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Последният първи учебен ден 

 

 Да бъдеш на границата между 

детството и живота на зрял човек е 

нещо, което се случва веднъж. Всеки 

го усеща различно: едни не 

забелязват промяна просто защото е 

станала от само себе си; други усещат 

разликата, но я приемат нормално; а 

някои... някои се сблъскват с 

трудности, които буквално ги 

изтласкват с гигантски стъпки 

напред, така че те не минават 

границата, а я прескачат. За жалост 

това води до лека дезориентация във 

времето, което от своя страна 

означава, че тези няколко нещастни 

избрани пропускат да усетят 

последните си детски дни.  

 За нас последният първи 

учебен ден беше колкото щастлив, 

толкова и тъжен. От една страна,  

вълнуващо e да започнеш един нов 

живот, който досега само си 

наблюдавал отстрани, но от друга - е 

безумно трудно да напуснеш стария. 

Дванадесет години ние живеем в 

училище, не познаваме друго. 

Научили сме вече всички тънкости и 

завои на правилата и точно сега 

трябва да напуснем. Дванадесет 

години на петнадесети септември ние 

се събираме пред вратите на своето 

училище и посрещаме с усмивки 

новата учебна година. И тези 

дванадесет години свършиха… 

 В по-малките класове всички 

ние сме мечтаели за деня, когато ще 

можем да се освободим от училище, 

но тогава определено не сме го 

виждали като нещо повече от 

нужната ни свобода. След училище се  

 

 
 

включваме в активния живот. Вече 

няма да ги има учителите, които да се  

грижат да си учим уроците и да ни  

пазят зад стените на училището. Няма  

да има изпити, на които да изкарваме 

оценки за родителите си, ще ги 

изкарваме за себе си. Няма да има 

отсъствия и бягане от час, защото в 

живота няма измъкване от работата, 

която трябва да се свърши, защото тя 

не е просто детайл, тя е същността. 

 Какво беше за нас последният 

първи учебен ден? Този петнадесети 

септември беше спомен и надежда, 

радост и тъга, скука и вълнение, 

всичко минало и всичко бъдещо. 

Усетихме всичко наведнъж и 

същевременно не усетихме нищо. 

Загубихме себе си и се преоткрихме; 

разбрахме, макар и вече след първия 

учебен ден, че няма връщане назад. 

            Мария Танева  

 

  

 

 

 

 

 

 Какво значи за мен 

последният ми 15-ти септември? 

Истината е ,че откакто навърших 18 

(на 24-ти август), дните се изнизаха 

толкова бързо и неусетно, че нямах 

време нито да осъзная,че вече съм 

пълнолетна, нито че съм започнала 

последната си учебна година. 

 Донякъде и участието ми  

в музикалния фестивала в Бьозел 

може би помогна всичко да изглежда 

така далечно и сякаш случващо се на 

някого другиго. В крайна сметка,  

след като прекараш малко повече от 

седмица на турне в Унгария, 

Германия и Австрия, където всеки 

ден свириш по няколко часа, 

общуваш на немски и английски и 

като цяло живееш един „мини” нов 

живот, връщането в сивото 

ежедневие е повече от излюзорно. 

Самият факт, че и на последния си 

първи учебен ден участвах в 

програмата, свирейки за останалите, 

ме накара да почувствам това като  

 

 
 

 

 

 

 

 

чужд празник. Като че ли  беше 

продължение на турнето с 

единствената разлика, че езикът беше 

роден, а лицата – познати. В крайна 

сметка кой би искал да повярва, че 

детските и лежерни дни са 

приключили и в бъдеще всяка 

отговорност ще тежи  лично на 

нашите рамене. Според мен може би 

точно това, да си толкова зает и 

отговорен, че да не усещаш времето 

покрай себе си, само по себе си 

означава да бъдеш възрастен. А може 

би има и друга страна, която тепърва 

ни предстои да изживеем... Това, 

разбира се, ще разберем по-късно... 

                           Анжелина Енчева 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дейности, празници, състезания 

 

Christmas Celebration 

 
On the 20th of December our 

school hosted a Christmas 

party Galina Ryom-Røjbek, a 

guest artist and a champion of 

a national unicycle competition 

gave a performance. 

She was born in Bulgaria but 

was raised in Denmark.  

 
She showed videos of people 

riding a unicycle in national 

competitions or for fun. The 

people in the clips were from 

different age groups and from 

different countries.  

 
The students were amazed with 

her skills. She asked for 

volunteers from the audience to 

try and ride the unicycle. A 

student from the 8th grade - 

Mila de Boer had a try with the 

help of Georgi Maev. For  

a finish she showed us some 

tricks with the unicycle like 

jumping from the table to the 
ground and from one table to 

another. After her performance 

Mila, Angelina and Dahlia 

sang Christmas carols. 

  Gergana Doncheva,    
             Sofia Panteva, 9. kl 

 
       

Коледен базар 
 

 Ние, от Интеракт клуб 

СОфия сити, организираме 

Коледен базар всяка година. 

И тази година не изменихме 

на традицията. Подготвихме 

много красиви коледни 

сладки, ухаещи на сушени 

плодове, кокос, канела, 

джинджифил. Ароматът им 

изпълни цялото училище и 

бързо създаде празнично 

настроение. Усмихнатите 

лица в тези  весели и 

безгрижни предколедни дни 

доказаха отново нашата 

сплотеност и желание не 

само да учим, но и да се 

веселим заедно. 
      Милена Найденова, 12. клас 
 

 
Ученически игри по 
футбол 2016-2017 

година  
 

 Ние, учениците от ПЧАГ 

„Уилям Шекспир”, се 

представихме отлично на 

Ученическите игри по футбол 

тази година. В първа възрастова 

група – 8.-10. клас, заехме пето 

място, а във втора – 11. – 12. 

клас станахме четвърти след 

драматичен мач и дузпи. 

Поздравления за: 

Самуил Тодоров,  

Мирослав Дюлгеров,  

Алекс Петков, 

Александър Попов, Даниел 

Иванов, Сергей Бранков, 

Васил Василев, Стефан Ганчев, 

Мартин Павлов, Георги 

Кадинов, 

Стефан Чавдаров, Мартин 

Борисов, Георги Пенков, 

Николай Христов, Алекс 

Александров

 
 

 
 
 
  



  

На 15.11.2016 г. в Първа 

частна английска гимназия 

„Уилям Шекспир” се 

проведе Ден на отворените 

врати  на Асоциацията на 

Кеймбридж училищата в 

България. 

 Празничният ден започна в 

9.00 часа с откриването на щанд 

на издателство Klett. 

 Нашите възпитаници 

показаха качеството на 

чуждоезиковото обучение в 

училището в откритите уроци по 

английски, немски, френски и 

испански език.  Учителите по 

чужди езици – г-жа Лилия 

Дюлгерова, г-жа Иванка 

Атанасова, г-жа Йорданка 

Разпопова, г-жа Красимира 

Кръстанова, г-жа Катя Крамарска, 

г-н Мартин Данов, г-жа Албена 

Петкова /биология и здравно 

образование на английски език/ 

отвориха вратите на класните стаи 

за всички, които пожелаха лично 

да се убедят във високото 

качество на работата. В VІІІ клас 

г-н Арчи Кларк проведе час по 

разговорен английски език. 

 

 
 Гости на Деня на 

отворените врати бяха г-н 

Владимир Колев - Председател на 

Асоциацията и Управител на 

Издателство  Klett България; г-н 

Петър Божинов – представител за 

София-град, членове на 

Асоциацията на Кеймбридж 

училищата от Хърватия, учители 

по чужди езици от други училища, 

родители и приятели на нашите 

ученици. Гостуваха ни и родители 

на седмокласници, които желаят  

 

да кандидатстват в нашето 

училище. 
 В края на Деня бе 

представена презентация от г-н 

Веселин Чантов, председател на 

Методическото обединение по 

чужди езици, за чуждоезиковото 

обучение в Първа частна 

английска гимназия.Г-н Владимир 

Колев представи Асоциацията на 

Кеймбридж училищата в 

България. 

 

 
 

Постави акцент на предимствата, 

които дава членството в 

Асоциацията като предпоставка за 

високото качество на обучението 

по чужди езици, и на 

непрекъснато увеличаващия се 

брой на училищата в нея; сподели 

специалното внимание, което се 

отделя на  квалификацията на 

учителите чрез организираните 

семинари и конференции. Говори 

за състезанията по английски език, 

както и за включването на нови 

езици в програмите на 

Асоциацията.

 
 

 

 

 

 

 
 

 В края на общото събиране 

се проведе викторина с въпроси 

върху презентацията на г-н Колев. 

Всички, които отговориха 

правилно на въпросите, получиха 

награди от издателство Klett 

 Вълнуващ момент беше и 

награждаването на най-активните 

и изявени ученици от гимназията, 

постигнали високи резултати в 

състезания, конкурси и олимпиади 

по английски език. Асоциацията 

на Кеймбридж училищата в 

България осигури наградите. 

Нашите поздравления и 

пожелания за нови успехи на: 

1.   Васил Василев Михайлов 

2.   Гергана Атанасова Дончева 

3.   Магдалена Красимирова  

4.   София Василена Милър 

5.   Елизавета Маждалани 

6.   Виктория Мария Паоло Ровай 

7.   Мария Петрова Монова 

8.   Мира Николаева Стойчева 

9.   Анжелина Енчева Енчева 

10.  Мария Николаева Танева 

 Денят беше един истински 

празник на чуждите езици за 

учениците, учителите и гостите на 

Първа частна английска гимназия 

„Уилям Шекспир”! 

 



ПРОЕКТЪТ „Спортът срещу агресията” 
 

 В началото на учебната 

2016-2017 година нашето училище 

спечели проект на тема: „Спортът 

срещу агресията”, финансиран от 

Столична община, в рамките на 

инициативите „Град София - 

европейска столица на спорта 

2018 година”. 

 
  

 
 В програмата бяха 

заложени много разнообразни 

дейности – спортни състезания, 

състезание по български език, 

конкурс за написване на 

„Съвременна приказка на 

толерантността”, презентации и 

други. 

 В мероприятията се 

включиха много ученици. Всички 

осмокласници участваха в 

състезанието по български език 

под наслов: „Да пишем грамотно 

днес е гаранция за успешен старт 

утре!” Знанията им се оценяваха 

от жури в състав:  

1. Председател – г-н Богдан Дичев 

2. Членове: 

           Анжелина Енчева – 12. клас 

           Мария Танева – 12. клас 

 
Учениците бяха разделени на два 

отбора и се състезаваха в 

категориите: „Правописна норма” 

и „Граматически правила”.  

 
 Проведохме и конкурс за 

„Съвременна приказка за доброто 

и толерантността”. Участваха 

ученици от 8., 11. и 12. клас. 

Повечето от тях избраха да пишат 

в жанра на есето, но Милена 

Найденова и Мария Танева от 12. 

клас писаха и участваха съответно 

със стихотворение и разказ. 

 
 На 18.11.2016 имаше 

презентация на тема „Единни в 

различията”, подготвена и 

представена от Анна Борисова от 

9. клас, живяла в чужбина. Целта 

беше да се представи различна от 

българската култура. 

 

 Проведохме арт уъркшоп и 

презентация на тема «Агресията в 

спорта и спортът срещу 

агресията». 

 Спортните мероприятия по 

проекта бяха много и 

разнообразни. Г-жа Петя Тренева  

организира демонстрация на 

спорта бейзбол. Новият и малко 

познат спорт бе приет с голям 

интерес и затова г-жа Тренева и г-

н Аджаров проведоха   и начално 

обучение.  

 В програмата на проекта 

бяха включени и няколко турнира 

– по тенис на маса, волейбол и 

бадминтон. Ние, учениците от 

гимназията, се включихме и в тези 

спортни мероприятия. 

 Организатори на събитията 

бяха нашите учители – г-жа Петя 

Тренева, г-жа Лилия Дюлгерова, 

г-жа Иванка Атанасова, г-жа 

Антоанета Костадинова, г-н Лазар 

Аджаров. Съдействаше ни 

активно и ръководството на 

гимназията. 

 На 16.12.2016 година 

проектът се закри с тържество, на 

което бяха връчени медали, 

грамоти, тениски и лакомства на 

всички, взели участие в проекта. 

 
 Тържеството се проведе 

във физкултурния салон, защото 

преди началото на награждаването 

имахме възможност да поиграем. 

Някои от нас тренираха на масата 

за тенис, други атакуваха 

баскетболните кошове. 



 
Това разнообрази нашия учебен 

процес и същевременно ни научи 

да бъдем по-толератни към 

околните и да трансформираме 

агресията в спортен хъс и желание 

за победа. 

 
 Участието в проекта за нас, 

учениците от Първа частна 

английска гимназия „Уилям 

Шекспир”, беше едно полезно и 

приятно преживяване.  

 С удоволствие бихме се 

включили и в други проекти, 

защото по този начин се 

опознаваме и се учим да бъдем по-

добри хора. 

 

 On the 7th of December our 

school took part in the project "Sofia 

- European Capital of Sport". The 

project that the ninth graders made 

was under the name "Sport Against 

Aggression". They gave a 

presentation made by Vasil 

Myhailov and Miroslav Dulgerov 

and presented by Anna Borisova. 

The host of the presentation was 

Gergana Doncheva. Posters with the 

slogan of the project were made by 

Sofia Panteva, Simona Todorova, 

Gergana Doncheva and Alex Petkov 

The idea of the project was to show  

how to deal with aggression while 

practising sports and illustrated 

though different examples of 

aggression like racism, bullying and 

dealing with losing. Materials for 

the presentation were used from 

internet and sport encyclopedias. 

Students from the 10th, 11th and 

12th grade also took part in the 

project. 
  Gergana Doncheva, 9. kl 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 Една от презентациите, 

които подготвихме по проекта 

„Спортът срещу агресията”, беше 

представяне на живота в различни 

градове и държави. Аз представих 

лично мое изживяване – говорих 

за Амстердам, Холандия. 

 Исках да поставя акцент на 

личните впечатления и спомени, 

затова използвах минимален 

материал от интернет при 

подготовката. В слайдовете 

включих само снимков материал,  

 

а информацията, която поднесох 

на аудиторията, беше в устна 

форма. 

 

 
В презентацията представих 

интересни факти за начина на 

живот на холандците, за техните 

традиции и обичаи. Споменах 

забележителностите, които всеки 

един турист може и трябва да 

посети по време на престоя си. 

Обърнах внимание на екзотичните 

и необичайни места, предмети и 

хора. Разказах по какъв начин 

местните хора се забавляват, 

когато не са на работа; кои са 

местата, където прекарват 

свободното си време. Спрях 

вниманието на присъстващите и 

на това, кои са нетрадиционните 

места, където холанците живеят. 

 Завърших презентацията с 

извода, че Холандия е една малко 

позната, но интересна както за 

посещения, така и за живеене 

държава. 
        Анна Борисова, 9. клас 

 

 

     



Съвременна приказка за доброто и толерантността 
Откъси от най-добрите съчинения 

 

                 „…..............Но всъщност 

истинското „добро” е нещо 

повече. Истинското добро не е 

нещо, което даваш. Доброто е да 

приемаш различията, слабостите и 

недостатъците на някого. Да 

проявиш търпение към човек, 

който те е разочаровал. Доброто е 

да се откажеш да се възползваш от 

слабостите на ближния и да имаш 

желание да простиш на някого, 

който те е наранил. 
 Доброто не е нещо, което 

съществува под формата на 

предмет, то е нещо, идващо от 

сърцето ти. Доброто не е сложно, 

не е услуга, която връщаш. Добро 

е да помогнеш на приятел, да 

подадеш ръка в нужда, без да 

искаш нищо. Ако помогнеш на 

сляп човек да пресече улицата или 

ако нахраниш едно гладно дете, ти 

вече си сторил добро.” 

      Силвия Генева,11. клас 

     

       „Да си 

толерантен означава да приемаш 

хората такива, каквито са, т. е. 

въпреки техните различия. 

Толерантността означава да 

уважаваш другия, независимо 

какъв е той. Тя започва с 

изслушването му, не с 

обезкуражаване или потъпкване 

на самочувствието му. За да 

бъдеш толерантен, трябва да 

приемеш, че светът не е създаден 

само за теб. Трябва да си наясно, 

че всеки има право на мнение, 

право да разсъждава по свой 

собствен начин, право да изглежда 

както си реши...” 

 

Огнян Узунов,11. клас  
     

        “ ...Какво да кажем за 

толерантността? 

Значимата черта, без която 

нашите дела биха били само една 

беля.  

Винаги съм там - партньор до 

края.... 

Приятелството - моята опора, 

която води ме към пътя на 

доброто.  
То с енергия дарява и 

безпристрастно ми се доверява.  

Знам, че без приятелство бързо се 

старее,   

без приятелство е скука и човек не 

би имал никаква сполука....” 

 

 
          Милена Найденова,12. клас 

        

      „Още преди за започна да 

пиша това есе, се зачудих колко от 

моите връстници и въобще хората 

осъзнават значението на тези 

думи. Най-общо казано 

„толерантност” означава 

търпимост. А колко хора в наше 

време изпитват търпимост един 

към друг?! 

            Толерантност означава да 

уважаваме другия, независимо кой 

е той, да го изслушваме и да се 

опитваме да разбираме чувствата 

му, колкото и неясни да са те за 

нас.” 

 

Стефани Василева, 8. клас 

 

         „Аз съм дете на родители с 

различна националност. Изпитвам 

страх от неприемане, дори срам от 

това, да призная, че по майчина 

линия съм еврейка. Цялото ми 

детство е изпълнено с подигравки 

и изолиране от другите деца. Дори 

и сега, като по-голяма, чувам 

ужасни коментари от връстниците 

си по повод еврейската култура, 

нация и език. Хората съдят това, 

което не разбират. Няма я 

толерантността към различния 

цвят на кожата, различната 

религия,различните хора.” 

 

 
Светослава Рожкова,12. клас 

 

   „Самотата предлага 

възможност да опознаем себе си. 

Приятелството дава възможност 

да опознаем някого другиго. 

Живеем в общ свят, но всеки има 

свой собствен, а слеят ли се два 

свята в един, ние растем, учим се. 

Понякога ни е страх, че другата 

страна може да ни донесе не само 

положителни емоции и тъй като 

знаем, че не бихме се 

самонаранили, оставаме затворени 

в черупка. Но рискът си струва, 

приятели мои. Да подадем ръка на 

седящия до нас човек; да му 

вдъхнем малко доверие и смелост; 

да му покажем, че доброто 

съществува и то не само на 

хартия.  

         Джереми и Оливър станаха 

близки приятели с близки и 

позитивни сърца, подкрепят се във 

всичко и заедно подават 

приятелска ръка на всекиго в 

нужда.” 

         Мария Танева,12. клас 


