
Онлайн-издание на вестник 
“СВОБОДЕН ЧАС“

Вие май наистина си помислихте, че и тази 
Коледа ще я посрещнем с песни на Марая Кери и 

вкусен коледен базар за  набиране на средства за 
поредното “Може ли да сядам на стола, без да си 

късам дънките”!? Е, за жалост на едни или пък за 
радост на други – нашето така обичано училище 

ще бъде отворено чааак през 2021 година. Точно 
навреме, за да завършим първия срок успешно (да 

не помислите, че си подсказваме на контролни, 
нее, просто вкъщи учим по-ефективно и ни е по-

топло)! Като стана въпрос за топло, спомняте ли 
си уютните дни, прекарани в леко прохладните за 

зимния сезон температури в гимназията? 
И като връщаме лентата със спомените 

назад, нека си припомним и красивата 
елха, която всяка година затруднява 

преминаването на потока гладни ученици 
в гимназията. Е, поне там се събираха 

подаръците, които стилно облеченият 
Дядо Коледа и възхитителните снежанки 

раздаваха. Тази година ще бъдат в 
отпуск, но ви предлагаме да си изпратите 

подаръците по Teams.  
За жалост, коледен концерт тази година 

няма да има. Но и по-добре, защото 
миналогодишният  постави летвата 

тооолкова високо, че и великан не би могъл 
да я прескочи. 

Стига сме ви бавили! Оставяме ви да се 
потопите в Коледната магия на броя и 

приятно четене!

Графична обработка:
Миряна Иванова



И тази година се състоя традиционният иновационен лагер, 
организиран от госпожа Нели Тихомирова – преподавател по ИТ 
и информатика. Както всичко напоследък, и лагерът се проведе 
ОНЛАЙН. Въпреки необичайната обстановка организаторите 
се справиха отлично, а участниците повече от прекрасно. Тази 
година ментори бяха и бивши възпитаници на нашата гимназия, 
които сега са пръснати по света.  ПЪРВО място грабнаха Борис 
Искренов, Ивайло Банчев, Ивона Николаева и Ростислав Гордеев.      
 С малка разлика Александра Василева, Миряна Иванова и Диляна 
Дойчева завоюваха почетното ВТОРО място. А, Константин Йорданов, Ева Атанасова, 
Лилия Ангелова, Нина Иванова и Теодора Зарзаланова се класираха на ТРЕТО място.

За поредна година гимназията взе участие в националния кръг на финансовия лагер 
на Джуниър Ачийвмънт. Състезанието се проведе онлайн на 10 юли. Участниците на 
гимназията Ния Неделчева от 11. А, Петьо Недев от 11. А и Цветелина Милкова от 
10. Г бяха включени в отбори с ученици  от цяла България. Ния успя да доведе отбора 
си до почетното ТРЕТО място, а отборът на Цветелина завоюва специалната награда.

НОВИНИ
ИНОВАЦИОНЕН ЛАГЕР 2020

ДИГИТАЛЕН ФИНАНСОВ ЛАГЕР “ПРАКТИЧНИ ФИНАНСИ”

Автор: Ния Неделчева

На 20 и 21 ноември 2020 г. оннлайн се проведоха Международният 
и Националният есенен турнир по информатика. От МГ  участваха 
трима ученици с ръководител Сюзан Феимова – старши учител по 
информатика и ИТ. Учениците се представиха чудесно.  Виктор Кожухаров 
от 12а клас спечели БРОНЗОВ медал на Международния турнир.
На Националния турнир  грамоти за ОТЛИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ  
завоюваха  Любослав Димов от 5а клас, Биляна Инджева и Виктор 
Кожухаров от 12а клас. Биляна зае престижното ПЪРВО място в 
класирането за момичета , което е новост в регламента на състезанието. 

МЕЖДУНАРОДЕН ТУРНИР ПО ИНФОРМАТИКА

НА 4 ОЧИ С 
КАПКА ВЪРБАНОВА

1 Представете се.

Родена съм в Русе. Завършила съм Български език и история в Русенския 
университет „Ангел Кънчев“, а след това магистърска програма История на 
дипломациятавъв ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.През 2019 г. защитих докторска 
дисертация по история на България на тема Политическият живот в Русе (1918 
– 1939 г.).Имам над 20 научни и научно-популярни статии в научни сборници 
и периодичния печат. Предстои ми издаване на първата ми монография.

2
Какво е за Вас учителската професия? Какви отговорности 
носи това да бъдеш учител?

археологически разкопки в Дебелт

Учителската професия е призвание, отговорност и дълг. Призванието да си отдаден на духа и 
познанието, да посочиш пътя, по който да тръгнат младите хора като вас и да бъдеш отдаден на 
тях. Отговорността да формираш умения и знания, които учениците да прилагат, да провокираш 
любопитството и интереса към науките, да бъдеш искрица вдъхновение и пример за тези, на които 
преподаваш. И не на последно място учителят има дълг към обществото и родината. Дългът да 
изградиш достойни и образовани личности, които са гаранция за бъдещето развитие на страната ни.

3С какво щяхте да се занимавате, 
ако не с преподаване на история? 

Имам разнообразни интереси. Занимавам се с изследователска 
дейност, с фолклорни проучвания, организиране на 
фестивали и младежки форуми. В момента с колеги започваме 
подготовка на второто издание на Националния младежки 
форум „Арнаудови срещи. Пътят към познанието“, който ще се 
проведе на 5 април 2021 г. и в който вие също може да участвате.

4 Кое е най-важното историческо събитие според Вас? 
В историята има много важни събития, които преобръщат хода на 
събитията. Важното е да извлечем поуките на времето. За съжаление 
практиката показва, че мнозина нито познават историята, нито я разбират, 
нито си вземат поука. А познаването на историята ни прави знаещи и мъдри.

Какво обичате да правите в свободното си време? 5

Да пътувам. 

Винаги да следват мечтите си. Само човек, който има цел, постига успехи. 
Примирението води до застой. Затова гледайте напред в бъдещето и правете всичко 
възможно да реализирате идеите си. Само така ще се чувствате пълноценни личности.

6 Какво бихте казали на учениците?

Автор: Тея Чобанова



КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ
1.Борислав Апостолов и съм на около 21г.

1.Как се казваш и на колко години си в момента?
2.Уча в НАТФИЗ, София, Специалност: 
"Актьорство за драматичен театър", 2 курс

2. Къде учиш, с каква специалност и кой курс си?

3.Като бях "заек" в МГ, имах възможността да участвам в Коледния концерт, благодарение 
на Г-жа Николова, мир на душата й, и г-жа Александрова. От тогава участвах всяка година и 
така се запалих по актьорството, тъй като езиците не ми бяха силата. Остана ми вариантът 
НАТФИЗ, беше най-добрият вариант и не съжалявам за избора си, даже се радвам.

3. Как се насочи към специалността и по-точно към този университет?

4.Имах нужда само от диплома, за да подам 
документите си, но иначе за самия изпит 
трябваше да подготвя няколко материала 
- комедиен и драматичен монолог, 
стихотворение, басня, проза, песен и танц.

5.Ами те са 4 учебните заведения, 
където можеш да учиш актьорство, но 
качеството на образованието е най-
добро в НАТФИЗ, а и преподавателите не 
са избрани случайно, така че общо взето 
заложих на качество, поне според мен.

4. Какво ти беше нужноо за 
кандидатстването? Трябваха ли 
ти допълнителни сертификати, 
мотивационни писма и т.н.?

5. С какво твоят университет 
се различаваше от останалите, 
в които има тази специалност?

6.Трудно не бих казал, по-скоро забавно, не беше трудно да 
се намери общежитието, а хората като цяло са дружелюбни 
и всеки говори с всеки без притеснения, обстановката е 
много натоварена, така че студентският живот изобщо няма 
общо с филмите, от 9 до 22 си на часове и се скапваш, но 
в един момент свиква и намираш време и за купон, иначе 
усещането е, че си в една капсула, буквално нямаш време 
дори за сън.Но не се оплаквам, забавно е и за мен си струва.

6. Трудно ли беше 
приспособяването в 
новия град - как си 
намери общежитие 
или квартира, бързо 
ли се сприятели с нови 
хора, хареса ли ти 
обстановката и най-
важното - харесва ли ти 
студентският живот?

1        Как се казваш и на колко години си в момента?

Къде учиш, с каква специалност и кой курс си?

9. Какво би посъветвал кандидатите за твоята 
специалност? Има ли нещо, което искаш да 
ни кажеш, но не се сетихме да те попитаме?

8. Работиш ли 
нещо, докато учиш? 
Имаш ли хоби, 
което практикуваш, 
ако да, какво?

7. Смяташ ли, че МГ ти е дало 
качество, които са ти били 
от изключителна помощ 
при кандидатстването и 
при приспособяването 
в началото> Ако 
да, какви бяха те?

7. МГ ми помогна много, просто защото за 
актьорството се изискват знания от всякакви сфери 
- физиката също помага! Така че всичко, което съм 
научил ми е помогнало в различни моменти, може 
би важното е да се научиш да прилага знанията 
си в различни сфери, светът не е толкова сложен, 
ние самите си го правим, така че съветът ми е ако 
искаш актьорство, а и каквото и да е, всяко знание 
помага, дори за битовите проблеми на един студент.

8. Време за работа до сега не ми е оставало, имах 
възможността само да се снимам малко в един сериал и това 
е. Хоби имам - обичам да играя тенис на маса, преди имахме 
маса в НАТФИЗ и в почивките ходехме да разпуснем, но я 
махнаха и сега просто нямам време да отида до някоя зала 
и да се забавлявам, хобито си остана само актьорството.

9.Ако някой иска да става актьор - не е лесно, никак, 
реализацията е слаба, иска се много воля, четене на 
всякакви книги, просто четенето развива въображението 
и актьорството не е само реплики и това е, иска се 
задълбочено проучване за абсолютно всичко, така че 
който тръгне в тази посока, нека бъде убеден, че го иска 

1. Кристиана Дионисиева, 20 години

2. В момента съм 2ри курс и уча филмова режисура 
в École Supérieur de Réalisation Audiovisuelle в Париж.

2

Как се насочи към 
специалността и по-точно 
към този университет?

3

3. Изкуството винаги е било нещото, с което съм искала да се занимавам. След много 
години курсове по театър, фотография и писане реших, че киното е мястото за мен.

4. В университета  влязох чрез изпит, за който подготвих мотивационно 
писмо и портфолио от снимки и късометражен филм. Изпитът беше 
на място и се състоеше от тест за обща култура, интервю и анализ на 
сцена от филм. Имайки предвид последните събития с Ковид, мисля, 
че изпитът вече се провежда онлайн. Аз избрах частен университет, 
но висшето образования във Франция е много достъпно. За 
план Б кандидатствах и в няколко държавни университета като 
Сорбоната, които изискват само оценки, мотивационно писмо и СВ.

Какво ти беше нужноо за кандидатстването? Трябваха ли 
ти допълнителни сертификати, мотивационни писма и т.н.?

4 С какво твоят университет се различаваше от 
останалите, в които има тази специалност?/5

5. Моят университет, за разлика от държавните, предлага 
много задълбочена практическа подготовка. Всяка 
година имаме по два големи проекта (музикален клип 
и късометражен филм от 10 мин) и за да бъде тяхното 
изпълнение успешно, през учебната година имаме 
най-различни практически упражнения: записване 
на звук, движения на камерата, режисура на актьори, 
снимане на зелен екран, монтаж, специални ефекти и т.н.

6. Както всяко начало беше доста 
трудно, административните 
задачи, езиковата бариера, 
независимостта, но бързо се 
свиква. Намирането на общежитие 
беше почти невъзможно. 
Студентите в моя университет 
са много отворени и никога не 
ми е било проблем да се включа 
в която и да е групичка, тъй като 
те бяха страшно дружелюбни. 
Обстановката беше точно това, 
което очаквах и за коет бях 
мечтала. Студентският живот е 
малко по-различен тук, може би 
зависи и от унверситета, в който 
си, но беше точно това, на което 
се надявах. Говори се много за 
филми, за изкуство, за философия 
и за политика, обсъждат се идеи за 
сценарии и т.н. , нищо необичайно 
за студенти по кино, хаха.

Трудно ли беше приспособяването в новия град - 
как си намери общежитие или квартира, бързо ли се 
сприятели с нови хора, хареса ли ти обстановката и 
най-важното - харесва ли ти студентският живот?

6 7
Смяташ ли, че МГ ти е дало качество, 
които са ти били от изключителна 
помощ при кандидатстването 
и при приспособяването в 
началото> Ако да, какви бяха те?

7. МГ ме научи на много труд и на перфекционизъм, 
които се ценят много тук. Също така способноста 
да се справяш дори и с това, което не разбираш.

8. За съжаление учебният процес не 
ми пзволяваше да имам фиксирано 
работно врееме през първата 
година. Въпреки това имах късмет 
да си намеря работа като гледач 
и разхождач на кучета, което, 
изненадващо, е доста добре платено 
във Франция, хах. Също така съм и 
стипендиант, така че тези два прохода 
ми позволяват да си плащам сметките, 
храната и излизания с приятели.

с цялото си същество и има силна психика, защото 
просто не се издържа, хубавото е, че се срещаш с 
всякакви хора и някои не са дружелюбни, така че 
опознаваш живота в цялата му палитра от цветове.

Автор: Ния Неделчева

Работиш ли нещо, докато 
учиш? Имаш ли хоби, което 
практикуваш, ако да, какво?

8/9 9.Бих ги посъветвала да четат много и 
всичко. За съжаление, образователната 
ни система не набляга достатъчно на 
предмети като изобразително изкуство, 
музика, флософия и литература, а те са 
изключително важни. Това определено ми 
беше проблем в началото, въпреки че се 
опитах да се подготя възможно най-добре 
с помощта на г-н Горанов, г-жа Гунева и 
г-жа Желязкова. Така че ги окуражавам 
да се обърнат към тях, сигурна съм, 
че ще бъдат щастливи да помогнат.

Какво би посъветвала учениците от МГ?

Автор: Миряна Иванова



АБИТУРИЕНТИ

Съдбата си тя е приела, 
последният номер е Стела. 
Вечно е ненаучила, 
но пък винаги сполучила. 
Шестиците ги трупа наред, 
ще и бъде лесно занапред.

12 Б

Сашо Атанасов пръв е на купон
По това е той нашият шампион.
В Холандия се кани да отива
И бизнеси там да открива.

Сашо Чакалов знае си правата
Но все се крие в тишината.
Май адвокат или съдия му най-приляга
Да спори с учителките му се отдава.

Сашо Димитров на купони се разбива, 
а на белота всички ги убива. 

На дебатите успешно се класира 
Като него втори не се намира. 
С леката атлетика известен е, 

най-бързият е той, ясно е.

Сашо Калинов най го бива в краснописа
И това му носи винаги по някоя шестица.
Все учи ли учи за университета
Защото медицината ще преследва.

Мери улиците Наско ежедневно 
Отсъствие получава поредно
Той забавлява целия клас, 
с учителите като спори с пълен глас.
А накрая се чува само: 
"Атанас, веднага да напусне моя час!"

Божко на Бойчо Огнянов се прави 
И еврофутбол много ги граби. 
В сърцето му, футболът стои, 

но и на кодовете на Жекова не може да устои.
Всеки ден играе белот, 

а училището го кара на автопилот.

Вилито е отличничка непоколебима, 
на всички учители е най-любима.
Математиката най-обича,
в нея честичко се врича
и на всекиго на помощ се притичва.

Руса и със зелени очи е Вяра,
за красотата си тя няма мяра. 
Английският и е първа сила, 
от лоша оценка всеки е спасила. 
В класната стая често мълчи,
но в междучасията винаги бучи.

 Кой в нужда би ти помогнал
И всеки твой враг би погнал?
Габриела Петрова се назовава

Тя животните обожава
И ред в стаята мигновено установява.

Габито Йоргова постоянно 
до Англия лети

Пред модните подиуми все 
първа се реди.

Като инфлуенсъра на класа 
още е известна

И винаги за фотосесии е 
насреща.

Пенев часовете проспива и дамаджаната не укрива.
На белота все се тика, ПАС казва и отлита.
За приятел винаги пръв е в помощта, 
въпреки че видеоигрите са му в кръвта.

Календжиев е нашият умник 
И ще става той химик.
Акцента си велик преправя 
И госпожите ги оправя. 
И с фокусите той се разпознава 
и цяло Русе изумява.

Венци на училище все мълчи
Но започне ли дистанционно обучение

Никой не може да го удържи.
С дрона постоянно обикаля

И чака някоя мадама да сваля.

Гергана Генчева на чина 
често заляга, 
но пък вкъщи на учението 
набляга. 
Компанията все забавлява 
и с 
усмивки всеки озарява. 
На партито и си поканен ти,
два литра мента 
задължително носи.

С благодарност към 12Б за хубавите стихчета! Успех!

Герито Генкова лекарка иска да става
Затова да учи тя не престава.
Спането често тя отлага
И на Лана Дел Рей се уповава.
Винаги е готова да помага,
Но и в точния момент да ни поощрява.
На тестове обаче постоянно се съмнява
И всички ни разколебава.

Дарито в училище много се 
старае 
И света да обиколи от дълго 
време тя мечтае. 
В математиката всички ни 
разбива 
И в архитектурата много я 
бива.
За шестиците всички и 
завиждат, 

Дея на модел прилича
И мъжките сърца непрестанно 
привлича.
За София с Ния ще заминава и тя
Да преследва своята голяма мечта.
Интериорният дизайн ѝ е в кръвта 
Да декорира няй-обича тя.

Ина е вторият ни архитект, 
с отличен усет и респект.
В асоциациите равна няма
И винаги е много пряма.
Софийския живот и предстои, 
а кръвта в нея кипи.

Йоца на състезания по плуване 
винаги е първа

Но с нови медали да се кичи й 
предстои тепърва.

Информатиката много й се отдава
И на целия клас задачите решава.

Лилито английския най-добре го знае
И с думите просто си играе.
Тя обаче копнее в Швейцария да се установи
И затова реши
С немския да следва своите мечти.

Лорито в спорта я бива, 
топката доста умело забива.

Понякога шумно говори
Но имаш ли нужда от помощ, 

винаги ще ти я предложи.

Мишо географията много 
я разбира 

И Бакалова хич не му се 
опира.

Със Сашо и Наско 
тримата, 

проспиват часовете 
половината.

Ния с голфа по улиците така 
хвърчи

Че чак събира нашите очи.
С графичен дизайн тя мечтае да се 

занимава
Но добре че в България остава

За да не се налага голфа да продава.

Пешо винаги към победа се стреми
И с откровените си коментари 
може някой да нарани.
Той приятел е добър и верен
И в звездна слава ума му е вперен.
Актьор, писател и комик
Ще ти привлече вниманието за миг.

Мони със сладко останалите непрестанно 
дарява, и безпристрастна тя никога не 
остава.          Биологията и химията са 

нейното ежедневие,                    ще спасява 
тя бъдещото поколение.

За госпожа Иванова:
Тя е нашата khaleesi 
И на класа много държи си.
Най-добрата класна е за нас
Дори понякога да ни се 
ядосва в час.
Винаги готова е да помогне
Щом някой трудност трябва 
да превъзмогне.
Ние много я ценим
И вечно ще й благодарим.



КОЛЕДНА АНКЕТА
1. Коя е любимата Ви коледна традиция? Защо?
2. Кое е любимото Ви ястие 
и има ли нещо специално в него?
3. Кой празник предпочитате 
- Нова година или Коледа? Защо?
4. Попречва ли по някакъв начин пандемията 
на коледното Ви настроение? И ще промени ли 
традиционното Ви отбелязване на празниците?

1. На Рождество Христово 
най-значимото за мен в детските 
години е събирането на рода, тъй 
като е възможност за щура игра с 
братовчедите /големи и малки/. Всички 
деца са обладани от весело, игриво 
настроение и естествено от желанието 
да участват активно в приготовленията 
за празника /най-често да се пречкат 
на възрастните/. Дни, в които 
и да извършим някои лудории, 
ще ни бъдат с лекота опростени.
2. Баба бе майстор на тестените 
изделия. Нейното "точино" е 
незабравимо: дърпано изтънко на 
огромната маса /и от децата/, навито 
красиво в тавите, хвърлено в жарта 
на пещта, ухаещо изкусително, 
но оставащо недокоснато до 
момента на събирането вечерта.
3. Съвременният човек е 
презадоволен в материален аспект, 
тъй че всеки ден от годината може 
да се превърне в градиозен карнавал 
на лъскавото благополучие. Коледа 
обаче е времето отново да се съберем 
с близките, да общуваме истински, 
т.е. без електронни посредници. 
4. Болести винаги е имало, но не 
бива сами да се затваряме в кутията 
на Пандора. Рождество Христово, 
времето, което се свързва в езическата 
ни традиция с раждането на новото 
слънце, е щастлив ден, в който трябва 
да изгоним лошото, злото, да заживеем 
с просветлението за по-добри бъднини.

1. Харесвам всичко, свързано 
с коледа - украсяването на дома, 
подаръците, празничната трапеза, 
макар че понякога това е свързано 
с доста разходи, но все пак. Но най-
много ценя това, че цялото семейство 
е заедно - тези моменти се превръщат 
в скъпи и незабравими спомени.
2. Нямам любимо ястие, 
но във връзка с предишния 
въпрос, сега се сещам за баницата 
с късметите. Наистина много се 
забавляваме, докато отваряме 
късметите си или докато търсим 
скритата монета. Разбира се, не 
помня нещо от тези късмети да се е 
сбъднало, но е весело. Хубаво е от 
време на време човек да помечтае.
3. Харесвам и двата празника. 
Те като цяло са доста различни по 
дух и като традиции. Но както казах 
и по-рано, най-прекрасното нещо 
и в двата празника е, че всички 
членове на семейството са заедно и 
се забавляват. Това е нещо безценно.
4. Разбира се не е възможно 
да се преструваме - не само аз, но 
предполагам и всеки друг - че няма 
проблем и че всичко е наред, при 
положение, че толкова много хора 
са засегнати от болестта и страдат. 
Човек може да мине без подаръци 
и без коледна елха, но е трудно да 
си щастлив без семейството и най-
близките си хора. Затова се моля 
и се надявам всички да са здрави, 
да са добре - това е най-важното.

1. 
Харесвам 
Б ъ д н и 
в е ч е р 
повече от 
деня на 
Коледа. 
Вечерта 
п р е д и 
К о л е д а 

и подготовката за нея са най-вълшебното 
време на годината. Приготвянето на ястията 
и на празничната трапеза създава много 
уют в дома и много топлина. Обикновено 
нашето семейство се събира в по-широк 
състав на Бъдни вечер, а не на Коледа.  
2. Едно от най-любимите 
ми ястия се свързва с Бъдни 
вечер – това са зелевите сарми.  
3. Макар да уважавам традициите 
и традиционните празници, 
предпочитанията ми клонят към 
празнуването на Нова година. Когато бях 
дете, това беше празникът, на който децата 
получаваха подаръци, т.е. свързвам го с 
детството.  В нощта на Нова година има не по-
малко магия, но е някак по-жизнерадостна, 
по-весела. В нашето семейство подаръците 
все още се раздават тогава, а не на Коледа. 
4. Пандемията се отразява на 
всички ни по различен начин. Мисля, че 
ще попречи на много хора да празнуват, 
както са го правили досега. Вероятно и 
аз ще направя промени и ще изкарам 
празниците в намалена компания, тъй 
като не искам да рискувам здравето на 
близките си. 

Румен Горанов 

Атанаска Йорданова 

Даниела Стоянова 

1.Празникът винаги е протичал по един и същи начин. 
Баба ми обича да ни събира за Бъдни вечер и Нова година 
и винаги съм посрещала тези празници заедно с моето 
семейство, баба и братовчедите ми. Винаги чувството на уют, 
топлина и обединение е присъствало на такива празници. 
Любими мои ястия са боб, ошав и питката с парата, разбира 
се, макар и на мен рядко да се пада (хаха). Ястие, което 
най-малко харесвам са постните лозови сърми. Просто 
не са за мен, но задължително присъстват всяка година.
2. Винаги съм предпочитала изкуствената елха, 
пред естествената такава. Макар и естествената 
да е естетически по-хубава, предимствата на 

1.В моето семейство Бъдни вечер винаги протича в приготовления на трапезата. 
Измислянето на менюто, неговото приготвяне и украсата за масата заемат целия ни ден. 
Никога не съм имала претенции към храната и няма ястие, което да не харесвам, но има 
такива, които много обичам. Това са печените пълнени чушки с боб и лозовите сърми. 
2.В нашия апартамент украсяваме изкуствени елхи за Коледа, защото са по-практични - могат да се 
използват много години и не се налага всеки ден да се събират паднали иглички, както от истинската. 
3.Магията на Коледа.... винаги съм се възхищавала на това, как този празник успява да събере около масата 
стари и млади, в добри или лоши отношения роднини, приятели. Като малка си спомням колко силно вярвах 
в Дядо Коледа и дори че брат ми ми казваше, че не истински, винаги му упорствах и си държах на своето. 
Не мога да се сетя да ми се е случвало коледно чудо, но мога да кажа, че имаш ли вяра, всичко е възможно. 
4.Хмм не съм мислила по този въпрос. Досега не съм си поставяла новогодишно 
обещание, но през следващата година ми се иска да успявам да намирам повече време за 
хобитата си, да се забавлявам по-често с приятели и да постигам поставените си цели. 
5.Може би най-хубавият подарък, който съм получавала, е бил от брат ми - безжична тонколонка. 
Обичам да танцувам, да пея, да се радвам на музиката и този подарък ми позволява да правя всичко това. 

1.На Бъдни вечер се събираме цялото семейство на масата, която е отрупана с всякакви ястия. Като цяло 
не съм огромен фен на постната храна, друго си е месцето, хаха. Ненавиждам най-вече чушки и сарми.
2. Елхичката, която украсявам всяка година се намира в моята стая и е изкуствена. Лично 
предпочитам истинските, но вкъщи имаме само изкуствени, тъй като са по-практични от другите.
3. Да, вярвам, че на Коледа стават чудеса. Веднъж се бяхме събрали на Коледа цялото 
ми семейство и роднини. Навън валеше сняг, ние бяхме на топличко до камината 
и се чуваше смехът на компанията. Емоцията и самата обстановка бяха вълшебни.
4.  Миналогодишното ми обещание беше да бъда по-амбициозна, да уча по-здраво и да се грижа 
за приятелствата в живота ми. Е, това с ученето май не го спазих много, ще видим догодина. Тази 
година си обещавам да бъда по-позитивна, да гледам дори и на лошите неща от положителна 
гледна точка, да оценявам малките неща и да се забавлявам много през следващата година.
5. Като бях по-малка обожавах да получавам материални подаръци на Коледа, но като пораснах вече осъзнах, че 
най-хубавият подарък за мен е да се съберем цялото семейство и роднини, да хапнем, да пийнем и да се веселим.

1. Как протича Бъдни вечер в 
твоето семейство? Кое е любимото 
ти постно ястие или това, което 
ненавиждаш, но задължително 
присъства на трапезата?
2. Каква елхичка украсяваш за 
Коледа-истинска или изкуствена? 
Защо я предпочиташ пред другата?
3. Вярваш ли в магията на Коледа? 
Разкажи едно коледно чудо!
4. Какво ще бъде новогодишното 
ти обещание? А какво беше 
миналогодишното? Спази ли го?
5. Кой е най-хубавият подарък, 
който си получавала на Коледа? 
Защо е толкова специален за теб? 

изкуствената са много-може да се използва години наред, не е необходимо да се 
отсича истинско дърво, а и естествената елха оставя след себе си множество иглички, 
които трябва да се събират и след празниците трябва да се изхвърли цялото дърво.
3. Може да се каже, че вярвам в тази цялата магичност и мистериозност около 
коледните празници, но по-скоро като някакво вътрешно чувство. Причината 
най-вероятно се крие в това, че хората ставаме по-смирени около Коледа и сме 

по-склонни да извършваме добри дела. Иска ми се, това да се случва и през останалото време от годината, и голяма част от 
тези "чудеса", да бъдат нещо често срещано. Ако трябва да разкажа моя случка, не мога да се сетя за нищо конкретно, освен 
че, когато бях малка и все още вярвах в Дядо Коледа, винаги е било чудо за мен, когато от нищото се появяваха подаръците 
под елхата. Родителите ми много добре се справяха с актьорската игра на Дядо Коледа. Винаги оставах изненадана (хаха).
4. Честно казано, не си давам такива обещания, особено ако става въпрос за постигане на материални цели. Мисля 
че душевното и личностното ми развитие, трябва да търпи положителни промени по всяко време през годината 
и не става дума за обещание, което я изпълниш, я не, а за нещо, което е необходимо да се случва непрекъснато.
5. Като малка винаги съм получавала коледния подарък, който съм искала, за което искрено благодаря на родителите 
си, че са давали всичко от себе си да имам едно страхотно детство. Няма един подарък, който да ми е любим, или пък 
да харесвам повече от друг, защото е по скъп. Всеки подарък подарен с любов, независимо от цената си, е скъп за мен.

Ирина Иванова, 12 д клас

Калина Балканска, 9 а клас
Александра Папазова, 11 а клас

Автор: Алина Милкова Автор: Калина Трифонова



ХОРОСКОП ХОРОСКОП
Училище:  В училище единственото, което може да ти попречи 
е вроденият ти мързел, който през дистанционното обучение 
се  разрасна още повече. Послушай съвета на звездите и не бъди 
непослушен точно преди Коледа, защото не Бог, а класната яко ще 
те накаже. Любов: Хората казват, че по Коледа ставали чудеса – 
крайно време е и твоето чудо да се сбъдне – спри да слушаш чуждо 
мнение, и последвай само  звука на сърцето си. Семейство: Ще  ви се 
наложи да прекарате повече време със семейството си, което малко 
ще ви изнерви, но помнете, че те правят Коледата ви така красива. Училище: Нов месец, 

нов късмет, а можем 
да кажем и нова 
година, нов късмет. 
Надявайте се 2021 да 
е по-благоприятна 
към вас, отколкото 
2020, а контролните 
и изпитванията не ги 
мислете, ще си останем 
електронно още 
доста време. Любов: 
Покрай многото седене 
вкъщи, ще се увеличи 
желанието ви за срещи, 
но внимавайте на 
кого попадате, за да не 
стане така, че да роните 
сълзи по празниците. 
Семейство: В вашите 
за пръв път сте в 
перфектни отношения. 
Може би е от коледния 
дух! Само внимавайте 
да не се изпокарате 
след раздаването на 
подаръците, ако има 
някой недоволен.

Училище: Коледно чудо! Оценките ви тази година са по мед и масло 
– явно онлайн обучението ви се отразява супер! Любов: Ангелите 
сочат, че през новата година и тук ще ви провърви! Не знаем на 
какво се дължи късметът ви, но внимавайте да не го изхабите 
напразно! Семейство: Както подобава Коледните празници ще бъдат 
изпълнени с уют и топлина! Насладете им се максимално, защото 
после ще има нужда да „поработите“ отново за семейната идилия!

Училище: Липсва 
ви лятото, но това 
е нормално. Със 
застудяването си 
стоим повече вкъщи, 
което е още една 
причина да залегнете 
над учебниците и да се 
потрудите сериозно. 
Обещаваме, няма да 
е напразно. Любов: 
Не си давайте зор, 
има много време до 
Свети Валентин,  а и 
все пак, той е всяка 
година, няма за къде да 
бързате. Семейство:С 
вашите се разбирате 
идеално, засега. Не им 
се ядосвайте много 
и ги оставете да се 
радват, че ще сте всички 
заедно на празниците.

Училище: В училище ще ти бъде 
пълен хаос -  контролни, изпитвания, 
домашни. А, математиката ти 
любима, този месец ще си е чиста 
люта зима. Любов: С падането 
на температурите навън, рязко 
пада и любовният ти живот. Дали 
защото не знаете какво искате, 
или пък защото не знаете как да го 
постигнете. Е, не се отчайвай, защото 
ти предстои сериозна изненада. 
Семейство: Отношенията у вас 
са доста напрегнати – родителите 
ви изискват много, а вие давате 
малко…тинейджърски години 
все пак. Преглътни  си малко егото 
и отпразнувай празниците със 
семейството си, както подобава. 

Училище: Писва ви от стоенето вкъщи? Не се бойте – или 
ще свикнете, или ще се върнем, но всичко за вас ще е като 
по мед и масло тази година. Любов: Тук всичко също 
изглежда наред. Явно звездите са се наредили идеално за 
вас. Само да не ги разбутате, че тогава ви чакат сериозни 
ядове. Семейство: Постарайте се да запазите уюта вкъщи, 
като направите хубави, сантиментални подаръци за всички.

Училище: Поработете още малко през ваканцията, колкото и да е неприятно, 
обещаваме, че трудът ви рано или късно ще се отплати! Любов: Дръжте 
приятелите си близо, а враговете още повече! Неочаквана любов ще ви връхлети! 
Семейство: Очаква ви топла и уютна Коледа с елха, обградена с подаръци!

Училище: Както винаги в училище ще си царят – звездата, която ще блести на върха 
на елхата. Внимавай повече с учителите, защото голямата ти уста никак няма да им 
се хареса. Любов: Тази Коледа ще е различна – ще получиш по-голям подарък под 
елхата, отколкото си очаквал. Усмихни се и не изпускай шанса, който добрият старец 
ти предоставя. Семейство: В семеен план  всичко ще върви под мед и масло – ще се 
срещнеш с далечни роднини, които ще направят Коледата ти по-красива и прекрасна.

Училище: В началото на годината ви прощават, защото имате рожден ден, но сега нещата 
не стоят така. Да онлайн е по-лесно, но внимавайте да не се издадете преписвайки, защото 
това ще доведе до големи фалове. Любов: Големите фалове в училище няма да присъстват 
тук. Ще бъдете оргяти от Купидон, но внимавайте кого пожелавате той да застреля в дупето, 
за да не съжалявате после.Семейство: Време ви е за малко релакс, прекарвате прекалено 
много време с вашите вкъщи. Опитайте да се отпуснете за наближаващите празници!

Училище: Админ 
Плюс-ът ще е по-
красив от обикновено! 
Явно вкъщи учите по-
ефикасно! Тези успехи 
ще бъдат възнаградени! 
Любов: Бъдете готови 
за неочаквани обрати, 
но знайте, че каквото 
и да стане в края 
всичко ще бъде наред! 
Семейство: Сдържайте 
емоциите по 
празниците, за да може 
всичките празненства 
да протекат 
б е з п р о б л е м н о ! 
О б и ч а й т е !

Училище: Както винаги по Коледа и сега не ти е изобщо до 
учене. За да бъдеш посетен обаче от белобрадия старец, ще 
се наложи да седнеш и да напишеш някое и друго домашно. 
Бъди послушен, защото положението е червено и уви 
дори Снежанка няма да може да те спаси. Любов: Както 
винаги любовният ти живот е на пълни обороти – към теб 
се е запътила опасна любовна буря – порой от прегръдки, 
градушка от целувки и ураган от страсти. Семейство: Спри 
да бъдеш толкова конфликтна личност поне по празниците – 
ще са наложи да се поизтърпиш с вашите за известно време. 

Училище: Тече си училището и неусетно мина първият срок, 
но всичко е наред, дори да си изпитал/а определени провали 
вярваме, че след Коледа ще си зареден/а с нови сили, за да 
запълниш пропуските тук-там! Любов: Нещата се нареждат 
по-добре от колкото сте си представяли, някой неочаквано 
може да почука на вратата ви с подарък в ръка! Бъдете 
готови за изненади! Семейство: Внимавайте да не направите 
някой грешен ход и да развалите семейната идилия!

Автор: Ния Неделчева

Автор: Миряна Иванова



Случвало ли ви се е да сте сами вкъщи и да имате свободно време, но да не знаете какво да правите!? Това започва 
да се случва все по-често в днешно време. Обикновено стоите на телефона си или пък сядате пред телевизора.  
Това вече няма да е нужно, защото ви представяме: 10 неща,  които може да правите, когато ви е скучно.

“САМ ВКЪЩИ“

Научете се да правите нещо интересно като плетене или рисуване. 
Това може да ви запълни времето и за по-нататък, ако ви се отдава.

Сгответе ястие - не е нужно да е нещо изискано, може 
и да експериментирате със сладичък десерт например. 

Може да 
декорирате стаите 
си. Не   е   нужно 
да купувате нови 
неща, може само 
да размените 
местата на някои 
от мебелите си. Може да правите 

упражнения. Знам, че 
повечето предпочитате 
да се излежавате в 
леглото, но това е нова 
възможност да започнете 
по - здравословен живот.

Звъннете на някой приятел, с когото сте 
загубили контакт. Няма да съжалявате. 

Може да започнете да записвате 
по едно хубаво нещо, което ви се 
е случило през деня. След това 
го сложете в буркан и в края 
на годината отворете буркана 
и вижте колко хубави неща са 
ви се случили през годината.

Научете нов език. Може да 
се окаже полезно за вбъдеще.

Прегледайте новините. Особено 
сега, когато има толкова 
много. Винаги ще има нещо 
ново, за което не сте разбрали.

Направете ''Да направя'' списък. Може да е за днес, за седмицата, а може да е дори и за следващата година.

Планирайте как ще мине денят ви. Ако е вечер, може да планирате и следващия. Винаги е хубаво да сте организирани!

Автор: Александра Николова

СГОТВИ СИ САМ
Коледни курабийки

Продукти: 
250 гр. захар
200 мл. олио

3 яйца
700 гр. брашно

1 бакпулвер
кора на 1 лимон 

1 ванилия

Начин на приготвяне:
Яйцата и захарта се разбиват и постепенно се прибавя олиото. Овкусява се с ванилията и кората 
от лимон. Прибавя се и бакпулверът с малко брашно. Разбърква се, като през това време се слага 
и останалото брашно. Разточва се лист с дебелина 2 см. и от него се изрязват формички. В средата 
на всяка се поставя орехче. След това се пекат в тава с хартия до златист цвят в умерена фурна. 
Ако желаете може да оставите курабийките да престоят за един ден, преди да ги поднесете.

Това, че наближават празниците и е време за почивка, не значи, че трябва съвсем да се 
отпускаме. Днес за вас сме приготвили една викторина, която учудващо не е с Коледна тематика. 
Но все пак не може само празниците да са ни в главата! Запретнете ръкави и да започваме!

ВИКТОРИНА

1. Най-много рецептори за топло 
има на езика, а за студено по … ?
А) гърба; 
Б) ръцете;
В) гърдите;
Г) краката

2.  Каква възраст на жените 
е фиксирана в израза 
„балзакова възраст“?
А) 20;
Б) 30; 
В) 50;
Г) 60

3. На коя военна единица съответства 
формированието „орляци“ в авиацията?
А) Взвод;
Б) Рота;
В)Батальон; 
Г) Полк

4. Аполоновият пръст е?
А) Палец;
Б) Показалец;
В) Безимен ;
Г) Среден

5. В древногръцката митология коя е 
музата на трагедията, изобразяване с 
венец ор лозови листа и трагична маска 
в едната ръка?
А) Талия; 
Б) Мелпомена

 6. По какво породата Чаучау 
се различава от всички други 
породи кучета?
А) По захапката;
Б) По езика 

7. Коя дива пойна птичка се 
нарича „органел“?
А) диво канарче;
Б) кадънка 

8. Коя държава е първата спечелила две 
световни купи по футбол?
А) Бразилия; 
Б) Мексико

9. Как се нарича законодателният 
орган в Япония?
А) мелба;
Б) диета 

10. В коя държава се намира река Неандертал? 11. В коя държава по традиция се състоят по две сватби – 
една в женското семейство и една в мъжкото?

Отговори:  1. А,  2.Б,  3.В,  4.В,  5.А,  6.Б,  7.Б,  8.А,  9.Б,  10.Германия,  11.Албания

ТОП 5 ОТ 10А  
Топ 5 филми 
1. Сам вкъщи 
2. Ледена епоха 
3. Полярен експрес 
4. Алвин и катеричоците 
5. Коледна песен 
 

Автор: Миряна Иванова

Топ 5 песни 
От София до Банско - Теди Александрова 
Коледа - Галин, Галена и Цветелина Янева 

All I want for Christmas is you - mariah 
carey 

Last Christmas - Wham! 
Santa tell me - Ariana Grande 

Автор: Габриела Шанкулова



ПОДАРЪЦИ
Времето  неусетно лети и изведнъж се оказваме на прага на Коледа без купени 
подаръци.. А кой обича Коледа без подаръци? Никой! Не се притеснявайте, ние сме тук 
с лист с подаръци, които лесно можете да подготвите и да зарадвате любимите хора.

За момиче:  

Почти всяко момиче обича сантиментални подаръци 
– принтирани и надписани ваши снимки албум ще я 
накарат да си спомни колко ценни са вашите отношения. 

За момче:

Поглеждайки обратно към женските подаръци 
можем да забележим някои, които много добре ще 
паснат и към мъжката графа – невероятен парфюм.

Нямате време да подготвяте нищо, а само да минете през 
най-близкия мол. Отбийте се в дрогерията и изберете 
сет за гримове, тяло, коса или пък някой хубав парфюм.

Можете да заложите и на страхотни 
меки чорапки с луда щампа. 

Не знаете какви козметични продукти да ѝ изберете – 
заложете на някой удобен пуловер или мечтаната рокля. 

Ако момчето ви е гадже, можете да му вземете 
худи, но внимавайте и на вас да ви харесва, 
защото след време най-вероятно вие ще го носите.

Не знаете размера или просто идеята не ви допада -  едно 
бижу винаги ще спаси положението – много е важно да 
изберете качествен метал – заложете на злато или сребро.

Ако е фен на видео игрите, можете 
да му вземете някоя или да 
„набиете“ пари за любимата му игра.

Бюджета ви не е толкова голям? Нарисувайте 
картина, която описва приятелството ви.. Яка тениска със щампа ще свърши много добра работа също.

Или пък заложете на много модерните напоследък 
чорапи с лица или просто чорапи, като в тях пъхнете 
някой шоколад (всички похапваме шоколад на Коледа)

А ще кажете за готина и скъпа запалка 
+ нещо сантиментално? Как ви звучи?

С чорапите хубаво върви и 
чаша за горещ шоколад и книга.. 

Ако е спортист, можете да му вземете нещо свързано със 
любимия му спорт – тениска за футболен отбор, чорапи, 
спортен сак, бутилка или каквото друго му е нужно.

А ако изобщо не ви е до всичко това – вземете ваучер и 
я оставете тя сама да се мъчи с избора на подаръка си.

Покер чипове или Скреч карта.. не 
знаете какво е това, проверете в нета ;) 

Напомняме ви, че всичко от единия списък спокойно може да влезе и в другия!
Весели празници и не забравяйте да се обичате!

Автор: Миряна Иванова
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