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Информационен бюлетин n° 26/ Февруари 2021-2022 

МЕЖДУНАРОДЕН ФРЕНСКИ ЛИЦЕЙ ВАРНА 

ШАРЛ ПЕРО  

    Важни дати месеци март/ април 2022  

  Стаж в предприятие 3e: от 14 до 18/03 

  Съвети на класовете 2ри триместър : от вторник 22 март до понеделник 28 март  

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

 BAC Пробен изпит: 29 и 30 март  

 Съвет на живота в гимназията (CVL): петък 18 март от 13h до 14h30,  

 2ри пробен изпит DNB: вторник 29 etи сряда 30 март 

 Общоучилищен съвет N°2  : понеделник 18 април от 17h30 

 

“ Турски марш “ в CM1  

Когато учениците от CM1 започнат да пътуват с ве-

ликите композитори , това създава специално музи-

кално изживяване - разбиране на нюанси, особе-

ност при тоналностите, културни влияния. Вдигаме 

завесите на сценичните изкуства, за да накараме 

тялото да се изрази, следвайки сложни и динамич-

ни музикални линии. Поздравления за музикантите 

от CM1 за това, че “задържаха нотата” до грандиоз-

ния финал на „Rondo Alla Turca“ от Моцарт!  

Синьо злато в CM2 
 

В рамките на обучението по науки, както и на граж-

данското образование, учениците от CM2 откриха, че 

ако е лесно да добавите нещо към водата, е изклю-

чително трудно да го премахнете след това. Чрез 

различни експерименти децата влязоха в света на 

лабораторията, за да проверят 

хипотезите си. Те си тръгнаха щас-

тливи и усмихнати въпреки заклю-

чението: Когато водата е замърсе-

на, е почти невъзможно да я нап-

равим отново годна за пиене. CM2 

еко-граждани, които разбират 

още повече значението на опазва-

нето на нашето скъпоценно 

„синьо злато“.  

“Градът на бъдещето” в CM1  

“Градът на бъдещето” - вълнуващ проект за 

“малките” архитекти в началото на цикъл 3. 

Откриват се множество предизвикателства 

пред изобретателите - опазването на природа-

та, съжителството с представители на флората и 

фауната, концепцията за енергийните нужди и 

придвижването. А ето и забележителните ино-

вации на учениците от СМ1, които отново впечатляват и ни вдъхват надежда!  

https://www.youtube.com/watch?v=VTfgwJK1CMo
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Twins day в GS  

Twins day в CM1  

Twins day при  MS, CP, CE и CE2  

Ателие Мартеници 

Les élèves du bâtiment 2 dans la fabrication et vente des martenitci. La somme collectée 

sera attribuée à l'achat d'une nouvelle table de tennis.  
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Mardi gras в сграда 2 на МФЛ Варна   

Исторически фриз в клас CE2 

Учениците от СЕ2 направиха исторически фриз под 

формата на таблици, който представя пет основни 

периода от историята - Кроманьонският човек, Дре-

вен Египет, Древен Рим, викингите и Средновековие-

то. Забавление за боядисване, рязане, почистване и 

учене!  

Mardi 

gras и ате-

лие Мар-

теници в 

клас СР 

 

"LFIV Today"  в цифров формат  

"LFIV Today" Създаден от учениците за учениците. От-

лична работа на ИТ специалистите от клас 5е. Сайтът се 

актуализира редовно на 4-те езика - френски, испанс-

ки, английски и български.  

Подкастът на учениците от CP 

 Ето и първият подкаст 

на учениците от клас СР 

по приказката "Петя и 

вълка", видяна от децата 

в час по музика с Марин  

Импакт в пресата 

Добротворчеството има свое лице - Импакт Варна и 

Мариам (1е), Малена и Катерина (Терминал) 

https://lfiv1.github.io/LFIVtoday/index.html?fbclid=IwAR3I36tVyvdYgpLf5VUqX4-x8T-k4NGHsZcRt5ClIr8X2F2yRXIFhObb4Uo
https://www.podomatic.com/podcasts/sandocantal?fbclid=IwAR3aSiMRtjDEuwIYgfYEYlRcibJ24ZSU5xswDiK5I0z8Orn4i9TNkjMc30w
https://www.podomatic.com/podcasts/sandocantal?fbclid=IwAR3aSiMRtjDEuwIYgfYEYlRcibJ24ZSU5xswDiK5I0z8Orn4i9TNkjMc30w
https://varnanovini.bg/2022/03/09/dobriqt-primer-momicheta-ot-varna-ni-pr/?fbclid=IwAR2T_ZtvhibgBeUiGTb44DDN0B531FMHbsZRAhfaXhbk-k3aAwGI8lGVCZg
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 Интервю с г-жа Ема Алуан, съветник по педагогическите въпроси/ CPE 

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

1. Коя е най-добрата част от работата ви ?        Най-добрата част от работата ми е да ви виждам всеки ден, да 

бъда част от педагогическия екип и че работя всеки ден с най-голямо удоволствие и вие сте причината да 

идвам.   

2. Ако можете да играете в филм кой би бил той и кой персонаж?                       

Аз обичам турските сериали и бих искала да играя и да бъда жената на султана.               

3. Каква е мечтаната ви дестинация?  Мечтаната ми дестинация са  Малдивите.  

4. Какъв е любимият ви стил музика?   Любимият ми стил музика е Хип-хопът. 

5. В кой предмет в училище сте били най-добра?                   В училище бях най-добра по френски език. 

6. Филми или книги? Защо?     Предпочитам филми, защото не ми остава достатъчно време за книги.  

7. Какъв е перфектният уикенд за вас ?                     Перфектния уикенд за мен ще е на плажа. 

8. Каква е любимата ви кухня ?          Любимата ми кухня е Ориенталската.  

9. Къде сте изживели детството си ?        

Изживях детството си в София. 

10. С коя известна личност бихте искали да прекарате 

една вечер ?                   

Бих искала да прекарам една вечер с Виктор Юго.                                   

Ла Фонтен на 3 езика 

Качете се на сцената! Готови ли са костюмите? А декорите? Действа-
ме, бързо! Светлини! Музика! Затаете дъх… Започваме!Големите ак-
тьори от клас CM1 преминаха отново през Ла Фонтен на три езика, 
разгледаха архивите на неговия приятел Молиер и откриха визуалния 
свят на операта Гарние. Намираме се в друга епоха, в друго измере-
ние – тези на сценичните изкуства.Марин Попов свири Хендел, Йоана 
Попова (4е) демонстрира своите лирически певчески таланти, а уче-
ниците от CM1….Какво да кажем…? По-добре е да ги погледате и да ги 
послушате ! (Ще искате да ги видите отново и отново.)

https://www.facebook.com/watch/?v=1061388251107216

