Свободен Час
Месечно издание на МГ “Баба Тоннка”
за учебната 2021/2022, бр. 1

Здравейте, скъпи мегейци! За поред път и тази година
прекрачихме прага на нашата гимназия на 15-ти септември
- опитахме се да се върнем към старите традиции (преди
Ковида), този път обаче най-накрая получихме повече
пространство за всеки клас на двора. Хубаво беше да не се
блъскаме! Годината започна ударно и всички търпнехме
в очакване дали и тази зима ще я прекараме на топличко
вкъщи (или ще се наложи да замръзваме в студената
аула). Отговор на този въпрос все още нямаме! Още
със започването на учебната година обаче, паралелките
окапваха една по една (да ви припомня, че точно преди
една година МГ се прочухме с рекорден брой заразени
(е, поне беше хубав Патронен празник)). Нека оставим
това в миналото – добре си започнахме учебната година щастливи, че отново имаме прекрасна закусвалня само на
една крачка разстояние. Всичко вървеше почти по старуму
- в един слънчев вторник обаче неочаквано за нас започна
голямата въртележка – една седмица вкъщи, една седмица
в МГ – или в превод, една седмица си поспиваме повечко, а
следващата тест, след тест….Да видим до кога!?
Стига сме ви бавили повече, оставяме ви да се запознаете с
12. А клас, с новите попълнения в учителския състав и да
се позабавлявате в следващите страници! Приятно четене,
Мегейци! - Ния Неделчева
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Новини
Олимпиада по английски език национално ниво за 2020/2021
година - Николай Георгиев от
9.в клас заема пето място!
Николай споменава, че
олимпиадата бе проведена
в нашия град. “Задачите
бяха трудни, но успях да
се справя благодарение на
добрата подготовка при
г-н Николов!”- споменава
ученикът. Олимпиадата
е съдържала диктовка,
граматически упражнения
и четене с разбиране.

НАГРАДА “РУСЕ - 21 ВЕК”

По случай Деня на народните будители кметът на Община Русе
Пенчо Милков награди Мария Кирилова, ученичка от 11. в клас,
председател на Ученическия съвет в МГ „Баба Тонка“ с наградата
„Русе – 21. Век“. На награждаването официални лица бяха Енчо
Енчев – зам.-кмет, акд. Христо Белоев – ректор на РУ и Росица
Георгиева – началник на РУО Мария Кирилова е номинирана от
педагогическия съвет на МГ „Баба Тонка“ за изключителен принос
в обогатяването на историята на гимназията и за утвърждаване
авторитета на Русе на национално и международно ниво. Още в
началото на обучението си в МГ „Баба Тонка” Мария проявява
разностранни интереси към информатика, информационните
технологии, математиката и финансовата грамотност. Активно
участва в извънкласни дейности, организирани от гимназията.
Дългогодишен отговорник на класа /от 6. клас/ и член на
ученическия съвет, а от настоящата учебна година и негов
председател. Мария Кирилова е роден лидер, умее да увлича след
себе си ученически общности, умее да ги ръководи, но и да бъде
активен участник в различни екипи. Отличните й комуникационни
умения са придобити от участия в проекти и инициативи, сред
които международни екипи на английски език. Умел оратор и
участник в редица конференции, иновационни лагери и летни
академии. За постигнати високи резултати бяха наградени и Ивайло
Георгиев, ученик от СУПНЕ „Фридрих Шилер“, и Йордан Ганев,
студент в РУ „Ангел Кънчев“.
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Награда “Константин Величков” връчена на г-жа Сюзан Феимова
В Деня на народните будители Сюзан Феимова – старши учител по информатика и ИТ, бе отличена
с наградата на МОН „Константин Величков“ в категория „Работа с ученици с изявени дарби“.
Наградата й бе връчена на тържествена церемония от д-р Росица Георгиева – началник на РУО.
Сюзан Феимова бе удостоена и с грамота на областния управител Борислав Българинов за цялостен
принос и високи постижения в сферата на образованието и науката.
Сюзан Феимова е завършила висшето си образование в РУ „Ангел Кънчев”, магистър по математика
и информатика, има едногодишна професионално -педагогическа специализация в СУ „Св. Климент
Охридски“ на тема „Съвременни технологии в обучението“. От 2001 работи в Математическа
гимназия „Баба Тонка”. От 2006 г. е ръководител на школи по информатика и информационни
технологии към Центъра за ученическо, техническо и научно творчество (ЦУТНТ) в Русе. От 2008
г. до сега е ръководител на групи по информатика и информационни технологии по Националната
програма „С грижа за всеки ученик” и Националната програма „Ученически олимпиади и
състезания“, модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите
олимпиади”.
През учебната 2020/2021 г. е ръководител на школа „Разработка на игри“ към Училищна Телерик
Академия. От 2014 до 2021 г. е член на ръководството на Съюза на математиците в България – секция
Русе.
Сюзан Феимова е номинирана от педагогическия съвет на гимназията заради богатата си
методическа и творческа дейност. Тя подготвя ученици, които имат високи постижения на
международни и национални състезания в областта на информатиката и информационните
технологии. Използва разнообразни методи, с които провокира интереса на учениците към
информатиката и информационните технологии. Под нейно ръководство ученици са участвали в
международни конкурси и конференции по информатика.

Будител на годината в МГ “Баба Тонка“
Ученическият съвет стартира инициативата “Будител на
годината в МГ ”Баба Тонка” - Русе” 2021 г. Тя има за цел да
отличи учителите от МГ “Баба Тонка”, които учениците от
гимназията номинират за най-голям принос към тяхното
образование и развитие през годината. В проведена
анкета сред учениците в периода 25 - 29 октомври 2021 г.
бяха номинирани над 40 учители като четирима от тях се
отличиха с най-много номинации.
Будители на годината в МГ ”Баба Тонка” - Русе 2021 г. са:
Бисер Станиславов; Енчо Василев;
Татяна Пенчева; Мирослава Костадинова.
Автор: Георги Иванов
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НА 4 ОЧИ С...

Антони Пенчев - учител по бълг. език и
литература
Разкажете ни малко за себе си.
Роден съм в гр. Русе,
детството ми премина в игри
и забавления. Средното си
образование завърших в
АЕГ „Гео Милев“ – гр. Русе.
Изключително лъчезарен човек
съм и винаги се опитвам да
бъда в помощ на хората.

Как станахте учител в МГ и защо
избрахте тази професия?
Защо избрах тази професия
ли? Отговорът е много лесен,
защото когато бях ученик си
зададох един въпрос: „Какво
искам да работя един ден?“.
Реших, че искам да работя това,
в което съм адски добър, което
правя с много любов и в което
оставям частица от себе си –
това е да си учител за мен. Как
станах учител в най-доброто
училище в града и страната ли,
с много труд, много желание и
най-вече с това, че ако искаш
да се развиваш и трупаш ценен
опит, то къде другаде!?
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Какво Ви радва?
Радват ме малките неща в
живота. Радва ме да се будя и
да знам, че ме очаква още един
невероятен ден, изпълнен с
различни предизвикателства
и преживявания. Естествено,
най-много от всичко е
безценното време прекарано с
моето семейство.

Как разпускате след тежък
работен ден?
Моят релакс, след един работен
ден са игрите и забавленията
с моя син, който винаги ме
зарежда на безброй %. Също
така, много ме разтоварва и
хобито ми и това е да готвя
и творя в кухнята, всякакви
чудеса.

„Мечтите са безплатни, но
осъществяването им е скъпо, като найчесто за тях плащаме с частица от себе
си“
- А. Пенчев
Как минава един Ваш работен ден?
Един мой работен ден, е
изпълнен с много емоции,
с неочаквани моменти и
с подготовка за часовете
ми. Преминава най-вече и
с невероятни разговори и
моменти с моя клас – 5 б, както
и с преживяванията и дилемите
на всички останали, на които
водя.

Автори: Никола Андреев;
Ема Атанасова

Коя е последната книга която
прочетохте?
„На изток от рая“ от Стайнбек,
книга която провокира в мен
търсенето на постоянната
борба между доброто и злото,
силата и слабостта, любовта
и омразата, красотата и
грозотата. От много време
исках да стигна до нея, но вече
дойде и нейният ред, сред
колекцията ми.

Предайте послание за нас
учениците.
Винаги следвайте вашия път,
никога не се предавайте пред
никакви трудности и знайте,
че любимите Ви хора, ще са до
вас, въпреки всичко и всички.
Радвайте се на ученическите си
години, защото определено са
едни невероятни преживявания.
За финал както винаги обичам
да казвам е моята любима фраза
и запазена марка: “Мечтите са
безплатни, но осъществяването
им е скъпо, като най-често за тях
плащаме с частица от себе си.”
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Кариерно ориентиране
Въпроси:

1. Представи се с няколко думи.
2. Каква специалност изучаваш и как избра точно този университет?
3. Какви са основните разлики от живота там и този в България?
4. Липсва ли ти България? Ако да, какво най-много?
5. Виждаш ли своето бъдеще тук, в България (професия, семейство)?
6. Какво ти беше нужно за кандидатстването?
7. Какъв съвет би дал/а на учениците, които искат да следват твоята специалност?

1. Казвам се АЛЕКСАНДЪР
АТАНАСОВ, на 20 години съм
и завърших математическата
гимназия по-миналата година.

3. Няма съществена разлика,
освен това, че не съм свикнал
да живея в толкова населен и
голям град. Откъм финансова
гледна точка, животът там е
подобен на този тук: горива,
продукти в магазини, някои
неща в магазините са дори поевтини от тези при нас.
4. Със сигурност ми липсва
България, защото аз не съм от
хората, които обичат да сменят
средата си на живот. Свикнал
съм в нашия град и ми е найхубаво тук.

2. Сега уча дентална медицина в
медицински университет Carol Davila в Букурещ, Румъния.
Избрах този университет,
защото предоставя
повече възможности от
университетите в България,
има доста по-нови технологии
и е на челни позиции в световен
мащаб.
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5. За момента не знам дали
след като завърша искам да се
реализирам в България, тъй
като дотогава има много време
а никога не знаеш кога какво
ще се случи. Със сигурност
бих искал и бих се радвал, ако
имам възможност за работа в
България.
6. За кандидатстването ми бяха
нужни матурите по български
и свободноизбираемата втора
матура, както и дипломата за
средно образование.

7. На тези, които искат да
следват медицина, бих казал
да не се отказват при първото
препятствие, пред което се
изправят, и отсега да мислят
дали са готови на всички
лишения, които им предстоят
по пътя към завършването на
тази специалност. Не учете
медицина само защото мама и
тате искат, правете това, което
наистина искате и то никога
няма да ви стане скучно.
Автор: Виктор Йорданов

ВЪПРОСИ:
1. Представи се с няколко думи.
2.Каква специалност си завършил и защо този университет се отличаваше от останалите,
предлагащи това обучение?
3. Какви са основните разлики от живота там и този в България?
4. Липсва ли ти България? Ако да, какво най-много?
5.С какво се занимаваш сега и би ли променил някое свое решение, ако сега кандидатстваше?
6. Какво ти беше нужно за кандидатстването?
7. Какъв съвет би дал/а на учениците, които искат да следват твоята специалност?
1. Казвам се КРИСТИЯН
КОЕВ, на 25 години и работя
като строителен инженер
(специализиран в летища)
на различни локации във
Великобритания.
2. Завършил съм Строително
инженерство в University of Surrey. Критериите, по
които го избрах, бяха - ранг
за моята специалност (беше
4-ти във Великобритания
по това време); % на наетост
веднага след завършване
(95% от завършилите този
университет по това време ги
наемаха в първите 3 месеца след
дипломирането); спортната база
на университета беше една от
най-добрите в страната.

3. Ако трябва да включа
професионалния си живот,
оценката ми няма да е
обективна, защото не съм
работил в България. Ако трябва
да го изключа...храната, времето
и момичетата - в България и
трите са по-добре.
4. Да. Освен нещата в
горният отговор ми липсват
семейството и приятелите,
естествено. Но освен това,
ми липсват възможностите,
които ги няма или са по-трудно
достъпни в педантичната,
добре смазана и оптимизирана
система на държава от
Западна Европа. Според мен,
в България има много повече
възможности да бъдеш пионер
и катализатор за развитие. Това
е и основната причина, поради

която ще се върна когато си
завърша всички професионални
акредитации.
5. Тъкмо завърших проект
на военновъздушна база в
Шотландия и от няколко
месеца работя над пистата на
летище в Лондон. Не бих си
променил решението.

6. Приемните изисквания
тогава ако си спомням добре
бяха 5.75 по физика, 6 по
математика, 5 по английски
и цялостна диплома над 5.70.
Освен това добър резултат
на TOEFL или IELTS и
мотивационно писмо.
7. Ами професията е
широкообхватна и се налага
да специализираш в нещо
конкретно. Затова, найдобре ще е да се мине през
многобройни, кратки стажове
(ако трябва и неплатени) в
различните сфери, за да можеш
да си избереш какво ти се
прави. Най-правилното време
за това е докато си студент.
Автор: Георги Иванов
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Абитуриенти - 12. А

Първи номер тя е,
грешка какво е не знае.
АЛЕКС пее, бяга, 4 метра скача,
и по математика разбира всяка
задача.
Балеринката в класа е АЛА,
но и да рисува ѝ се отдава.
По душа е италианка
а (само)иронията ѝ е като сянка.

АСЕН в час по математика го няма,

но в дискотеката е като за двама.
Млад тигър е сега,
после ще е милионерът на града.

Да прави обеци обича
и пред задачите хич не се спича.
БОБИ четката добре владее
и един ден с нея МГ ще се гордее.
“Пети номер на дъската!”
еххх, там ВИКТОР пак оплеска
нещата.
Идолът му е Петър Делян,
но уви по математика е все заблян.
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Ако храна ви се прияжда,
от Глово ГОШО се обажда.
С микрата търчи насреща,
за да е храната винаги гореща.
Вундер киндът на класа е,
С всестранни имена може да се
чуе.
От горе до долу все 6Архитект ДЕБОРА я наричаме
от днес.
Все да каже нещо има
ДЕСИ никога не е била
мълчалива.
Във всичко може да успее
и най- вече всеки учител лесно
да отвее.

МИТКО знае отговора на всяка

задача,
2,70 от място скача.
Ракети иска да строи
и някой ден Марс ще покори.

ИВЕЛИН е винаги с усмивка на
лице,
играе кючеци и с крака, и с ръце;
Слага много кетчуп върху
пицата,
да рисува най му се отдава
скицата.
С театър тръгна като малък,
а вечеее…ИВО е голям залък!
На сцената е царят,
а на улицата - на котките
другарят.

ИЛИЯН физик оказа се велик,

в чужбина ще е като бик.
Рус, със зелените очи,
много жени ще покори

Архитектка бъдеща е тяочакваме от ЙОНИ цяла нова
земя.
Красива, елегантна
и така по математика галантна.

КОКИЧА е царят на купона,
в ръката му е все балонът.
Млад милионер ще бъде той
и ще черпи на всеки запой.
КАМЕН, а като Камбата го
знаем.
В кварталния магазин на
“Родина” е главен.
По математика функцията все
към нулата расте,
но по руски всеки падеж може да
назове.

Леле мале донесете дрегера,
ПЕТЬО пак е на десет Йегера.
Той На МАГИМ е звездата,
а “минимум”-ът му е все в устата.

КРИС по купоните се раздава,
но ако е с колата, на алкохола
той не се дава.
“Летящ холандец” се нарича
По математика понякога се
спича.

от джоба вади
бирени фъстъци,
пред него на Access-а всички са
балъци.
Хвърля плътна топка като горила,
а Информатиката му е свръхсила.

Нашата МАРИНКА на купона е
царица.
В Холандия влиза с пълна
шестица.
Life science ще учи
и в живота ще сполучи.

В баскетбола много кошове
вкарва,
а в училище всякакви оценки
изкарва.
ПРЕСО по геометрия не винаги
разбира,
но към успеха нищо не го спира.

Приключенията и ориентирането
обича
и затова в Канада сега тича.
На МИРИ готвенето ѝ е в
сърцето,
което наполовина от Сашо е
заето.
Мързелът го гони все,
математиката често го тресе И с “едно плюс едно е две”
НИКОЛА за настроението ни
отново ще допринесе.
Отговорникът на класа е НИЯ.
Тя е цяла стихия.
Първа тук, първа там,
с бизнес ще взима парички като
от кран.

ПРЕСИЯН

РАДО по философия все е

контра,
преди във футбола беше на
фронта,
а сега на маса пие за спорта.
Все нещо се прави, че не разбира,
ама като го питаш, те отнася без
да спира.
Съня РОСТИ не познава
и в химията никой не я задминава.
Варна я зоветам ще покори много върхове.
А ТЕДИТО пък шматка е тотална,
с визията си - винаги оригинална.
Все във приключения се впуска,
а по математика жокери ни пуска.

Класната все още я наричаме
и цял живот така ще я обичаме.
Остави ни преди две години,
но завинаги за нея сме любими.
ГОСПОЖА ТАСЕВА ни беше
втора майка,
но сега с малкия Хриско по цял ден
се вайка.

КУЛЕВА всеки час с прегръдка ни

посреща,
прощава всяка наша грешка.
Entschuldigung für die Verspätung
ни е любима фраза,
а тя с усмивка ни успокоява.
Kein Problem, setz bitte dich!
А жабките квакат в този миг.
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Зайци

Здравейте, аз съм Николай Николаев
Радев -10г. от 5 а клас. Имам много
хобита и винаги се забавлявам през
свободното си време , търся нови и
интересни неща за света, чета книги
, обичам да пея, да играя футбол ,
да решавам задачи, да си играя с
приятели .Но не мога да ви опиша
колко щастлив се чувствам сега тук
в новото училище , с нови приятели,
с невероятни преподаватели, а и за
обстановката на училището, това как
да го пропусна. В МГ да уча – това
е дълга история , но ще ви кажа
накратко, бях във първи клас, когато,
влизайки на едно състезание по
математика, си казах това е моето
училище и стана мечта, за която 4
години мечтаех как 2021г. ще прекрача
прага на това невероятно училище.
Зад тази мечта аз полагах доста труд,
явявах се на много и различни типове
състезания по математика, не знаех
правилата за кандидатстване , но
знаех , че трябва да съм добър не
само с математиката, а и с всичко,
което правя. Пеех , спортувах футбол
, решавах задачи , всичко ми беше
интересно и забавно. Обиколих
Европа с музикалните си изяви , а с
математиката стигнах до Хонг Конг и
Тайланд. Създадох много приятелства
с тия участия . За мен всяко
състезание представляваше един
страхотен празник – игри , забавления,
но винаги когато спечелвах поредния
медал по математика си представях
тази гимназия с образа на Баба
Тонка. Математиката ми е освен
предмет и хоби, но съм късметлия ,
че се паднах в “А” паралелка. Дали
очакванията са ми се оправдали?
Да, да за училището, съучениците,
преподавателите всички и всичко е
невероятно за мен всеки ден прекаран
в училище за мен е като Празник
, невероятно е, забавно, няма
стресови ситуации в учебни часове.
Преподавателите без изключение са
невероятни! Аз съм един щастлив
ученик попаднал в УЧИЛИЩЕ ЗА
ЩАСТИЕ И ВЪЛШЕБСТВА!
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Аз съм Ралица Петрова от 5б клас.
Свободното ми време обичам да
прекарвам с приятели навън и да
слушам музика. Реших да уча в
МГ още от както разбрах, че съм
добра по математика. През тези
четири години за мен падна голяма
подготовка. Всяка година се записвах
за всяко състезание с мисълта, че ще
вляза някой ден в МГ. Получавала
съм медали, награди от училището,
грамоти, купи и най-специалната ми
грамота за високи постижения в област
образование. След резултатите от
матурите вече бях решила, че всичко
е загубено, но не се отказах въпреки
това, а след двете състезанията за
прием бях притеснена, защото беше
настъпил най-страшният момент за
мен-чакането. След като разбрах,
че са ме приели, много се зарадвах.
Очакванията ми за МГ се оправдаха.
Интересното в нашия клас е, че
първия ден бяхме тихи и добри, а
след това ставахме доста по-шумни.
Наистина се радвам, че съм в такова
хубаво училище.
Здравейте! Моето име е Сара
Димитрова и съм от 8Г. клас.
Много съм щастлива да бъда в
Математическа гимназия ,,Баба Тонка“.
През свободното си време обичам да
ходя на хор и да пея, да излизам с
приятели, да гледам филми и сериали,
да слушам музика и т.н. Избрах
паралелката природни науки, защото
мисля в бъдеще да се занимавам
с медицина. Имам интерес и към
математика и затова по-нататък е
възможно за променя мнението си, но
сега се чувствам добре в биологичната
паралелка. Радвам се, че попаднах
в чудесен клас със страхотни хора, с
които правим всякакви забавни и луди
неща заедно. От години исках да вляза
в МГ, защото за мене е най-доброто
училище и не съжалявам за избора си.

Автор: Тея Чобанова

Здравейте, казвам се Мария
Павлова, от VIII А клас. Избрах да
уча в МГ“Баба Тонка“, защото това
беше детската ми мечта. Смятам, че
образованието в добро училище като
нашето е важно за реализацията ми
в бъдеще. Оформя светогледа ми и
ми помага да надграждам себе си.
Освен интреса ми към математиката,
харесвам много българския език и
историята. Бях приета още от пети
клас в Математическата гимназия,
а след седми израх да остана в
същата паралелка заради класа си и
развитието, което ми предлага.
Със съучениците ми сме преживели
много забавни моменти заедно през
изминалите три години. В края на
седми клас направихме караоке
в часа по музика. Госпожата ни
донесе микрофони, пяхме песни
на Лили Иванова, танцувахме и се
забавлявахме много.
В свободното си време обичам
да пътувам, да преживявам нови
приключения и да събирам знания.
От 8 години се занимавам с модерни
танци и това ме е научило да бъда
дисциплинирана и да работя в
екип. Чета много книги и излизам с
приятели.

Здравейте, казвам се Пресиян от
8Б клас. Бих се нарекъл творческа
личност, колкото способността
да съчинявам свободно текстове
ми го позволява. Човешкото
творчество е един от най-добрите
начини да разбереш същността на
съществуването ни. Желанието ми
да търся себеподобни и интересите
ми в точните науки ме доведоха
до тази паралелка в МГ. Освен по
профилиращите предмети, нивото
на образование и по хуманитарните
науки е сравнително високо.
Грешно е твърдението, че като цяло
математическите гимназии са пълни
с онези скучни стереотипи за добри
ученици, докато реално можеш да
срещнеш всякакви хора с всякакви
интереси и характери. Всеки ден
е едно ново преживяване, едно
необичайно и уникално забавление,
странно, но по нашия си начин.
Едновременно пък с това уменията на
учениците са големи и потенциалът
в тях се развива постоянно. Толкова
шарени и пъстри ситуации се
получават, че освен жаждата за
знание, аз неочаквано задоволих и
нуждата от вдъхновение. Мога да
напиша разказ за всеки един учебен
ден, и въпреки различни, всичките те
ще са изпълнени с онзи вълшебен дух
на сблъсъка между интелектуални
характери, онзи вълшебен дух на
учениците от МГ.

Здравейте, аз се казвам Марина
Димитрова Маринова и през свободното
си време се занимавам с писане на
текстове, решаване на задачи по
математика и четене на книги. Избрах
да уча в Математическа гимназия
“Баба Тонка”, защото мислех, че там
ще открия нови приятели, които ще са
добри в математиката, също като мен.
Очакванията ми за МГ “Баба Тонка” се
сбъднаха. Намерих много добри приятели
и съм сигурна, че мога да разчитам на
тях. Радвам се, че уча в Математическа
гимназия “Баба Тонка”.

Изминалата година беше пълна с мечти,
тревоги и усилия за мен, а вярвам и
за останалите осмокласници. Всеки
се опитваше да даде възможно найдоброто от себе си, за да заслужи
мястото си в гимназията. Избрах МГ“Баба
Тонка“, защото смятам, че това е найдоброто училище в града и ще получа
отлична подготовка по всички предмети.
Предпочетох математическа паралелка,
защото това е сферата, в която искам да
се развивам.
В началото бях притеснена, защото
попаднах в клас, сформиран преди 3
години. Учениците там бяха изградили
отношенията си, но се оказа, че ме
приеха веднага. Всеки искаше да помогне да се адаптирам по-лесно и съм
щастлива, че попаднах точно при тях.
Методите, с които преподават учителите, са иновативни и така обучението е
приятно и лесно. Например в час по български наскоро започнахме да изучаваме
старогръцките митове, затова госпожа Цветелина Цветанова ни раздаде задачи
и всеки вложи творчески елемент в изпълнението ѝ. Една група направи направи
театрално представление, другата пресъздаде Троянската война. Ние в нашата
група решихме да направим макет на Троянския кон.
Всичко, което правим тук, е интересно и полезно. Радвам се, че ме приеха.
Александра Ивайлова Иванова – VIII А клас
Здравейте! Моето име е Сара Димитрова и съм от 8Г.
клас. Много съм щастлива да бъда в Математическа
гимназия ,,Баба Тонка“. През свободното си време обичам
да ходя на хор и да пея, да излизам с приятели, да
гледам филми и сериали, да слушам музика и т.н. Избрах
паралелката природни науки, защото мисля в бъдеще да се
занимавам с медицина. Имам интерес и към математика и
затова по-нататък е възможно за променя мнението си, но
сега се чувствам добре в биологичната паралелка. Радвам
се, че попаднах в чудесен клас със страхотни хора, с които
правим всякакви забавни и луди неща заедно. От години
исках да вляза в МГ, защото за мене е най-доброто училище
и не съжалявам за избора си.

Здравейте! Казвам се Екатерина Кюркчиева и съм от осми Б клас. Много се
радвам да бъда ученик в Математическа гимназия „Баба Тонка“ и, че съм част
от един сплотен и енергичен клас. През свободното ми време, което постепенно
започва да намалява обичам да танцувам народни танци, които практикувам
от вече 9 години, както и да пътувам, но от година насам това се случва порядко. Харесва ми да пътувам, защото опознавам държавите, които съм
посетила и научавам много нови неща по интересен начин, а танците са начин
за оползотроряване на енергията ми. Още от шести клас започнах да мисля по
въпроса в каква сфера искам да се развивам в бъдеще и решението ми беше
професия, насочена с математиката или информатиката. В края на седми клас
силно се надявах да бъда приета в Математическа гимназия „Баба Тонка“ и
съм щастлива в новото си училище. Учителите са много мили и загрижени към
учениците и съм доволна от решението, което направих
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да съм в тази гимназия.

Хороскоп
Козирог
Най-силен предмет: Литература.
Най-упоритият и увлекателен знак на зодиака. Изключително взискателни и не си позволяват да се
провалят. Хитри сте и използвате съучениците си в своя полза.
Любов: Внимавайте на кого се доверявате през месеца- може да бъдете подлъгани. Бъдете верни на
убежденията си и няма да сгрешите. В средата на ноември ви очаква приятна изненада.
Водолей
Най-силен предмет: Aстрономия.
На всички им е трудно да се справят с тези бунтари, но съучениците им ги гледат с нескрита възхита. Те
са много съобразителни, нищо че не са старателни,а това им гарантира висок успех.
Любов: Този месец ще може да се насладите на напредъка си. Добрите резултати няма да идват веднага,
но това не намалява стойността им. Сега повече от всякога за вас ще е полезно да установите контакти
и пълноценна комуникация.
Риби
Най-силен предмет: История.
Вие сте като гъба – попивате всичко и навсякъде се чувствате прекрасно. Доверявате се на интуицията
си, която рядко ви подвежда. Предпочитате вместо тестове, да бъдете изпитани – да говорите, да
разказвате, да споделяте.
Любов: Отдайте се на любовта и ще бъдете възнаградени. С лекота ще успеете да се разделите с нещо,
което съвсем до скоро сте мислили за сериозна част от живота си. Заслужено ще си позволите да се
поглезите и да обърнете повече внимание на себе си.
Овен
Най-силен предмет: Математика.
Представяте се блестящо в началото на годината – за вас това е нов старт, възможност да се
изявите. Конкретен предмет ви е интересен, докато не се появи нова провокация – по-увлекателно
занимание, на което се отдавате с цялата си страст. Само ви е необходимо малко повече търпение и
впечатляващите резултати идват заслужено.
Любов: Край на болката и самотата. Предстои ви нова тръпка, която ще връхлети в живота ви, за да ви
накара да осъзнаете, че любовта идва точно тогава, когато си загубил всякаква надежда.
Телец
Най-силен предмет: Изобразително изкуство.
Вашия план е следният – да си поставите цели и да ги достигате по всякакъв начин. Единственото,
което може да ви попречи е заложеният мързел. Рано сутрин ученикът Телец не е никак активен и
мислещ. Работата с целия клас по обща задача е истинското му спасение.
Любов: Предстои ви нещо ново. Ще се радвате на много положителни промени, малко проблеми и
повече хубави емоции. Вярвайте повече в уменията си и не бъдете песимисти. Всичко си идва на
мястото.
Близнаци
Най-силен предмет: Физика.
Вие сте един от най-умните в класа. Блестящите резултати идват от природното ви любопитство.
Цялата необходима информация схващате и усвоявате от първи опит. Харесва ви изследователската
дейност – оттук и повишения интерес към естествените науки.
Любов: Не се затваряйте в себе си и не си мислете, че причината да сте сами е тази, че нещо ви липсва.
Вие сте прекрасни хора и ви е нужно само малко самочувствие, за да потръгнат нещата в личния ви
живот.
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Хороскоп
Рак
Най-силен предмет: Биология.
Никога няма да оставите съученик в беда. Обикновено вие сте този, от когото се преписват домашни.
Необходимо е да имате хоби в сферата на изкуството, чрез което да изразяват емоциите си.
Любов: В любовен план усещате малък застой и еднообразие, което ви плаши. Всички са ви скучни и
бързо губите интерес. Най-добре ще е да се посветите на творческите си способности
през месеца.
Лъв
Най-силен предмет: Програмиране.
Любимците на класа - харесвани както от учители, така и от съучениците си. Обикновено
представителите на този знак се радват на голяма популярност в училище. Що се отнася до учене, сте
по-склонни да предпочитате науките, които ви се дават лесно.
Любов: Месецът ще ви постави пред много препятствия, но ще успеете да се справите с тях. Бъдете по
настоятелни и решителни в това, което преследвате, и не се страхувайте от провал.
Дева
Най-силен предмет: Български език.
Вие сте весели и директни ученици, на пръв поглед може да изглеждате прекалено невнимателни и
лекомислени, но това е измамно впечатление. Дева учи добре!
Любов: Месецът ще е изпълнен с върхове и спадове. Радвайте се умерено, а несгодите приемайте
философски. Някои представители на знака може да преживеят раздяла, а други да срещнат голямата
любов.
Везни
Най-силен предмет: Химия.
Много сте интелигентни. Обикновено ученето ви се отдава с лекота, затова и не полагате непосилни
усилия да изпъкнете, но се справяте отлично. Ако успеете да контролирате непостоянството си, ще
постигнете блестящо представяне във всяка област.
Любов: Ще имате право на избор. Човек от миналото ще се появи обратно в живота ви, но всичко ще
бъде във ваши ръце. Необходимо е да разберете само дали ще искате да върнете старите си отношения
или да продължите напред.
Скорпион
Най-силен предмет: Чужд език.
По природа сте една от най-страстните зодии, така че само искрения интерес към предмета може да
привлече вниманието ви. От голямо значение е психологическият комфорт в класа. Скорпионът може
да ужилва болезнено, ако някой реши да ги обиди.
Любов: Това време е ваше и не позволявайте на никого да ви го отнеме. Този месец вие ще бъдете
звездата на шоуто. Следващите няколко седмици ще имате желанието да вложите цялата си енергия в
значими проекти и хора.
Стрелец
Най-силен предмет: География.
Не отделяте много време за учене, по-скоро се опитвате да намерите онова, което ви харесва, извън
класа. Любопитствате, искате да знаете всичко и определено никой не може да ви контролира. Винаги
получавате високи оценки, просто успявате, без особени усилия.
Любов: Бъдете внимателни в отношенията си с околните, защото настроението ви е променливо
и можете да нараните някого без повод. Необвързаните представители на зодията ще имат повече
възможности за социални контакти.

Автор: Виктория Енева
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Судоку

Лесен вариант:

учебник, знание, ученик, междучасие, тест,гимназия, клас,
звънец, дъска, раница

Междучасие

ОТГОВОРИ:
Лятото свърши и отново е време за училище!
В тази буквословица сме ви подготвили десет
думи, свързани с училище. Потърси ги по
хоризонтал и вертикал и не забравяй да се
забавляваш!

За висши математици :)

Автор: Калина Трифонова
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Сготви си сам
С Мария Милчева

В този брой на „Свободен час“ ще ви представим една рецепта на любимата ни учителка
по музика, г-жа Мария Милчева, която тя самата определя като лесна и много вкусна. За да
приготвите мъфините, ще са ви нужни следните продукти:

2 яйца

1 с.л. мед
(или 3-4 пакетчета)
стевия)

200 гр. овесено вбрашно

100 мл
бадемо
мляко
(става също
и нормално
мляко или
вода)

1-2 капки
течна есенция
ванилия
(по желание)

1-2 банана

1 к. л. бакпулвер

Начин на приготвяне:
1. Започнете първо с това да си направите овесено брашно - в блендер изсипете няколко
лъжици овесени ядки, до достигане на нужното количество. Смелете ги, докато не станат на
брашно.
2. Извадете овесеното брашно от чашата на блендера, за да я освободите за другите съставки
- яйцата, бананите, меда, млякото и ванилията. Най-отгоре добавете и овесеното брашно.
Смелете всички продукти до достигане на средно гъста смес.
3. Спрете блендера и приключвате с него. Към сместа добавете
бакпулвера и РАЗБЪРКАЙТЕ С ЛЪЖИЦА! Много е важно да добавите
бакпулвера накрая, след като сте приключили с блендера, за да си
спестите една ненужна експлозия и голямо чистене след това.
4. След като сте разбъркали добре бакпулвера, разпределете сместа в
предварително поставени формички за мъфини в тавичка, пригодена
за тяхното приготвяне. Ако нямате такава, можете да получите
същия резултат в чашки от алуминиево фолио (продават се в
големитхранителни вериги или магазините за домашни потребности).
5. Печете във фурна на 180 градуса за около 20 минути.
Автор: Калина Трифонова
Рецепта: Мария Милчева

Страница
Страница15
15

Стена на изкуството:

Ивайла Георгиева - 5Б клас

Мария Ния Хавиер Морено - 9А клас

В Сопот Вазов е роднен
за патриарх провъзгласен,
в тежко време е живял
и трудни мигове видял.
Мартина Здравкова- 5А клас

Над този брой работиха:
Виктор Йорданов
Виктория Енева
Георги Иванов
Ема Атанасова
Калина Трифонова
Никола Андреев
Графичен дизайн:
Ния Неделчева
Тея Чобанова
Страница Виктор
16 Йорданов
Георги
Иванов
Теодора Велева

Писател е велик, народен
с перо в ръката зароден,
следи във времето оставил
и българското мироздание прославил.
Словото е нашето ежедневие,
с лице на човешко изображение,
за мен е от голямо значение
богатият речник за уважение.
-Виляна Божкова 8.в. клас

