам дали глаголът е спрегнат в минало свършено или несвършено време, чета си книгата. 

Разбира се, че предпочитам литературата. Аз съм учител и също така много харесвам изучаването на езика, 

защото езикът ни помага да разберем добре текста. И един добре подготвен, направен и изживян от класа 

урок по граматика може също да бъде много интересен, зависи от техниката. Бих казал, че предпочитам 

лиретатурата, но изучаването на езика не е нещо скучно, което сме задължени да правим, може също да 

бъде нещо интересно. 

4. Кой е вашият любим литературен жанр? 

Много е трудно да се каже, харесвам всичко, но мисля че предпочитам драмата, понеже много ми харесва 

да ходя на театър, но театарът можем също да го четем. Да чета пиеса от 17 век, чиста радост, мога даже да 

я чета на висок глас и да имам чувството че съм героите. Мисля че това е нещото, което най-много ме 

докосва.  
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Интервю с г-н Оливие Бариту, учител по френски език в колежа 

Продължението …  

5. Кое е вашето любимо ястие ? 

Ооо! На това е трудно да се отговори. Много обичам десертите. Няма значение каква е тортата, тя винаги 

ми харесва. Много добре правя « Баба с Ром ». Това е много лека торта. Смесица от захар, ром и сметана. 

Мисля че ми е любимият десерт, но иначе харесвам всичко. И открих в България много вкусни неща. Много 

харесвам шопската салата и купих гювеч и си направих българска мусака. Може би ще стане любимото ми 

българско ястие, но трябва да пробвам и други неща. След една година пак ме питайте.  

6. Кой е вашият любим филм или сериал и защо ? 

Не гледам много сериали, защото е въпрос на време. Когато бях малък, гледах « Извънземното » на 

Спилберг. Хубав филм е, но все пак не е най-хубавият филм на света, но много ме впечатли, защото бях 

малък и беше първия път, в който ме беше страх в киното. Има една сцена, в която малкото момче хвърля 

топка в тъмното и тя се връща при него и се сещам за това сякаш съм на 6 години. Това е филм, който много 

ме впечатли, защото никога не бях гледал филм с такъв голям бюджет. И в моето сърце той остава моят 

любим филм. Имам и втори. Филмът е на Луи Мал. Той е френски режисьор. Казва се « Довиждане, деца ». 

Това е един много красив филм, чието действие се случва в интернат по време на войната, където едно 

момче пристига по средата на годината и малко по малко откриваме, че всъщност той е евреин, който се 

крие. Той ще се сприятели с друго момче, което не е евреин и не знае, че приятелят му е. И разбира се 

филмът ще завърши зле. Това е много красив филм и мисля, че това е моят любим филм.  

7. Познавате ли български автори? 

Много малко. Познавам Георги Господинов и в момента го чета. Не познавам добре българската 

литература. И мисля, че французите не познават добре България, което е много жалко. Отбелязах си много 

автори, но сега не се сещам. Имам няколко години, за да прочета произведения на български автори.  

8. Имате ли незабравим момент ? 

Много е трудно да отговоря. Мога да дам два. Когато пристигнах в Ливан, тъй 

като бях млад и беше първото ми преживяване в чужбина, вървях по земята и 

си казвах « Ти си в Ливан. Ти си в Ливан. Ти си в чужда държава и ще работиш 

тук. ». Това е все още много жив спомен, защото бях млад. И смешното е, че 

сега, когато съм по-възрастен, е все същото, понеже когато вървя по улицата в 

България си казвам « Оливие, ти си в България. Смешно е. Ти си в България. Оле 

ле ле. Виж написано е на кирилица. » Това е е незабравим момент След това 

може би в началото когато започнах да преподавам. Винаги се сещаме за 

първите ни пъти. Може да се каже, че е незабравим момент. Даже все още се 

сещам за някои от учениците ми. Имам сигурно други, но ще кажа само тези.  


