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ШЕКСПИРОВИ  ДНИ  2017 

“Целият свят е сцена и всички ние сме актьори на нея – влизаме, 
излизаме и за своето време всеки от нас играе различни роли” – 

Шекпир 
 

 На 25.04.2017 година се състоя 

тържеството по случай патронния 

празник на нашето училище. 

 
 Водеща на тържеството беше 

Стефани Хранова от ХІ клас. Тя 

прие с вълнение и трепет задачата 

си и отдели време, за да работи 

върху създаването на сценария. 

 

 
 В програмата се включиха уче-

ници от VІІІ до ХІ клас. 

 В началото на програмата 

водещата ни запозна с някои лю-

бопитни факти, свързани с Шекс-

пир. Ето някои от тях: 

1.Американският президент Ей-

брахам Линкълн е бил голям 

почитател на Шекспир и често е 

рецитирал негови произведения в 

компания. Убиецът на Лин-

кълн,  Джон Уилкс Бут, е из-

вестен актьор, прочул се именно с 

ролите си в Шекспирови пос-

тановки. 

2. За сонетите на Шекспир тряб-

ва да благодарим на чумната 

епидемия, която затваря всички 

лондонски театри за две години 

между 1592 г. и 1594 г.. И тъй 

като нямало театри, нямало и 

нужда от нови пиеси, затова 

творецът се насочил към пое-

зията, завършвайки първите си 

сонети през 1593 г. 

3. Уилям Шекспир е вторият най-

цитиран автор в английския език 

след различните автори в биб-

лията. 

4. Според Oxford English Dictio-

nary английският език дължи на 

Шекспир авторството на бли-

зо 3000 нови думи.  

5. Рапарът Тупак e бил страстен 

читател на книги и изключително 

много се е наслаждавал на про-

изведенията на Шекспир.  

 След това прозвуча химнът на 

гимназията по музика на г-жа 

Николинка Ангелова и по текст на 

инж. Михаил Петров, съосновател 

на Първа частна английска гим-

назия. Изпълниха го учениците от 

VІІІ клас. 

 

Елисавета Маждалани от Х клас 

прочете любопитни факти на 

английски език за великия поет и 

драматург. 

 С огромно удоволствие изслу-

шахме две музикални изпълнения 

на един прекрасен дует – Мария 

Танева и Георги Алексов от ХІІ 

клас.Тяхното изпълнение на 

“Memory” from “Cats” и на “Over 

the Rainbow” предизвикаха бурни 

аплодисменти. Изключително сил-

но впечатление ни направиха 

гласовете им – чисти и звънливи, 

с прекрасно звучене. 

 
 Тъй като в нашата гимназия 

освен английски език се учат още 

немски, френски, испански и 

руски език, сонети на Шекспир 

прозвучаха на всеки един от тези 

езици.  
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Изпълнители: 

Виктория Ровай, ХІ клас – анг-

лийски език; 

Стефани Хранова, ХІ клас – френ-

ски език; 

Гергана Дончева, ІХ клас – немски 

език; 

Мира Стойчева, ХІ клас – испан-

ски език; 

Мария Монова, ХІ клас и Габ-

риела Йотова, Х клас – руски език. 

 
 Друг интересен момент от тър-

жеството беше свързан с инфор-

мация за местата, които са били 

посещавани от Шекспир. През 

2005 година Питър Тичмарш – 

стратфордски жител и почитател 

на Шекспир, завършил констру-

ирането на т.нар. „Шекспиров 

път”, като за целта свързал всички 

пътища и пътечки, за които имало 

данни, че били изминавани от дра-

матурга. Отправна точка на  

„Маршрута Шекспир” е домът на 

Шекспир в Стратфорт на Ейвън.  

 
 Следващи стъпки са къщата Ню 

Плейс, Тюдоровите сгради, скал-

ното образувание Ролрайт, Блен-

хайм Палас, Оксфорд град Айвър. 

 Маршрутът приключва в сър-

цето на Лондон, където може да се 

разгледа театъра „Глоуб”.  

 Помечтахме си някой ден да 

имаме възможност да пътуваме по 

стъпките на патрона на нашата 

гимназия. 

 

 Не убегна от вниманието на 

организаторите на тържеството и 

въпросът „Съществувал ли е 

наистина Шекспир?” 

 
 С мнението на професор Иля 

Гилилов – руски учен шекспи-

ровед, ни запозна очарователната 

водеща Стефани Хранова. Профе-

сорът е научен секретар на 

Шекспировата комисия при Рус-

ката академия на науките, написал 

редица статии по история на анг-

лийската култура от ХVI-ХVII век. 

Монографията му "Играта "Уилям 

Шекспир", или Тайната на Вели-

кия феникс", е плод на близо 40-

годишна изследователска работа 

върху т. нар. "Шекспиров въпрос" 

- а именно: кой е истинският автор 

на творбите на знаменития дра-

матург. Гилилов застъпва тезата, 

че зад името "Шекспир" се кри-

ят... двама души. Това са Роджър 

Манърс, 5-и граф Рътланд, и него-

вата съпруга Елизабет Рътланд, 

дъщеря на един от най-големите 

поети на времето - Филип Сидни, 

автор на знаменитата "Аркадия", 

известен с псевдонима "Феник-

са". Беше интересно да научим 

още една гледна точка по въпроса 

съществувал ли е наистина 

Шекспир и той ли е авторът на 

прекрасните сонети, трагедии и 

комедии. 

 Към края на тържеството про-

звуча и „Революционен химн” от 

Шопен. Виртуозното изпълнение 

на пиано на Кристиян Босман от 

ІХ клас предизвика „революция” 

от аплодисменти. Беше истинско 

удоволствие за нас да бъдем част 

от това драматично музикално 

изпълнение, което доказа за поре-

ден път колко разностранно талан-

тливи са нашите ученици. 

 

 
 Както заяви водещата, „най-

интересното остана за края”. 

Ученици от Х, ХІ и ХІІ клас 

представиха ІІІ действие на траге-

дията „Макбет”. Изпълнението 

беше на английски език. Изклю-

чително силно ни въздействаха 

Надежда Маждалани, Петър Сака-

лов и Косю Хаджиев от ХІІ клас. 

Те впечатлиха с артистичност и 

емоционално отношение към 

текста. По този начин още веднъж 

се подчертаха разнообразните 

възможности, които дава нашата 

гимназия, за развитие на талантите 

и дарбите на своите ученици. 

Публиката възприе много радуш-

но изпълнението на младите ак-

тьори и ги изпрати с продъл-

жителни аплодисменти.  
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ШЕКСПИРОВИ  ДНИ  2017 
Ден на природните науки – биология и здравно образование,  
физика и астрономия, химия и опазване на околната среда 

ТЕМА: «Енергията в природата» 
 

        На 26 април продължиха 

инициативите, посветени на пат-

ронния празник. Присъствахме на 

многопредметен урок по природ-

ните науки на тема: „Енергията в 

природата”. Урокът се проведе с 

учениците от ІХ клас, а жури бяха 

част от десетокласниците. 

 
        Още в началото на часа уче-

ниците бяха разделени на два 

отбора – отбора на момичетата и 

отбора на момчетата. 

        Помолихме Васил Михайлов 

да ни разкаже какви задачи из-

пълни отборът на момчетата. Ето 

какво сподели Васко: «Започнахме 

часа със задачи по биология. 

Резултатът от първата задача беше 

представен от г-жа Петкова, защо-

то никой от нас не се осмели да 

застане пред аудиторията. И макар 

че показахме голяма креативност, 

момичетата ни победиха с 0,5 

точки. 

 
         След задачите по биология 

наблюдавахме демонстрационни 

опити по химия, изпълнени от 

Мария Монова от ХІ клас. 

        В края на часа решихме кръс-

тословица по физика, свързана с 

видовете енергия. Тук ние, мом-

четата, победихме с цели 2 точки. 

 
       Часът беше много различен и 

интересен. Освен че се конку-

рирахме, ние научихме и нови 

неща.» 

       А ето какво сподели за много-

предметния урок, посветен на 

енергията в природата, Гергана 

Дончева от отбора на момичетата:  

 
«On 26th April in honor of 

Shakespeare Day the ninth grade 

class had an interdisciplinary lesson 

in Physics, Biology and Chemistry. 

We were split in two teams - boys 

versus girls. In the Biology part we 

had to complete four different tasks 

within a fixed time. The tasks varied 

from making posters to creating 

health diagrams.  

 

We had a jury of 6 from the 10th 

grade that rated the tasks and decided 

who the winner was. In Physics we 

had two tasks - one crossword and 

one function. Again we were rated 

for perfor-mance and speed. In 

Chemistry we watched an 

experiment conducted by Maria 

Monova from 11th grade. The 

experiment was enjoyed by everyone 

present at the interdisciplinary lesson 

where there were students from the 

8th,9th and 10th grade alongside a 

couple of teachers. In the end the 

score ended up being 1-1, with the 

girls wining in Biology and the boys 

in Physics.” 

 
     Попитахме г-жа Антоанета 

Костадинова, учител по български 

език и литература, за нейното 

впечатление от урока: 

      „За мен часът беше много 

интересен, защото е различен и 

нетрадиционен. Мисля, че 

подобни уроци разчупват еднооб-

разието в учебния процес и дават 

възможност на учениците за по-

друг вид изява. Те се чувстват по-

свободни в часа, имат възможност 

да разчитат на помощта на екипа, 

в който работят, да изпълняват по-

занимателни задачи. Това, на 

което трябва да се обърне вни-

мание, е умението да се говори 

публично. Учениците се притес-

няват да излязат и да говорят пред 

аудитория, макар тази аудитория 

да е съставена само от техни 

съученици и учители.” 
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Дадохме възможност и на участ-

ниците в журито да споделят 

своето мнение. 

     Представяме ви Габриела Йото-

ва от 10. клас. Ето какво сподели 

тя с нас: Като жури на съби-

тието бих отбелязала, че госп-

ожа Дочева, госпожа Петкова и 

госпожа Ненчева проявяват из-

ключителен професионализъм  в 

преподаването на своите дисцип-

лини, а това допринася в най-

голяма степен за овладяването на 

съответната наука и в поста-

вянето на точни и ясни задачи. 

Деветокласниците бяха уверени, 

бързи и сръчни. Може би това се 

дължи на честите подобни съби-

тия, които училището органи-

зира. Задачите по биология пока-

заха въображението на учени-

ците, а задачите по физика – 

точността им в сметките. Сред 

публиката беше и госпожа Дочева 

- директор на училището. Тя 

избра нестандартен начин да 

завладее цялата аудитория - 

нейна ученичка от 11. клас ни 

показа няколко интересни и 

непознати за нас опита по химия. 

     Следващият член на журито, с 

когото разговаряхме, е Жасмин 

Деделянова. Ето и нейното мнение 

за урока: 

     Учениците от ІХ клас пока-

заха истинска креативност и 

знания по биология , а после и по 

физика. Урокът по химия бе 

поредица от химически опити, 

представени от Мария Монова от 

11-ти клас. В частта, посветена 

на биологията и на физиката, 

бяха поставени въпроси , на кои-

то 9-ти клас да отговарят за 

оценка. И за да бъде честно, 

отговорите бяха оценявани от 

учители и ученици от 10-ти клас.  

     Идеята за такъв вид уроци ха-

реса на една част от присъств-

ащите , но според мен, за да са 

напълно успешни, организацията 

трябва да е на много високо ниво. 

Учениците също трябва да се  

отнасят сериозно към процеса. 

Идеята за открит урок е много 

добра и възможна за реализиране 

, ако се създаде една наистина за-

бавна и мотивираща за учениците 

обстановка. 

    В минутите, отредени на хими-

ята, пред аудиторията застана 

Мария Монова от ХІ клас. Пред-

лагаме на вашето внимание интер-

вю с единадесетокласничката. 

 
- Здравей, Мария! 

- Здравейте! 

- Кога у теб се появи интерес 

към химията? 

- Не мога да кажа точно кога. Поя-

ви се някак спонтанно. Изведнъж 

започнах да се интересувам от ме-

дицина и от всички химични и би-

ологични процеси в човешкото тя-

ло. 

- Разкажи ни какви опити нап-

рави пред учениците от ІХ клас. 

 

 
 

- Първият опит е „Златен дъжд”. 

При него крайният резултат е дос-

та интересен и красив. Към разт-

вор на оловен динитрат се прибавя 

калиев йодид. Образува се ярко-

жълта утайка от оловен дийодид + 

калиев нитрат. Утайката се нагря-

ва и под въздействие на високата 

температура тя се разтваря. При 

охлаждане се получават ярко жъл-

ти кристали., наподобяващи злато. 

Затова опитът е наречен „Златен 

дъжд”. 

 

 
  „Огън без кибрит”. Към 

стрит на прах калиев перманганат 

се прибавят около 4-5 капки 

глицерол. Сместа се запалва 

поради голямото съдържание на 

кислород в глицерола. Съставките 

за опита могат да се намерят в 

аптеката и ако някога имате нужда 

от огън, но нямате кибрит ... е, 

вече имате една алтернатива. 

 Третият опит е за доказване 

на многовалентния алкохол гли-

церол. Смесват се разтвори на 

меден сулфат и натриева основа. 

Получава се синя утайка от меден 

дихидроксид. Към утайката се 

прибавя глицерол и се получава 

мастиленосин разтвор. Това оц-

ветяване се дължи на получения 

меден глицерат. 

-Мария, имаш ли планове, след 

като завършиш гимназия, да се 

занимаваш с химия или с нещо 

друго, което има връзка с хими-

ята? 

- Да, ще кандидатствам стомато-

логия в Исландия. 

- Как би мотивирала учениците 

да проявяват по-голям интерес 

към химията? 

- Природните науки описват всич-

ки действия, които стават в ежед-

невието ни. От изгряването на 

слънцето до обикновената глътка 

вода. Знанията за всички тези 

процеси са не само полезни, но и 

доста интересни. 

-Благодаря, Мария! Желая ти 

успех в попрището на стомато-

логията! 
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ПРОГРАМА  НА  СТОЛИЧНА  ОБЩИНА:  
Проект  „Спортът – надежда  за по-добро бъдеще” 

 
     Нашата гимназия спечели про-

ект на тема „Спортът –надежда за 

по-добро бъдеще” от програмата 

на Столична община „София – 

европейска столица на спорта, 

2018 година” . Част от програмата 

по проекта е Кампанията по бъл-

гарски език, която ще се орга-

низира и проведе на три етапа. 

     Първият етап е състезание по 

правопис с учениците от VІІІ клас. 

Срокът за провеждане е 17 май. 

Вторият етап са дебати, които ще 

се проведат с учениците от Х клас. 

Единият отбор ще защитава 

тезата, че спортът наистина гаран-

тира по-добро бъдеще, а другият 

ще защитава противоположната 

теза. Срокът за изпълнение е 14 

юни.Третият етап ще се проведе в 

началото на следващата учебна 

година и ще бъде на тема „Ино-

вативен урок – създаване на 

текстове по музика на млади 

български изпълнители”. Участни-

ците ще бъдат от ХІ клас. Срокът 

за изпълнение е 11 октомври. До 

края на месец октомври ще 

издадем училищен вестник със 

заглавие „София – европейска 

столица на спорта, 2018 година”. 

С издаването на вестника ще 

завърши официално работата ни 

по спечеления проект.    

     На 17 май се проведе първият 

етап от кампанията по български 

език, част от спечеления от на-

шето училище проект към Сто-

лична община „Спортът – надежда 

за по-добро бъдеще”. Този първи 

етап беше състезание по правопис 

с учениците от VІІІ клас. Със-

тезанието имаше свое мото, 

вдъхновяващо и мотивиращо 

учениците към стремеж за пос-

тигане на възможно най-добри 

резултати – „За да финишираме 

като победители, да се интегри-

раме срещу неграмотността!” 

 Състезанието протече в два ета-

па.      

 
    В началото на първия етап г-жа 

 Антоанета Костадинова раздели 

класа на групи и раздаде на 

осмокласниците текст с допуснати 

правописни, граматични и пункту-

ационни грешки. Задачата изис-

кваше от учениците да открият те-

зи грешки, да ги поправят и да 

преброят колко грешки общо са 

допуснати.      

 
    Осмокласниците се отнесоха с 

изключителна сериозност към 

задачата, работиха съзнателно и 

съсредоточено. Всеки искаше да 

се представи по най-добрия начин 

и да открие най-много грешки в 

своя текст. Грешките бяха свър-

зани с граматични правила, особе-

ности в правописа, употреба на 

препинателни знаци. 

     Втората задача беше истинско 

предизвикателство. Г-жа Костади-

нова беше съставила за всяка гру-

па по една кръстословица.     

Кръстословицата включваше думи 

с особености в правописа или 

изискваше от осмокласниците да 

образяват нова форма на думата. 

Необходими бяха знания как се  

образува съществително от глагол 

и обратно. При правилно решение 

 
 

 
учениците получиха в оцветения 

вертикал название на особен зву-

ков процес в българския език. На 

едната група този процес беше 

ПРОМЕНЛИВО  Я, например – 

бял - бели, а на другата – ИЗПА-

ДАНЕ НА Ъ, например – кротък – 

кротки.  

     Победители в състезанието по 

правопис станаха Далия Ненова и 

Теа Щърбанова. На второ място се 

класира Ванеса Иванова, а на 

трето място – Стефани Василева и 

Самуил Тодоров.  

     За пореден път осмокласниците 

показаха, че с голямо удоволствие 

участват в подобни инициативи и 

показват много добри резултати. 
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Изпращане на випуск 2017 
 

          На 16 май 2017 година 

изпратихме дванадесетокласници-

те от випуск 2017. Тържеството 

започна в двора на гимназията в 

17.30 часа. В началото всички 

присъстващи – ръководството на 

училището, учители, ученици, 

родители и гости, изслушаха 

химна на Република България и на 

Първа частна английска гимназия 

«Уилям Шекспир». След това 

знаменосците от дванадесети клас 

предадоха знамето на следващия 

випуск. Г-жа Дора Петрова – 

съосновател на ПЧАГ «Уилям 

Шекспир», и г-жа Магдалена 

Дочева – директор, поздравиха 

завършващите. 

 
 

 
     Мария Танева от 12. клас първа 

застана пред микрофона, за да 

сподели с аудиторията онова, кое-

то я вълнува в този празничен ден: 

„Дванайсет...  

Дванайсет са годините, които сме 

прекарали в света на училището. 

Дванайсет са годините, в които 

растем под закрилата на нашите 

учители, нашите втори родители. 

Това време свърши за нас. Пътят, 

по който ще поемем, вече няма да 

е придружен от вдигане на ръка, 

изпитвания на дъската или писане 

на домашни (освен ако разбира се 

някой от вас не поеме по пътя на 

учителя). Днес ние казваме едно 

"Довиждане" на училището, стяга-

ме багажа си и отпътуваме за жи-

вота. Но съм сигурна, че всеки от 

нас ще си спомня неведнъж за те-

зи 12 години.” 

 
     Милена Найденова също произ-

несе своето прощално слово: 

„И ето мина и последната година. 

Прелетя набързо и отмина. Тук 

съм от самото начало - дойдох 

преди цели 5 години изгубена и 

притеснена. Благодаря на цялата 

общност, която срещнах тук!  

Станахме близки като семейство! 

Намерих прекрасни приятели и 

безброй незаменими учители. 

Всичко, което искам да кажа от 

името на 12 клас, е: 

Благодаря!” 

Последваха поименни благодар-

ности към ръководството, учи-

телите и непедагогическия персо-

нал. 

     След Милена пред микрофона 

застана Даниел Бабев. Ето какво 

пожела той на своите съученици: 

 

 „Има една много хубава приказка: 

„Когато спреш да се учиш, тогава 

започваш да умираш.” Затова аз 

само мога да ви пожелая да живее-

те още дълги години живот!” 

     Стефани Хранова от ХІ клас 

написа поздравление за завър-

шващите, което на тържеството бе 

прочетено от водещата Мария 

Христова. Ето какви пожелания 

бяха отправени към завършва-

щите: „Ние, учениците от ХІ клас, 

ви поздравяваме и ви казваме: Не 

се страхувайте от бъдещето – 

очакват ви толкова вълнуващи 

промени! Дерзайте и смело върве-

те напред и нагоре! Сбъдвайте 

мечтите си и си поставяйте високи 

цели! Бъдете любознателни, тър-

сещи, вечно неудовлетворени от 

постигнатото! Бъдете здрави! 

 
     Към зрелостниците се обърна с 

поздравление и Далия Ненова от 

името на най-малките – осмоклас-

ниците. 

     В края на празничния ден към 

небето полетяха балони с 

пожелания за много успехи и 

отлична реализация в бъдеще на 

випуск 2017 година. 
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