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Информационен бюлетин n° 19/ Март 2021 

МЕЖДУНАРОДЕН ФРЕНСКИ ЛИЦЕЙ ВАРНА  

ШАРЛ ПЕРО  

Април месец - Учебна година 2020/2021 : 

важни дати 

o    Вторник 6 април 2021 от 18h00 : Педагогически 

съвет: Изпити 2021 подготовка за DNB 3°, Зрелостен 

изпит 1 и Терминал, организация 

o    Вторник 13 април 2021 от 15h30 : Училищен съвет 

N°2 

o    Вторник 20 април 2021 от 15h30 : Conseil Общоу-

чилищен съвет N°2 

o    От 24 април до 9 май 2021 : Пролетна ваканция   

Рали четене в CE2  
 

Децата от СЕ2 участва-

ха в рали по четене, 

след като бяха прове-

ли занимания по чете-

не в клас на романи и 

албуми. След ваканци-

ята директорът на 

учебното заведение 

им връчи официално 

дипломите. Браво на 

всички !  

 Рали четене в CP 
 

Благодарение на 

@orphysmonecole   

учениците от СР 

направиха 5 рали-

та по четене от 

началото на учеб-

ната година. Учим 

се да четем и да 

разбираме, всички 

заедно.  

 

 

Покупка на книги 

Тъй като литературата е в основата на нашите зна-

ния още от най- ранна възраст, МФЛ Варна подари 

54 кратки романа на библиотеката на училището, в 

която има над 1600 произведения, всички регист-

рирани в @hiboutheque 
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Изграждаме заедно поведението ни  

Да учим в МФЛ Варна означава да изградим заедно поведението ни в 

обществото. Заедно отиваме далеч !  

Официални изпити - Класове 3, 1 и Терминал - МФЛ Варна   
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Предизвикателство в 

CE2 

Запознайте се с видеото от 

новото предизвикателство  

на децата от СЕ2. Ученици-

те трябваше да сготвят рох-

ко сварено яйце (œuf à la 

coque et des mouillettes), 

рецепта, част от откъса от 

книгата, която четем този 

месец «Le buveur d’en-

cre» („Пиещият мастило“) 

Изкуство в CP 

Тази седмица децата от СР изучаваха две произведе-

ния на Алберто Джакомети "Femme debout" и 

"Homme qui marche". 

 

 

Пролет в MS 

Учениците от MS празнуват идването на пролетта с 

това красиво видео. 

  

Изкуство в GS 

Тази седмица учениците от GS учат кръга  във връзка 

с произведенията на изкуството 

 

Имената в PS 

Децата от PS пишат името си, с предмети от дома.  

  

  

"Аз живея тук !"  

Децата от СР ви показват : "Аз живея тук !"  

 

 

  

  

https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR2WeuVh2sMtrsyDhm0Ubo8m8XqbayVuO8NKWnAQhP0_MYuCNsPeC43vEFc&v=jzWwSS2Kq7s&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR2WeuVh2sMtrsyDhm0Ubo8m8XqbayVuO8NKWnAQhP0_MYuCNsPeC43vEFc&v=jzWwSS2Kq7s&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/12PsnY7kjAmFGGRClTR71pOtBaF7r7mw6/view
https://drive.google.com/file/d/12PsnY7kjAmFGGRClTR71pOtBaF7r7mw6/view
https://www.youtube.com/watch?v=ojHe8yfxn8o
https://drive.google.com/file/d/1v1TJIVQl1lG6bbnHGPSPsZb1tOAOkPo4/view
https://youtu.be/7txpdATcF0A
https://drive.google.com/file/d/1R78taNlR91RvPKhLGUqx0aPuwKdVmlnO/view


 4 

Информационен бюлетин n° 19/ Март 2021 

МЕЖДУНАРОДЕН ФРЕНСКИ ЛИЦЕЙ ВАРНА  

ШАРЛ ПЕРО  

« Рецептите на баба »  

Ученици от класовете 5 и 6 се впуснаха в проект 

„Рецептите на баба“, акцентиращ върху връзката на 

децата с техните баби и дядовци.  

Journée internationale du livre pour enfants 

Le 2 avril, c'est la Journée internationale du livre pour 

enfants. Toute l'équipe du  LFI Varna souhaite bonne 

fête à tous les enfants, petits et grands, avec cette 

belle citation du livre d'Antoine de Saint-Exupéry "Le 

Petit Prince"  

 

Профили Туитър на класовете 

В МФЛ Варна, с цел да бъдат по-близо д семействата, класовете PS MS GS и CP споделят ежед-
невно дейностите си в Туитър:  
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  
Часовете по английски език също имат профил в Туитър  https://twitter.com/English_Carly_P  

Сътрудничество между класовете CE2-CM1 

Учениците от CE2 и CM1 споделят цифрови уме-

ния ... на френски! Упражнение, което никак не е 

лесно, но успешно! Ученичка от CE2 обясни на CM1 

как да използва приложението "Fresh Paint". На 

свой ред ученичка от CM1 показа на своя клас и на 

CE2 как се използва приложението KineMaster. Разс-

тоянието генерира нови и още по-мощни начини за 

сътрудничество! 

Урок по плуване в ЗУУМ 

На 1 април учениците от CP и CE2 имаха удоволствие-

то да участват в  урок по плуване в ЗУУМ !  

 

 

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/English_Carly_P?fbclid=IwAR1bJQYWjTnhA6scJsVMcfPj3CSW0xBnXuctCbe4mCQpGdkSSx_YRxtnrU8
https://app.seesaw.me/#/item/item.a4fe2c79-c08f-4015-be0e-a7d39f959a48/share/fs_63rmERR6y-UARkffvOw
https://app.seesaw.me/#/item/item.8621c2a0-5f3a-4a24-b672-7b0a170cbefe/share/H0dMo1tiQQyDrGPwWWnryA
https://docs.google.com/presentation/d/1YF0B7arlgbfGUv5K7B8du5Czd-vJmlnCLbU7RWFNW-w/present?slide=id.p
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Интервю с г-н Марин Попов, учител по музика в началното училище и колежа 

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

1: Бихте ли се представили с няколко думи? 

Много ми е приятно, благодаря за поканата. Казвам се Марин Попов и съм учитeл по музика 

в Международния френски лицей във Варна от десет, може и малко повече, години. 

2. Живели ли сте в други страни и кои?  Да, имах щастието да живея в Париж, във Фран-

ция, девет години, между 1995 и 2004. 

3. Имате ли любима рок група?   Аз харесвам много групи, тъй като съм преподавател 

по музика, но може би „Metallica” може да бъде наречена моя любима рок група. 

4. Какво ви вдъхнови да преподавате музика?   Вдъхновението дойде, когато  бродейки из ули-

ците на Париж и задавайки си въпроса каква професия да работя, за да се чувствам добре,  стигнах до изво-

да, че трябва да съм или лекар или учител и лека-полека станах учител без да се съмнявам в избора си. 

5. Можете ли да ни разкажете някоя интересна история от живота ви във Франция? 

Интересните истории са много и най-различни. Може би едно от интересните неща е, че когато живеех там, 

не разполагах с много средства и за да се прибера в България, трябваше да се кача на автобус, който пъту-

ваше 48 часа до тук и съответно трябваше да си приготвя някаква храна. По това време все още ходех на 

училище. Родителите ми платиха билета за автобуса, но тъй като ми трябваха пари за храна, реших да свиря 

в метрото известно време. 

6. След музиката кой  е любимият ви предмет?    След музиката любимият ми предмет е техноло-

гията ,тъй като преподавах и технология по едно време, може и да продължа. Чрез нея се научаваме да 

разбираме света, който ни заобикаля, но не света, създаден от природата, а света, създаден от човека. Това 

ни кара да се замислим колко е важно да внимаваме какви неща произвеждаме ние хората и за какво да ги 

използваме. 

7. Какъв е бил първия ви инструмент?  Първият ми инструмент беше цигулка, когато съм бил на 5 

години, но вече не свиря на цигулка, защото не ми остава време да практикувам инструмента. 

8. Ако се окажете на пустинен остров, с изобилие от храна и вода, но имате право само на 3 неща освен 

тях, какви биха били те и защо? 

Ами може би, компания, поне съпругата ми, защото децата няма да искат да дойдат на острова. Една кита-

ра и една нормална заобикаляща природа, без урагани и природни бедствия. 

9. Какво е вашето вдъхновяващо послание към читателите? 

Нека всички се опитаме да намерим малката пътечка, която да ни отведе до по-голямата пътечка, която да 

ни отведе със сигурност по пътя, по който всеки от нас има право да върви, но нека този път да бъде избран 

от самият човек и пожелавам на всички той да бъде правилният за всеки от нас. 


