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

Здравословното  хранене 
 

 Какво научихме от презен-

тацията за здравословното хране-

не: 

 «Здравословното хранене 

за много хора е спазване на диети 

или лишаване от някои групи 

храни - най-често въглехидрати. 

Но защо точно въглехидрати? 

Защото хлябът не е полезен или 

защото от сладкото се пълнее? 

Истината е, че нито една храна в 

малки количества не е вредна. 

Здраво-словно хранене всъщност 

не означава да се храним 

разделно. Тоест, точно обратното - 

да не изключваме групи храни.  

 Друг важен принос към 

правилното хранене е ВОДАТА. 

Човешкото тяло е над 60% вода. 

Ако организмът не я получава 

достатъчно, може да доведе до 

дехидратиране и по-сериозни 

заболявания. Важно е да се пие, но 

е важно да се приема и чрез 

храната. Организмът приема вода- 

та в храната по-лесно, отколкото, 

когато я пием.  

 Спортът също е една значи-

ма част от това да сме здрави и да 

изглеждаме добре. Спортът е жи-

вот. Тялото има нужда от дви-

жение, за да водим един пълно-

ценен начин на живот. Когато  

 

човек тренира, усвоява веществата 

по-бързо и по-добре.  

 И накрая, но не на последно 

място, ХРАНЕТЕ СЕ ЗДРАВО-

СЛОВНО ЗА СЕБЕ СИ! Искайте 

да изглеждате добре, но не защото 

някой е казал, че трябва да отслаб-

нете, а заради самите ВАС, за да 

сте здрави и да водите един нор-

мален начин на живот.” 

 
 През месец май 2017 

година в ПЧАГ “Уилям Шекспир” 

във връзка с проекта „Спортът – 

надежда за по-добро бъдеще” 

гостува г-ца Йоанна Томова. Тя е 

завършила испанската гимназия в 

София, а висшето си образование 

– специалност „Здравословно 

хранене”, в САЩ. Г-ца Томова 

представи интересна презентация 

за здавословното хранене, значима 

тема за съвременното общество. 

  
В кабинета по музика бяха 

поканени ученици от всички 

класове на гимназията. В самото 

начало, преди започване на 

презентацията, учениците бяха 

разделени на четири отбора на 

произволен принцип – чрез 

теглене на листче с номер от едно 

до четири. По време на презен-

тацията Йоанна предизвика дис-

кусия, като задаваше въпроси, на 

които всяка от четирите групи 

трябваше да записва отговорите и 

по-късно да обяснява всеки от тях. 

Към дадените отговори Йоанна 

добавяше по още нещо и отли-

чаваше групата, която е дала най-

точния отговор.  

Накрая г-ца Томова обоб-

щи резултатите и отличи най-доб-

ре справилия се отбор. Заслужено 

спечели отбор №1. 

За събитието имаше пред-

видени и раздадени здравословни 

био награди – сладки скалички и 

солени кюфтета, любезно предос-

тавени от спонсор. 

Срещата премина приятно, 

получихме много нова инфор-

мация за здравословното хранене. 

Беше забавно. 

 

 

 
 

Страницата подготви:  

Далия Ненова, VІІІ клас
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Абитуриентски  бал  - 23.05. 2017 
 

В най-великата нощ се забавля-
вахме докрай. – Милена Найденова 

Поиграхме си на папараци.. – Миха-- 
ела и Бусе 

Всичко беше супер – благодаря на на 
организаторите! – Диана Иванова 

Благодаря за страхотната емо- 
ция Вече с нетърпение чакам да се се 
видим пак на дипломирането. – 
Веселин Чантов 

 

 

 

 
 

  

 

Балът е събитие, което всеки 

очаква с нетърпение и се готви с 

месеци за него. Аз обаче нямах 

представа какво да очаквам. 

Всичко беше ново и нео-

бикновено и се опитах да изживея 

всеки момент. Събирането на 

класа, всички бързи поздрави, 

прегръдки и снимки – всичко беше 

изпълнено с много, много емоция 

и аз със сигурност едвам успях да 

осъзная какво се случва. Времето 

лети невероятно бързо през тези 

моменти.  

 Самият бал беше вълнуващ, 

шумен и весел. Имаше много 

музика и определено много 

снимки. Всеки се почувства спе-

циален като самия себе си и като 

част от целия клас! Най-прек-

расното, което мога да спомена, е, 

че на този ден сякаш целият ни 

клас се обедини. Станахме едно 

цяло. Бяхме красиви, щастливи и 

усмихнати. Всеки говореше с 

всекиго, всички се обединихме да 

зарадваме класния с подарък. 

Класът беше истински клас. Както 

казват, човек разбира колко ценно 

е нещо едва когато го загуби. Ние 

разбрахме колко сме ценни едни 

за други, но няма да се загубим. 

Ще пазим връзката цял живот! 

Това е нашият клас! 

          Автор: Мария Танева 

*** 

 Балът мина като един дъх 

време. Докато мигнах и вече бях 

официално завършила, роклята 

прибрана и единственият спомен 

за деня беше болката в краката ми 

от обувките на токчета.  

 Балът не мина без много-

кратно броене до 12, придружено 

от весели викове и звън на чаши. 

Музиката беше готина и приятна, 

а танците на Антонио - развед-

ряващи. Краят на бала в ресто-

ранта бе оповестен с вкусна торта 

с лика на Шекспир и „Травиата”-

поздрав от съоснователката на 

нашето училище - г-жа Дора 

Петрова. Емоциите бяха много, 

снимките също, емоционална част 

от вечерта бе и връчването на 

подарък на класния, който 

планирахме дълго време. Радостта 

и благодарността в очите му ни 

показа, че изборът е правилен. 

Надявам се този часовник да му 

помогне да се връща назад във 

времето всеки път, щом му домъч-

нее за нас. 

 Аз лично мислено ще се 

връщам често, защото за мен 

гимназия „Уилям Шекспир” бе 

мой дом, а този бал - незабравим. 

 Автор:Анжелина Енчева 

 

 
 

 
 

 
На добър час, випуск 2017! 
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„Макбет”  през  погледа  на  съвремеността 
 

 

 На 6 юни 2017 година в 

Нов театър – НДК, наши ученици 

представиха трагедията „Макбет” 

от Уилям Шекспир на английски 

език. Ето какво споделиха някои 

от младите актьори: 

 „През ноември започнахме 

подготовката на пиесата „Макбет” 

от Уилям Шекспир. Обсъдихме 

главната идея с режисьора Мартин 

Вонк - да накараме публиката да 

се замисли за връзката ни със 

съвременните технологии и за 

това, как те ни манипулират.  

 Режисьорът предварително 

беше проучил всекиго от нас и 

ролите, които ни предложи, се 

оказаха много подходящи. Всеки 

има нещо сходно с образа, който 

играе. Това много ни улесни в 

изпълнението. Ето актьорите и 

техните роли: Надежда Мажда-

лани – лейди Макбет, Петър 

Сакалов – Макбет, Ванеса Хайтс – 

вещицата, 

 
 

Теодора Шаркова – Хеката,  

Георги Алексов се превъплъти в 

няколко роли: Банко, Макдоф. 

 Ентусиазирани да пред-

ставим трагедията на ниво, ние 

репетирахме навсякъде. Особено 

интересно беше в парка, където 

винаги имахме публика.Това бяха 

незабравими моменти. 

 Костюмите изработи Васи-

лена Стоянова. Тя се постара 

костюмите да съчетаят духа на 

старото време и съвременната 

мода. 

 
 Дойде дългоочакваният ден 

на представлението. Вълнението 

преди началото беше голямо. За 

някои от нас това беше първото 

излизане на сцена и ние имахме 

своите притеснения. Опитахме да 

пресъздадем пиесата на Шекспир 

по един различен начин. По време 

на спектакъла изпълнявахме свои-

те роли и импровизирахме. Обе-

щаваме догодина да бъдем по-

добри!  

 А сега – аплодисменти за 

всички участници!” 

         Автор:Надежда Маждалани 

*** 

„В пиесата „Макбет” аз бях 

Хеката, която е въплъщение на 

смъртта и зловещото.Чувствах се 

свързана с героинята, тъй като тя е 

уверена и е наясно със силата и 

мощта си. 

 

 

Въпреки че не съм била на всички 

репетиции, се радвах да съм част 

от тази пиеса, защото е наистина 

интригуващо как една толкова 

стара творба може да се впише 

така добре в нашето съвремие, 

доказвайки, че дори времената да 

са различни, манталитетът на 

хората е останал почти непро-

менен.”  

             Автор: Теодора Шаркова 
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Д и п л о м и р а н е 
 
 На 21 юни 2017 година в 

Дипломатически клуб „Глория 

палас” – Горна баня, се състоя 

тържеството на Първа частна 

английска гимназия „Уилям Шек-

спир” за връчване на дипломите 

на випуск 2016-2017 учебна 

година. 

 По традиция поздравителни 

думи към завършващите 

отправиха г-жа Дора Петрова – 

съосновател на гимназията, и г-жа 

Магдалена Дочева – директор на 

училището. След речите започна 

тържествения момент по връч-

ването на дипломите. За всички 

присъстващи – завършващи, ръко-

водство, учители, родители и 

гости, моментът беше много 

емоционален. Нашите възпита-

ници получиха не само дипломите 

си за завършено средно образо-

вание, но и различни сертификати 

и почетни дипломи  за похвално 

трудолюбие и постигнати отлични 

резултати в обучението, за актив-

на извънкласна дейност, за отлич-

ни постижения в областта на 

театралната дейност, за спортни 

успехи. 

Пожелаваме на випуск 2017 

много успехи както в овла-

дяването на академичните науки, 

така и в професионалната и соци-

алната реализация! 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 Ето какво сподели за този 

ден Милена Найденова: „И ето 

стъпих на последното стъпало от 

училищната стълбичка – дипломи-

рането. Този ден за мен бе много 

значим, защото получих материал-

ния израз на онова, за което бях се 

трудила заедно с прекрасните  

 

учители от  ПЧАГ „Уилям Шекс-

пир", цели пет години - моята 

диплома. Доволна съм от своя 

отличен успех и вярвам, че 

тепърва ми предстоят нови 

върхове за покоряване. Пожелавам 

на всички зрелостници само 

успехи и сбъднати мечти!” 

 

На випуск 2017 

 

Ще тръгнем по пътеките на  

новото, 

примамващи ни с толкова неща, 

днес нужда имаме от словото 

да изразим сбогуването със света. 

 

Света на детството безгрижно, 

на  радостта и лудориите безброй, 

завършваме гимназия престижна 

и всеки днес е истински герой. 

 

Герой, преборил се достойно 

за знания по сложните науки, 

усилия накрая вложил двойно, 

извлякъл за живота хиляди поуки. 

 

На матури скоро ний се борихме, 

за да докажем, че сме достойни. 

За дипломи успешни се 

преборихме, 

със отговори верни и обстойни. 

 

И всеки от нас написа онова есе, 

за което вярва, че е най-добро, 

комисията зрелостна ги прочете 

и дипломи взехме на стилно 

тържество. 

   

Какво ли днес ний да си 

пожелаем? 

Да бъдем здрави, весели, 

щастливи, 

срещи нови да си обещаем, 

приятели да си останем обичливи! 

 

Автор: г-жа А. Костадинова 

 

 

 

 


