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ШАРЛ ПЕРО  

    Важни дати февруари / март  2022  

  Родителски срещи горен курс : 15, 16 и 17 февруари 

  Стаж в предприятие 3e: последната седмица преди ваканцията (от 14 до 18/02) 

  Февруарска ваканция :  от 19 февруари до 6 март 

  Педагогически съвет: вторник, 8 март  

  Край на 2-ри триместър : петък, 11 март  

  Съвети на класовете 2-ри триместър : от понеделник 14 март до петък 18 март  

  Родителски срещи начален курс: от понеделник 21 март до четвъртък 24 март  

 BAC Blanc :  29 и 30 март   

Ученици в действие !  

Макар и под 

дъжда, малките 

джуджета са 

неуморни ! 

Благотворител-

на продажба на 

разделители за 

книги, за да 

могат децата с 

двигателни проблеми да играят с другите, заедно  

Варна заедно за специална люлка  

Европа утре 

Посланик 

Флоранс 

Робин учас-

тва във 

видеокон-

ференция с 

български 

и френски 

училища в рамките на проекта „Европа, Образова-

ние, Училище“ и на френското председателство на 

Съвета на ЕС на 13 януари. Тя обмени мнения с гим-

назисти по теми от европейския дневен ред, както и 

по участието на младите в изграждането на Европа 

Празнични дейности  

В последния ден преди коледните празници в МФЛ Варна можем да забележим: 

- Спящи и леко изгаснали учители и ученици (направо по пижами); 

- Посетители, които стоплят сърцето с песен (CE1 - special guests); 

- Впоследствие по-свежи учители и ученици, готови да създават сурвакници и да пеят на свой ред песни от дома и 

от света. 

https://www.facebook.com/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D0%BB%D1%8E%D0%BB%D0%BA%D0%B0-109168031555548/?__cft__%5b0%5d=AZW8OuBbPBEHZluP4LSCVCpYheAk2LQ1pUz
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"Сурва, сурва, весела година" !  

Учениците от лицея 

подготвят сурвакни-

ците си за 1 януари. 

Забавна творческа 

работилница, която 

събира малки и голе-

ми около българска-

та традиция.  

CE1 с прекрасно музикално изпълнение 

Учениците от СЕ1 в 

изпълнение на "Ху-

бава си, моя горо" ! 

Весели новогодиш-

ни празници !  

Мисията изпълнена! 

Огромни благодарности на ученици-
те, родителите и персонала, които 
се включиха в акцията и благодаре-
ние на които събрахме повече от 
320 лв за двете вечери на благотво-
рителна продажба, както и израбо-
тихме книгоразделители и коледни картички за каузата 
"Въртележка за деца с двигателни нарушения“.  

Честита нова година 

От малките джуджета от GS ! 

Месец декември  не като дру-

гите!  

 

Pyjama day  

В МФЛ Варна 

при учениците 

от CP. Весели 

празници за 

края на годи-

ната! 

При Дядо Коледа 

Децата от GS  на куклен театър  

при Дядо Коледа  

 

Учениците от СР с картички до близките 

По време на първата седмица децата от СР написаха поздравителна кар-

тичка за избран човек от семейството им или от техни приятели. Те пре-

писаха адреса на човека на плик. След това купиха и залепиха марки в 

Централната поща във Варна, за да може скъпоценната поздравителна 

картичка да отпътува до получателя: във Варна, София, Гърция, Испания, 

Италия, Русия или Франция!  

https://www.youtube.com/watch?v=Wgds6zcvDGM&ab_channel=CommunicationLFIV
https://www.youtube.com/watch?v=Wgds6zcvDGM&ab_channel=CommunicationLFIV
https://www.youtube.com/watch?v=b0JNqfsQIxk
https://www.facebook.com/lfivarna/videos/3153170628227829
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Да се ориентираме във времето в CE1  

В часовете по наука учениците трябва да се научат, наред с други неща, да се ситуират 

във времето. Именно в CE1 откриваме поколенията чрез генеалогия, а също и чрез 

предмети, които бележат различните епохи. Учениците от CE1 създадоха изложба-

музей пред класната си стая с неща от настоящето и миналото, открити с родители, ба-

би и дядовци...  

Мy Vision Board в CM1  

Нека започнем 2022 г. с проекция в „американски стил“ – “кой /коя бих искал/ а да бъда “ или “кой/ я съм вече (и 

планирам да развивам повече?)“My Vision Board е моят вътрешен свят, моята външна реалност. Какъв по-добър 

начин да опознаем нашите впечатляващи ученици от СМ1...!  

Писмо до Дядо Коледа 

Учениците от клас 6е написаха красиви писма до Дядо Коледа и дори получиха отговор! 

Децата написаха и илюстрираха писмото си, след което го сложиха в плик и написаха 

адреса. След това отидоха до пощата в Св. Св. Константин и Елена и залепиха марки на 

пликовете. Спазиха цялата процедура и две седмици по-късно дори получиха отговор !  

"French Cart 2"  

Учениците от клас 5e работят по проект „ French Cart 2”, вдъхновен от реализацията на „ 

French Cart 1” от часовете по технология от предходните години в LFIV. Проектът се със-

тои в извършване на подобрение на първата малка количка, наречена "сапунерка", ка-

то се вземат предвид подобренията във функциите, ограниченията и необходимите 

решения. Без да забравяме изготвянето на "спецификация", "3D цифрово моделиране" 

и разбира се да мислим за "еко-дизайн". И всички тези стъпки са описани и представе-

ни на уебсайт, създаден изцяло от ИТ екипа на класа. Страхотно технологично приклю-

чение!  

https://nikolay-lazarov.github.io/lfiv-frenchcart.github.io/
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Опити в CE1 

Учениците от СЕ1 

откриват света на 

науката чрез екс-

перименти  

"Аз живея фехтовка"  

Работилница „Аз жи-

вея фехтовка”, органи-

зирана в рамките на 

олимпийската и парао-

лимпийската седмица, 

събра ученици от клас 

6е на МФЛ Варна в 

Двореца на Култура и 

Запознаване с организирането на събития 

Вдъхновяваща среща между гимназистите от 1е и Тер-

минал и Мария Баджакова, организатор на проекта 

Академия Аморфа – академия за създатели на културен 

живот. 5 модула, 5 обучения, 5 събития и множество 

професионалисти, които ще работят с младите хора, 

мотивирани да задълбочат позна-

нията си в организиране на събития 

в различни области на културата и 

архитектурата.  

В търсене на обекти с 

геометрични форми  

През тази седмица вкъщи 

малките ученици от PS учиха 

и се забавляваха , търсейки 

предмети с различни геомет-

рични форми.  

"Да учиш във Франция"  

Сряда 26 и четвъртък 27 януа-

ри ученици от класовете 3е, 

2нд, 1е и Терминал ще участ-

ват във виртуалния салон за 

ориентация АГОРА на тема "Да 

учиш във Франция"  

Клас 2нд в лабораторията  

Учениците от клас 2нд 

проведоха калибри-

ращ анализ на разтвор 

с неизвестна концент-

рация чрез изготвяне 

на скала за оттенък 

чрез разреждане.  

LFIV Today  

LFIV Today създаден от ученици-

те за учениците!  

 

Импакт 

Малена, Мариам и Ка-

терина - млад и дина-

мичен екип от ученици 

в 1е и Терминал в про-

екта на Тийноватор - 

Импакт, който цели да 

въвлече хората в праве-

нето на добро  

https://www.youtube.com/watch?v=QfmrQoEP5B4
https://www.youtube.com/watch?v=QfmrQoEP5B4
https://en.calameo.com/read/0069933359babed4d54d9?authid=YONbypDOjYq0
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 Интервю с г-н Флориан Моро, учител на клас СМ2 

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

 

1. Защо България и как се чувствате във Варна ? 

Пристигнах в България през 2014 г. Дойдох в началото, защото това е страна, която не 

познавах и която имаше море, аз обичам да живея тук и се почувствах толкова добре във 

Варна, че останах и опознах училището и тук съм много, много добре. Това е град, който 

наистина харесвам. 

2. Ако можете да се опишете с един цвят, кой би бил той ?  

Ще бъде малко мистериозен цвят като лилаво, да, лилаво, аз харесвам лилаво. Това е 

смесица от два цвята, малко е мистериозна, това е мистериозната страна на нещата.  

3. Кой момент промени живота ви?  

Аз съм от хората, които смятат, че животът се променя през цялото време, без конкретен 

момент. Първият път, когато пътувах, ме накара да искам да се преместя и да открия дру-

ги култури. 

Бях в гимназията, когато се занимавах с театър и пътувах заради театъра и мисля, че това 

беше доста впечатляващо откритие. Бях в Молдова, страна, която очевидно не познавах и 

която ме запали по пътуванията, към откриването на други култури и това е, което ме е 

следвало през целия ми живот, иначе нямаше да съм в Бъл-

гария. 

4. Можете ли да опишете родното си място ? 

Аз съм родом от Ниорт, това е малък град със 100 000 жите-

ли, недалеч от блатата. Във Франция е известно, защото то-

ва е мястото, където има всички застраховки във Франция, а 

аз съм роден в доста беден квартал с големи блокове. Това 

е квартал, в който имаше хора от много различни страни и 

така израснах с много различни култури, както африкански, 

така и от Източна Европа, Португалия, Италия, Полша. 
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5. Ако имате късмета да вечерята с известна личност, коя би била тя и защо ?  

Ако говори за някой жив човек, аз съм голям фен на Александър Астие, който е създател 

на поредица, наречена „Камелот“, която е една от любимите ми поредици изобщо. 

Филмът излезе неотдавна, имах възможността да го гледам. За съжаление той не остана 

дълго. Бях твърде щастлив, така че бих искал да вечерям с него и ако не Менделеев, аз 

съм му голям почитател. 

6. Личност, която ви вдъхновява? 

Баба ми. Баба ми е човекът, който ме е вдъхновявал най- много в живота ми. Тя винаги 

беше до мен, животът й не беше есен, но тя винаги се усмихваше. Аз също обичам да се 

усмихвам.  

7. Каква беше детската ви мечта ? 

Едно време исках да бъда астронавт, защото харесвам космоса, звездите и всичко това. 

Очарова ме, много е голям и безкраен, кара ме да мечтая. Исках да стана и електротех-

ник, обичах електричеството. И много други неща, спортист и т.н. 

8. В бъдеще къде бихте предпочели да живеете - в Космоса или под вода ? 

Сякаш отчасти отговорих на този въпрос малко преди това, дори ако всъщност на първия 

въпрос казах, че ми харесва да живея до морето, защото много харесвам морето, но и 

пространството. Освен това заминаването за Космоса означава напускане за дълъг пери-

од от време и не знам дали бих заминал например за 20-годишна мисия, за да отида до 

Марс и да се върна. Не мисля, че ще съм съвсем готов. 

9. Можете ли да се опишете с три думи? 

Любопитен, хипер активен, твърдоглав.  

10. Ако можехте да изберете зодията си, коя би била тя ? 

Ще запазя моята си. Аз съм скорпион, което е страхотна зодия, тя 

обяснява егоцентричната ми страна.  


