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Бр.2, 2017/2018 
 
 

15 септември – откриване на учебната година 
    

 
 

 Всяко начало е обещание за 

нещо различно, нещо повече от 

всичко, случило се до момента. 

Този 15 септември беше вълнуващ 

за новите осмокласници. Всички те 

пристъпиха прага на Първа частна 

английска гимназия „Уилям Шек-

спир – Интелект Инвест” с трепет и 

надежда. Техният нов класен ръко-

водител ги посрещна със специален 

поздравителен адрес. 

 
Скъпи осмокласнико! 

Добре дошъл! 
Първа частна английска гимназия 

„Уилям Шекспир”  
има специални планове за теб: 

1. Тук да намериш много нови 
приятели! 
2. Да бъдеш много добре приет от 
цялата училищна общност! 
3. Много да учиш, но и много да се 
забавляваш! 
4. Да се радваш на позитивна учеб-
на среда! 

5. Учителите да бъдат твои по-
мощници в овладяването на нау-
ките! 
6. Да развиеш  дарбите и да сбъд-
неш желанията си! 
7. Да постигнеш успехи, за какви-
то си мечтал! 
8. Гимназията да се превърне в 
любимото ти място, където да се 
чувстваш щастлив с любимите си 
хора! 

 
  
 Тържеството по традиция 

беше открито от духов оркестър с 

ръководител г-жа Ангелова. Музи-

кантите изпълниха в началото на 

празника химна на Република 

България и химна на Първа частна 

английска гимназия «Уилям Шекс-

пир» по текст на доцент Михаил 

Петров – основател на ПЧАГ 

„Уилям Шекспир – Интелект Ин-

вест”, и музика на г-жа  Ангелова. 

 

 

 
 Първа към присъстващите се 

обърна г-жа  Петрова – съосновател 

на Първа частна английска 

гимназия «Уилям Шекспир – 

Интелект Инвест». Тя поздрави 

всички и пожела на учениците и на 

учителите една успешна и спокойна 

учебна година. 

 С приветстие пред микро--

фона застана и г-жа Дочева – 

директор на училището. 

 

 
  

 От името на дванадесето-

класниците, които за последен път 

прекрачиха прага на гимназията на 

15 септември, към присъстващите 

се обърна Мария от 12. . Ето какво 

сподели тя: 

 Днес е 15 септември. Най-

вълнуващият ден за българското 

училище. Първият учебен ден е 

много специален празник за всеки 

един от нас , защото е символ на 

почитта на българина към знани-

ето и образованието.  
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 Най-вълнуващ е празникът 

за осмокласниците ,които с вълне-

ние и притеснение ще прекрачат 

прага на новото училище. На тях 

пожелавам незабравими дни , 

успешно обучение и вяра в 

учителите , с които ще бъдат 

заедно.  Скъпи осмокласници , пос-

тавете добро начало на вашето 

обучение,за да се радвате на добри 

плодове в края му. 

 Вълнуващ е празникът и за 

нас – дванадесетокласниците. Днес 

ние влизаме за последна година в 

училище като ученици. Сякаш 

вчера беше денят , когато прек-

рачихме прага на гимназията и 

бяхме несигурни , но жадни за 

знания и приключения. Пет години 

радостта , а понякога и разоча-

рованието съпътстваха ежедне-

вието ни. Решавахме сложните 

алгоритми на училищния живот 

,потапяхме се в дълбините на 

Ренесанса и Просвещението , 

потяхме се над сложните мате-

матически формули , плувахме в 

необятното море на чуждите 

думи.  Изминали са дванадесет 

години – труд и усърдие , сълзи на 

отчаяние и усмивки от радост , 

изпитания на волята  , на ума , на 

характера. Стъпка по стъпка сме 

изграждали своята личност , 

преборвайки егоизма , лъжата , 

подлостта , заблудата , страха... 

Така с постоянство и със знанията 

, които получихме , израснахме ка-

то личности, готови за живота! В 

спомените ни ще останат както 

веселите случки, така и грешките , 

които поправяхме заедно , дори 

странните звуци в час. За нас 

часовете, прекарани в училище, ще 

бъдат ярък спомен ,който ще 

остане завинаги в сърцата ни.  

 От името на всички ученици 

от 12 клас благодаря на ръко-

водството на гимназията и на 

всички учители за положените 

усилия да ни превърнат в знаещи и 

можещи млади хора. 

 На всички свои съученици 

пожелавам успешна година, блес-

тящи резултати на държавните 

зрелостни изпити и един 

прекрасен, незабравим абитури-

ентски бал! 

 

 Приветствие към всички 

ученици, учители и гости бе 

подготвила и Стефани от 12. клас: 

  

 Скъпи съученици! Уважаеми 

родители, гости и приятели на 

Първа частна английска гимназия 

„Уилям Шекспир”! Добре дошли! 

15 септември не е отбелязан в 

празничния календар на годината, 

но за всички нас той носи особено 

очарование! Макар и в края на 

отиващото си лято, този ден все 

още носи красотата на летния 

зной и мириса на морските вълни. 

Но той се е превърнал и в символ на 

знанието и образованието. Ден 

тържествен, в който към българ-

ските училища тръгват малки и 

големи. 

 Обръщам се първо към вас, 

скъпи съученици. Да бъдем смели в 

мечтите си, да търсем нужното 

ни знание, за да ги осъществим! И 

да не забравяме, че пръв помощник 

в този нелек път са нашите 

учители. Нека да ценим високо 

онова, на което искат да ни 

научат!  

 Обръщам се и към вас, ува-

жаеми учители! Бъдете млади с 

младостта на своите ученици! 

Раздавайте с пълни шепи от 

знанията си и сами се стремете 

към все повече знания.  

 Уважаеми родители и нас-

тойници! Бъдете близо до нас, 

вашите деца, и  споделете с 

нашите учители грижите и 

отговорността за бъдещето! За 

да бъде то успешно и удовлет-

воряващо надеждите и очак-

ванията ни! 

 Скъпи осмокласници! Гаран-

тирам ви, че учителите ще ви 

посрещнат с усмивки и с отворени 

сърца! И заедно с тях вие 

търпеливо, достойно и с любов ще 

извървите пътя на своето обра-

зование. 

 Скъпи завършващи! Пред-

стои ни отговорна и тежка 

година! Но аз съм сигурна, че в края 

на тази година ще постигнем 

високи резултати на Държавните 

зрелостни изпити и ще заслужим 

радостта да получим своите 

дипломи за завършено средно 

образование! 

 В края се обръщам и към 

непедагогическия персонал на 

гимназията с благодарност за 

грижите и всеотдайността! 

 На добър час на всички! 

 

 
 

 След приключването на 

тържествената част по откриването 

на учебната 2017-2018 година 

всички ученици заедно със своите 

класни ръководители и учители се 

отправиха към класните си стаи.  
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Иновативно училище 
Обсъждане на книгата „Малкият принц” на Екзюпери  

 

 В програмата на инова-

тивното училище на ПЧАГ 

„Уилям Шекспир – Интелект 

Инвест” са предвидени часове за 

обсъждане на книги извън списъка 

на задължителната литература. 

Учителите, които водят този час – 

г-жа Костадинова и г-н Дичев, 

внимателно обсъждат коя книга да 

препоръчат на своите ученици. 

Изборът се определя от пробле-

мите, които поставя творбата – 

дали те са подходящи за възрастта 

на тийнейджърите, биха ли 

провокирали читателския им инте-

рес, носят ли етични и естетически 

внушения и др. 

 Първата книга за учебната 

2017-2018 година, която бе препо-

ръчана на учениците, е „Малкият 

принц” на Антоан дьо Сент-

Екзюпери - детска история, съдър-

жаща в себе си философски 

прозрения за човешката природа.  

 

  

 Учениците се разделиха на 

две групи на случаен принцип и 

работиха в екип. Първата задача и 

за двете групи имаше за цел да 

провери доколко се познава 

съдържанието на книгата. Ето част 

от въпросите, на които трябваше 

да отговорят деветокласниците:  

1.Каква е професията на човека, 

когото среща в пустинята Малкият 

принц? 

2. Когато Малкият принц иска 

съвет от географа на коя планета 

да отиде, неговият събеседник му 

казва: 

………………………………............ 

 

3. Защо Малкият принц казва на 

суетния, че му се възхищава? 

4. Защо фенерджията на петата 

планета не може да си почива и да 

спи? 

5. За какво използва Малкият 

принц действащите вулкани на 

своята планета? 

6. За какво използва странната си 

шапка суетният?  

 

  Втората задача изискваше 

повече усилие. Трябваше да се 

търси смисъла на отделни момен-

ти или думи на герои. Въпросите 

се обсъждаха в екипите в продъл-

жение на 10-тина минути, след 

това един представител от групата 

казваше до какъв отговор са 

стигнали . 

1. Защо според вас змията твърди 

пред Малкия принц, че „Човек е 

самотен и сред хората.”? 

2. Защо единствената роза на 

планетата на Малкия принц е по-

важна за него, отколкото всички 

рози в градината на земята. 

3. Защо Малкият принц смята, че 

бизнесменът разсъждава горе-долу 

като пияницата? 

4. Защо Малкият принц мисли, че 

възхищението на другите няма 

значение за този, към когото се 

изпитва? 

 Третата задача беше най-

интересна и най-трудна в същото 

време. Учителите бяха подготвили 

предварително работни листи с 

цитати от текста. Учениците 

трябваше да вникнат в посланията 

на книгата и да коментират тези  

 

 

 

послания. Ето моментите от 

текста, върху които работиха: 

 

1.”Ако искам да видя пеперуди, 

ще трябва да изтърпя две-три 

гъсеници.”  

2. „От всекиго трябва да се 

изисква това, което може да 

изпълни.”  

3.”Много по-трудно е да съдиш 

себе си, отколкото другите. Ако 

можеш да съдиш правилно себе 

си, значи си истински мъдрец.”  

4. „Суетните не чуват нищо освен 

похвалите”.  

 

 

 На учениците предвари-

телно беше поставена задача да 

изготвят проекти, с които да 

представят впечатленията си от 

книгата на Екзюпери. Работиха по 

двойки и в деня на обсъждането 

всеки екип представи своя 

проект. 
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Да се запознаем ... 
Нашите осмокласници: 

 
Виктор – на 14 години, роден и 

израснал в София. 

- Как се насочи към ПЧАГ „У. 

Шекспир – Интелект Инвест”? 

- Брат ми е завършил средното си 

образование в тази гимназия. 

Решихме и аз да тръгна по неговите 

стъпки. Затова се записах тук. 

- Какъв искаш да станеш? 

- Честно казано, не съм мислил 

много за това, но искам да съм 

актьор засега. 

Ернестина – родена в България, 

но веднага след това заминава със 

семейството си в Австрия. Връща 

се в България, когато е на 10-

годишна възраст. 

-Какво мислиш за образованието 

в България? 

- Мисля, че е много добро. 

- Каква мечтаеш да бъдеш? 

- Искам да съм певица, известна с 

гласа си не само в България, но и 

извън нея. 

 
Йоан – роден в България, но често 

пътува до Грузия, защото там има 

роднини. 

- Къде предпочиташ да живееш? 

- Предпочитам да живея в 

България, защото тук е моят роден 

дом и всичките ми приятели. 

- Имаш ли брат или сестра? - 

Имам брат, който също е учил в 

Първа частна английска гимназия 

„Уилям Шекспир – Интелект Ин-

вест”.Това повлия най-много на 

избора ми. 

Иван – Обича да учи и говори 

доста добър английски език. 

- Какво искаш да постигнеш с 

 идването си в нашата гимназия? 

 

 

- Да науча перфектно английски 

език. 

- Кой те насочи към това 

училище? 

- Семейството ми и някои от 

приятелите ми. 

- Какво правиш в свободното си 

време? 

- Обичам да играя футбол.  

 
Алекс –  Казва за себе си, че е 

много амбициозна. 

- Каква искаш да станеш? 

- Още не съм решила окончателно. 

Искала съм да бъда лекар, актриса, 

фотограф, психиатър, учител, 

мениджър. 

- Как се насочи към гимназията? 

- По препоръка на роднини и 

заради националното състезание по 

английски език, което се проведе 

тук. 

Никол – има доста интересен и 

смесен произход – арабски, руски, 

италиански, български. 

- Никол, кажи ни нещо за себе си.  

- Аз съм обикновено момиче. 

Обичам родината си, но харесвам и 

живота навън. Обичам да пея, да 

танцувам, да се запознавам с нови 

хора. Общителен човек съм. Или 

поне в последните години се пре-

върнах в такъв. 

 

 
 
Мартин –роден и израснал в 

София. 

- Имаш ли определени цели за 

бъдещето си и влизането ти в 

Първа частна английска гим-

назия ще допринесе ли за тяхното 

постигане? 

- Искам да наследя бизнеса на баща 

си и да го развия. А с отличен 

английски език много нови врати 

ще се отворят пред мен. 

Кая – на 14 години. Идва от 

Турция. Живее в София с баща си. 

- Какво мислиш за България? 

- България е красива страна. Хората 

в нея са като един цял колектив. 

- Коя от двете държави – Турция 

или България – според теб е по-

добро място за живеене? 

- Честно казано, макар да не съм 

тук от много време, предпочитам 

България. Тук природата е по-

красива, хората са по-добри, 

храната е по-вкусна. Не на 

последно място бих посочил 

чистотата. 

 
Мария Христова – идва от  

Лондон, където е учила една 

година.  

-Къде ти хареса повече да учиш – 

в България или в Англия? 

- Единственото нещо, заради което 

бих учила в Англия, е това, че 

училищата са красиви, подредени и 

чисти. Предпочитам обаче да се 

развивам в родината си. 

Анна  - скромно и добро момиче. 

-Притесняваш ли се лесно? 

- Да, доста лесно, честно казано. 

- Хоби? 

- Рисуване, оцветяване. 

- Обичаш ли да създаваш нови 

приятелства? 

- Да, но срамежливостта ми пречи. 

 

Интервюто подготвиха: Алекс 

Янудова и Никол Николова 
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Млади творци 
 

Представяме ви Стефани 

от 12. клас – един млад 

талант, пожънал вече 

своите първи успехи. 
 

 
 

- Здравей,Стефани, кога започна 

да пишеш? Кога усети, че имаш  

потребност  чрез словото да из-

разиш себе си, да споделиш сво-

ите емоции? 
 

- Един ден от лятото на 8-ми 

срещу 9-ти клас съвсем спонтанно 

реших,че искам да създавам свой 

онлайн блог, в който да пиша за 

страстта ми към танците и из-

куството. Седнах и за отрицателно 

време написах първото си съчи-

нение. Впоследствие занемарих 

блога, не писах много дълго вре-

ме, докато в 10-ти клас отново 

съвсем случайно, написах първото 

си стихотворение и оттам про-

дължих да надграждам и да творя 

все по-често. Тогава разбрах, че 

създаването на стихове ми помага 

и ме кара да се чувствам щаст-

лива.  

 

- Какви теми те вълнуват? За 

какво пишеш най-често? 

 

- Интересуват ме теми, свързани с 

човешката душа, мечтите и 

емоциите на един невинаги 

щастлив човек. В началото, когато 

започвах да пиша, си бях казала,че 

никога няма да творя за любовта -

не намирах смисъл, не се усещах 

комфортно, но уви, в последно 

време това като че ли е една от 

най-често засяганите от мен теми. 

 

- Мислиш ли да се посветиш на 

писането в бъдеще? Ти завърш-

ваш училище съвсем скоро и със 

сигурност вече имаш опреде-

лени цели и мечти? 
 

- Силно се надявам някой ден 

писането да се превърне в нещо  

повече от хоби. Със сигурност 

няма да преставам да се боря за  

сбъдването на тази мечта и знам, 

че рано или късно изкуството ще 

заеме още по–голяма част от 

живота ми, защото то е нещото, 

което ме кара да се чувствам 

полезна и удовлетворена от себе 

си. 

- Какво те мотивира да участ-

ваш в литературния конкурс 

„Непознати  улици“? 

 

- Първоначално много се колебаех 

дали да взема участие в конкурса, 

но след това си казах,че мога 

повече, отколкото предполагам, и 

искам да докажа, на себе си най-

вече, че имам талант, който се 

забелязва от хората.  

 

 
 

- Как прие новината за при-

зовото трето място? 

 

- Новината беше невероятна! 

Както винаги, не очаквах да се 

класирам - усещането беше прек-

расно. Е, в последствие си казах, 

че съм можела да се справя по–

добре, но това ми подейства 

мотивиращо за следващите ми 

стихове. 

 

- Успехът ти в литературния 

конкурс дава ли ти „криле“ за 

участие и в други конкурси? 

 

- Определено! Спечелването на 

третото място ме накара да повяр-

вам в себе си и в силата на сти-

хотворенията ми. Обнадежди ме 

да продължавам да творя, да 

надграждам и да се дообогатявам. 

 

- Какво би пожелала или по-

съветвала други ученици, които 

също правят опити в писането? 
 

- Пожелавам на всички млади 

автори да не се отказват от 

страстта си, смело да се впуснат в 

магичния свят на думите и да 

вярват в себе си! Защото без вяра 

и най – големият талант няма да 

бъде толкова успешен. Продъл-

жавайте да пишете - истината е в 

изкуството, силата е в лите-

ратурата. 

 

 
 

 
 

Пожелаваме на Стефани нови 

успехи в областта на тво-

рчеството! 
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ИНОВАТИВНО  УЧИЛИЩЕ 
Занятие „По следите на езиковите престъпления” 

 На 14.02.2018 учениците от 

9-ти клас, от групата за развитие на 

езиковите компетентности от 

иновативното обучение по българ-

ски език и литература проведе час 

на тема: „По следите на езиковите 

престъп-ления”.Тъй като целта на 

обучението е да има практическа 

насоченост, предварително учите-

лят беше подготвил снимки на 

действителни обяви, табели и дру-

ги, в надписите на които са допус-

нати различни езикови грешки. 

 Учениците бяха разделени 

на две групи, всяка от които 

получаваше по едно копие от 

предварително подготвения мате-

риал. Целта – да се открият греш-

ките, да се определи техния тип – 

граматична, правописна, пунктуа-

ционна, и да се коментира кое 

езиково правило е нарушено. 

 Упражнението достави удо-

волствие на учениците, защото 

някои от грешките бяха толкова 

абсурдни, че развеселяваха с факта, 

че са допуснати. 

 Ето какво сподели Теа за 

заниманията в иновативния час по 

български език и литература . 

                                                                 

Теа, 9а клас 
 

 Занятията в иновативния час 

по български език и литература, 

който се провежда от началото на 

учебната 2017-2018 година, считам 

за полезна подготовка и 

възможност за повече упражнения 

по български език.  

 Създаването на четирите 

групи по заявените желания от нас, 

учениците, дава възможности да се 

провеждат допълнителни, различни 

и интересни занимания, които ни 

помагат да справяме с трудностите 

по български език и литература. 

 По време на занятията ни се 

дават материали, по които всеки от 

нас работи индивидуално, а след 

това групово и с помощта на 

учителя провеждаме беседи и 

разясняваме грешките, които сме 

допуснали. 

 В часа,който проведохме на 

14.02.2018г., се занимавахме с 

правописни ”престъпления” в 

българския език. Бяха ни показани 

снимки на табели, пътни зна-

ци,обяви, табели, имена на заве-

дения, които не бяха написани пра-

вилно. Откривахме грешките и след 

това групово обсъждахме. Имаше 

снимка, на която се виждаше бъл-

гарска улица, наименована „Ханко 

Брат” или „Хан Омортаг”. Също 

така”продават се акордьони”. Още 

примери като тези са: ”Продават се 

българки чораби,един чивт за един 

леф” и ”завии на ляво/на дясно” и 

още много други подобни грешки. 

  

 
 

Изпитвам неудобство и чувство на 

срам от подобни грешки. Смятам, 

че във всички училища трябва да се 

работи сериозно за подобряване на 

езиковата култура на младите хора. 

Подобни грешки са не само крайно 

нелепи, но и недопустими от гледна 

точка на книжовния български 

език, който е официален в Бълга-

рия. В този смисъл смятам за 

полезно това, което направихме 

през този час. Радвам се, че обсъ-

дихме правилата, за да не допус-

каме същите грешки. 

 Втората книга от списъка за 

повишаване на грамотността по 

четене, която ние, деветоклас-

ниците прочетохме, е от Сара Мур 

Фицджералд и се казва “Ябълко-

вият пай на надеждата”. 

 

 „Тя е родена в Ню Йорк, но 

израства в Дъблин. Професор е в 

университета ЛИМЕРИК в Ирлан-

дия. И е публикувала няколко кни-

ги за преподаване и академично 

писане. Сюжетът на „Ябълковият 

пай на надеждата” се основава на 

истинска история от нейния 

живот.” 

 „Книгата разказва за двама 

тийнейджъри - Оскар и Мег. За 

тяхното голямо приятелство, което 

постепенно преминава в любов. 

Тези чисти чувства между двамата 

млади хора са поставени под 

изпитание от трудностите на 

живота. Фалшиви приятели като 

Палома, които се прикриват зад 

фалшиво доброжелателство поста-

вят на изпитание чистите чувства 

на двамата младежи.”  

 „Поуката, която можем да си 

направим от тази книга, е че винаги 

доброто побеждава злото. Ние 

трябва да се стремим да бъдем по - 

добри хора. Да не прибягваме към 

крайни мерки, а да обмисляме 

нещата преди да вземем решение. 

Ако любовта е истинска, няма 

значение на какво разстояние сме 

един от друг.” 

 

 

(извадки от презентациите на Теа, 

Ванеса, Ники и Орлин). 


