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Пристъпвайки плахо през прага на новия училищен живот, ние бяхме
неспокойни, вечно озъртащи се и трепетно очаквахме сблъскването с този
изцяло нов живот. Осми клас беше преживяване, което няма как да
повторим. Всеки беше дошъл на 15 септември със свои навици и свои
виждания за света, а на 30 юни вече нямаше и помен от тях. Само за тази
една година в главите ни се появиха нови разсъждения и възгледи.
Представата за изучаване на език също беше коренно различна. Видяхме
сами, че само “със гледане” нещата не се получават. Нужно беше
старание, време и отдаденост. В следващия девети и десети клас
израстнахме малко или много като личности. Опитахме от горчивото и
сладкото на живота и определихме собствените си ценности. Наложи се
да съчетаваме задълженията със приоритетите и да запазим доброто
ниво, което се изискваше от нас. И пристигна 11. клас. Започна се
трескавото ориентиране за нашето кандидатстване и всеки се залови със
собствената си подготовка. “Заваляха” разбира се и успехите след много
безсънни нощи прекарани в учение. А именно взети сертификати на
всякакви нива и инстанции CAE, FCE, PTE, IELTS, TOEFL, SAT и др.

Всеки един от тези “листи” е доказателство за неуморния труд, който се
полага от нас в името на светлото ни бъдеще. Разбира се, че няма как да
пропуснем и феите-вълшебници – нашите учители, които раздадоха
време, нерви и усилия, за да подредят нашите знания в реда, който беше
нужен. Те, заедно с нас работиха в името на светлото бъдеще и приносът
им няма как да остане незабелязан.

Дойде и дългоочакваният 12 клас и наистина цялата обстановка
стана толкова напрегната, колкото ни разказваха предните випуски. Всеки
един търчи напред-назад с листи в ръце, за да пожъне успех в края на
годината. За много това вече е факт, тяхната цел е завоювана и то не
къде да е, а именно в едни от най-престижните университети в Англия,
Шотландия, Германия, Дания и др.
Всички тези успешни личности са ценност заради това, което са
постигнали. Може би след време ще ги гледаме по телевизията или ще
четем книгите и списанията им, а може дори да ни управляват. Всичко
това е едно реално доказателство, че трудът и упоритостта отварят много
врати и е въпрос на време и желание да се грабнат тези възможности.
Стремете се към най-доброто и успех !!!

