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Свободен часСвободен час
Месечно издание на МГ “Баба Тоннка”

за учебната 2021/2022, бр. 3
Настъпва февруари. Може би най-дългоочакваният месец от Настъпва февруари. Може би най-дългоочакваният месец от 
всички ученици. Едни се радват, защото приключи първият срок всички ученици. Едни се радват, защото приключи първият срок 
и сложихме край на многото контролни и класна. Скъпи учители, и сложихме край на многото контролни и класна. Скъпи учители, 
искрено Ви молим другия срок да бъдете малко по-щедри, че да искрено Ви молим другия срок да бъдете малко по-щедри, че да 
успеем да хванем поне малките стипендии. Други пък се радват, успеем да хванем поне малките стипендии. Други пък се радват, 
защото това е месецът на любовта. Представяме ви третия брой на защото това е месецът на любовта. Представяме ви третия брой на 
нашия вестник. В него ще ви разкрием, че колкото и студена да е нашия вестник. В него ще ви разкрием, че колкото и студена да е 
сградата не МГ, в нея има много любов. Запознайте се със сладките сградата не МГ, в нея има много любов. Запознайте се със сладките 
двойки в МГ и със самотниците, които все още не са намерили двойки в МГ и със самотниците, които все още не са намерили 
своята половинка (за тях сме подготвили страница Междучасие - своята половинка (за тях сме подготвили страница Междучасие - 

прекарайте така своя Свети Валентин, или пък решете някоя друга прекарайте така своя Свети Валентин, или пък решете някоя друга 
задача). Не пропускайте да разгледате и 12В - следващия клас, който задача). Не пропускайте да разгледате и 12В - следващия клас, който 
само след няколко месеца ще отлети от нашата гимназия. Е, хайде, само след няколко месеца ще отлети от нашата гимназия. Е, хайде, 
приятно четене, скъпи мегейци, и не се отпускайте, защото вторият приятно четене, скъпи мегейци, и не се отпускайте, защото вторият 
срок вече чука на вратата, макар и с много гадна програма.срок вече чука на вратата, макар и с много гадна програма.

Автор: Ния Неделчева
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На 4 очи...На 4 очи...
с с Даниела СтояноваДаниела Стоянова, учител по , учител по 

История и цивилизацииИстория и цивилизации
1.Представете се с 3-4 

изречения.
Това е трудна задача. Когато 
чета отговори на този 
въпрос, винаги ми изглеждат 
неестествени, затова ще го 
пропусна.

2. Защо историята е важна 
според Вас? Как се зароди 

страстта Ви към нея?
Родена съм в семейство на 
археолог. Отраснала съм по 
разкопките на средновековния 
Червен. Археологическата 
база на Червен се намира 
горе, в самата крепост, и ние 
живеехме в нея, докато тече 
археологическият сезон. Ходех 
там и като дете, и като голям 
човек, и продължавам да 
ходя. Това място е една голяма 
магия – история, мистика, 
безумно красива природа, 
които обичам да споделям със 
своето семейство и приятели. 
Аз съм пристрастена към тази 
магия. Вечер излизат духове, 
минават лисички, за да просят 
храна, лазят скорпиони. Ние 

хапваме, говорим си, смеем 
се, разказваме си страшни 
истории, а те са наоколо и 
са задължителна част от 
романтиката на мястото. 
Нощем, звездите те „смазват”, 
толкова са много. Малко 
хора имат възможността да 
преживеят подобно нещо – 
да живеят в средновековна 
крепост. И така, омагьосана, 
знаех още в 6-ти клас, че 
ще стана или археолог, или 
историк. Има го записано в 
лексикон на моя приятелка, 
наскоро ми го показа.
Историята е мъдра, 
интелектуална наука. От нея се 
уча на това, да приемам тежките 
моменти по-философски, без 
зловредна емоция.

3. Защо решихте да станете 
учител? Какъв щеше да бъде 
животът Ви без учителската 

професия?
Не съм била винаги учител. 
Работила съм и в други сфери 
- в областта на културата, 
културното наследство, в 
частния сектор. Така придобих 
различен професионален опит. 
Но помня, че още в 10. клас си 
мислех, че бих станала учител, 
струваше ми се смислено, и в 
крайна сметка, преди няколко 
години се върнах към тази 
професия. Изглежда това е бил 
верният път за мен. Учителят 
има възможността да влияе 
върху формиращи се личности, 
да насочва развитието им в 
определена посока, и така, 
косвено, да моделира бъдещото 
общество на България, и да е 
полезен. Това е професия, която 
носи удовлетворение, а човек 
има нужда от него.

4.Кое е Вашето любимо 
място? Свързано ли е по 

някакъв начин с историята и 
ако да, как?

Всички мои близки хора 
знаят, защото често го казвам 
и показвам: най-красивото и 
любимо място на света за мен 
е Червен. Няма конкуренция, 
не вярвам да бъде изместено 
някога от първото място. Иначе, 
също много харесвам Тел Авив. 
Градът е смесица от екзотиката 
на Близкия изток, европейската 
и американската култура.

5. Коя епоха бихте 
посетили?

XIX век, Европа – Западна, 
Централна или Русия. Това е 
векът на идеите, на промените, 
на великите интелектуалци. 
Просто искам да усетя духа 
на епохата. Няма смисъл да 
се връщам в по-ранно време, 
защото колкото по-назад, 
толкова по-различни стават 
хората от нас и трудно бихме 
намерили общ език с тях.
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6.Ако можехте да 
се срещнете с една 

историческа личност, коя 
би била тя и защо?

Предпочитам да общувам 
с интелектуалци и хора на 
изкуството, а не с държавници 
или пълководци. Не е точно 
„историческа личност”, но нека 
е Шарлот Бронте. Мисля, че 
бихме били приятели с нея, ако 
се познавахме. Бих, също така, 
погостувала на Лев Николаевич 
Толстой в Ясная Поляна. Още 
приживе той се превръща в 
легенда и всеки е искал да си 
говори с него и да почерпи от 
мъдростта му, не само в Русия.

9. Първият любопитен 
факт, за който се сетихте, 
четейки изречението, е...

Че всички трицветни котки са 
женски.

7. С какво се занимавате 
в свободното си време?

Човек е склонен да мисли за 
ежедневието като за нещо 
монотонно, в което не се случва 
нищо интересно. Това би 
означавало, че целият ни живот е 
едно монотонно ежедневие, а не е 
така. Всеки път, когато погледна 
назад, винаги се изненадвам, 
какви невероятни неща съм 
преживяла (в хубавия смисъл) и 
колко интересен е бил животът 
ми до тук, надявам се да е такъв 
и занапред. А дори не съм 
авантюрист или рисков човек. 
Съжалявам единствено, че не 
съм си водила дневник, за да ми 

припомня моменти, които съм 
забравила, заедно с емоцията, с 
която са били заредени. Когато 
имам време, слушам много музика, 
чета, пътувам, гледам отново 
и отново едни и същи любими 
филми, разхождам се из града – 
харесвам Русе. Истинската любов 
между човек и родния му град идва 
с годините.

8. Какво бихте 
посъветвали читателите?
Без съвети. Само ще споделя, 
че ми се иска ние, българите, 
да имаме повече чувство за 
национално достойнство, 
защото имаме основания за 
това.

Страница 3Автори: Тея Чобанова, Георги Иванов
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Кариерно ориентиранеКариерно ориентиране
с с Константин ДинковКонстантин Динков

1. Представи се 
накратко.

Здравейте, казвам се 
Константин Динков и в 
момента съм на 22 години. 
Уча Международен бизнес в 
Техническия университет в 
Нюрнберг, Германия (Bachelor 
International Business (B.A.) at 
Technischе Hochschule Nürn-
berg). 

2. Какво по-точно 
представлява специалността 
ти и защо реши да следваш 

това?
Специалността ми включва 
основните неща на бизнеса, 
като минава през всички негови 
части, включително маркетинг, 
счетоводство, финанси, 
човешки ресурси, което много 
ти помага да разбереш къде 
искаш да се специализираш, 
заради това избрах нея. Края 
на 11. клас, когато трябваше 
да кандидатствам, не бях 
много сигурен в коя сфера 

искам да се развивам и имах 
близък приятел, който ми 
препоръча този вариант, 
заради професорите, мястото 
и специалността. Реших да 
рискувам, защото не можеш 
да знаеш какво те очаква 
дори и да си проучил всичко 
и понякога просто трябва 
да пробваш. Радвам се, че се 
съгласих, защото обучението 
ми помага да реша какво ми 
харесва и какво не и съответно 
в коя сфера на бизнеса ще се 
развивам.

3. С какво университетът ти 
се отличава от останалите, 

предлагащи тази специалност? 
Не съм се интересувал 
задълбочено от други 
университети в Германия с 
моята специалност. Приеха 
ме тук и в Холандия, но в 
Нюрнберг ми беше първото 
желание. Кристиян Митев 
(бяхме съученици в МГ) 

учи международен бизнес в 
Холандия и от това, което сме 
говорили, бих казал, че най-
голямата разлика е начинът 
на преподаване. В Германия 
до 3-4 семестър е тероретична 
част. След това се започва с 
практическата, която включва 
един семестър практика и 
още един за обмяна на опит 
в друга държава. Този стаж е 
важен после при търсенето 
на работа, защото понякога 
дори идеалните оценки не 
могат да заменят липсата на 
опит. Специалността ми е 
много полезна, тъй като ти 
позволява практика в нещо, 
което те интересува, и имаш 
възможност и да пътуваш. 
Най-интересното е, че 
можеш и да специализираш, 
тоест имаш вариант да си 
направиш практическата част, 
допълнителните изпити и тезата 
в една и съща сфера и накрая, 
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когато завършиш бакалавър 
излизаш със специализация 
(както  сега правя с маркетинг), 
а не само с обширната 
специалност. Относно 
семестъра в чужбина има много 
възможности-аз избрах Чехия, 
познавам момиче, което отиде 
в Тайланд, можеш в Холандия, 
Ирландия, Франция, Испания, 
където поискаш.

4. Какво включваше 
процесът по 

кандидатстване? 
Процесът по кандидатстването 
е сложен процес, заради това 
моят съвет е или да говориш с 
някого, който е минал през това, 
или с помощта на образователен 
консултант. Ако има някой, 
който иска да кандидатсва сам 
за моя университет, може да се 
свърже с мен и с удоволствие бих 
помогнал (facebook: Konstantin 
Dinkov). Относно документите 
имаше мотивационни писма 
(съвет: помоли учител да ти ги 
провери), сертификат за ниво на 
английски и подобни. Хубаво е 
да приложиш всичко, което си 
правил през живота си, помага, 
защото те отличава. А конкретно 
МГ има много възможности за 

извънкласни дейсности, така че 
се възползвайте (здравейте г-жо 
Тихомирова). Освен това МГ 
ти дава една добра база спрямо 
останалите училища. Учениците 
се оплакват как учителите дават 
много домашни, занимават ги 
с безсмислени неща, карат ги 
да зубрят думи по английски 
(поздрави за г-жа А.Йорданова) 
и аз не бях изключение, но това 
наистина помага, защото ти 
изгражда стабилна основа и 
така с малкото повече, което си 
правил в гимназията, след това в 
университета си малко по-сигурен 
и по-напред от другите. Бъдете 
благодарни за ученическите си 
години, за това, че учите нещата 
на малко по-високо ниво, и за 
многото извънкласни дейности, 
заради които се развивате и 
създавате контакти, които е много 
добре да поддържате. Например 
аз се запознах с Кристиян Митев 
от тези допълнителни занимания 
и преди година точно той ме 
развеждаше из Хага.

5.Работиш ли нещо, докато 
учиш? Имаш ли хоби, с което се 

занимаваш? 
Да, работя в Pizza Hut и моите 
приятели са моето хоби. Освен това 
плувам и играя билярд. Живея в 
общежитие заедно със съученици 
и прекарваме много време заедно. 

6.Коя е най-голямата лъжа 
за студентския живот, 

която си чувал?
„Много е лесно, брат, прави си кефа“, 
не, не си прави кефа. Да, забавлявай 
се, социализирай се, но не забравяй 
да учиш. Първи семестър е наистина 
важно да не се отпускаш, защото 
нещата сравнение с училище са 
коренно различни. Има предмети, 
които са на съвсем друго ниво, има 
и такива, които ще са ти лесни (при 
мен така се случи с английския, който 
мислех,че ми е на много високо ниво, 
и от другата страна математиката, с 
която нямам никакви проблеми тук). 
Важно е да не изоставаш, защото, 
ако се провалиш 2 или 3 пъти на 
един и същ изпит те изключват от 
университета и ти е забранено да 
учиш специалността в страната в 
следващите 10 години (за моята 
поне е така). Когато ти кажат не се 
притеснявай, притеснявай се.

7.Какво би посъветвал 
учениците, желаещи да 

изучават твоята специалност?
Ако бизнесът ти е интересен, но не 
знаеш коя сфера от него, искаш да си 
в чужбина и нямаш проблем да учиш 
немски-пробвай го, забавно е (вече 
познаваш човек, който ще ти удари 
едно рамо :) ). Градът е старинен, 
приятен и има много възможности.  
Ако се двоумиш между две или повече 
неща, открий нещо обширно, което 
да ти помогне да се ориентираш. 
Говори с различни хора, които вече 
са завършили или в момента са в 
университет. Ако си тотално изгубен, 
има възможност да си направиш тест, 
който да ти помогне, но се възползвай 
само в наистина краен случай (от моя 
се оказа, че трябва да бъда медицинска 
сестра). Наслаждавай се на живота, но 
не забравяй да учиш!

В началото се „отдалечавах“ от 
чужденците, но момента, в който 
започнеш да се смесваш и да 
комуникираш с хора от различни 
култури, ти става много забавно, 
създаваш контакти, приятели, 
връзки, които могат да ти бъдат 
много полезни, а езикът може само 
да ти помогне още повече.

Страница 5
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Пролетните празнициПролетните празници
   Месец Февруари започва с един много интересен и забавен 
обичай. Това е празникът, посветен на винарите и лозарите. Смята 
се, че празненството е в чест на старогръцкия бог на виното 
Дионисий. Пиршеството се свързва с много веселба, карнавални 
моменти и шум. Основният обред е зарязването на лозята, което 
се извършва предимно от мъже – лозари. След църковната служба 
те отиват в лозята на групи и водят със себе си свирач, като всеки 
от тях носи прясно опечена пита, варена кокошка или наденица, 
бъклица с вино и шише светена вода. Стопаните отрязват няколко 
пръчки от един или три корена и поливат отрязаното място 
с вино, с надежда и благословия за много грозде. Отрязаните 
пръчки се използват за венчета, които винарите слагат по 
калпаците си, а след това ги поставят на домашната икона. През 
останалата част от деня се ходи на гости, а в края му всички се 
събират в селската кръчма, където празнуват.

01.02 – Св.Трифон, Трифон Зарезан

6.03 - Сирни Заговезни
   Чества се винаги в неделя, седем седмици преди Великден. Това 
е последният ден преди Великия пост, в който могат да се ядат 
храни, които произхождат от животни, като сирене, мляко, яйца 
и т.н. След Сирни заговезни се допуска храна само от растителен 
произход. През Сирна неделя, се изпълняват различни обреди и 
обичаи, много, от които идват от езическите времена. Едни от най - 
известните обичаи са “прошката” - където младите трябва да искат 
прошка от роднините си и “хамкане” - на конец се завързва сварено 
яйце или халва и членове от семейството се опитват да уловят 
храната с уста. Други обичаи са Заговезнишкият огън и “оратник”.

     На този ден се празнуват икономическите, политическите и 
обществени постижения на жените. Първото честване се извършва 
в САЩ през 1908г., когато жените организират шествие в Ню 
Йорк с искания за по-кратък работен ден, по-добро заплащане и 
право на гласуване. През 1910 г. в Копенхаген се провежда първата 
международна конференция на жените, на която, по предложение 
на германската социалистка Клара Цеткин се приемат нови 
правила: всяка година да се празнува деня на работничките и 
на международната им солидарност за борба за равноправие с 
мъжете във всички обществени сфери на живота. 

08.03 – Международен ден на жената

1.04 – Ден на шегата и международен ден на птиците
Друг празник който можем да отбележим е и 1 Април или още 
наречен “Ден на шегата”. Смята се, че първи Април започва да 
се празнува през 1582, когато Франция сменя календара си от 
Юлиански в Григориански. Новината не достига до някои от 
гражданите и те празнуват Нова година в последната седмица на 
Март, около 1 Април. Днес, на този празник, хората могат да се 
пошегуват със семейството и приятелите си, и да се забавляват. На 
този ден също се отбелязва международния ден на птиците.

Автори: Александра Николова 
                Виляна Божкова
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Любовна анкета Любовна анкета 

 
Автор: Виктор Йорданов

Въпроси :Въпроси : 
1.”Бракувани” ли сте? От колко време?

2. Какво е мнението Ви за любовта?
3. Смятате ли, че съществува истинска любов измежду учениците?

4. Любим романтичен филм или песен?
5. Какъв любовен съвет бихте дали на учениците?

6. А вие кой празник празнувате? Свети Валентин или Трифон зарезан?

1.Да, вече са близо двадесет години.
2. Любовта е много светло и 
хубаво чувство. Тя трябва да 
присъства навсякъде около нас - в 
отношенията със семейството, с 
приятелите, трябва да присъства и в 
нашата работа.  
3. Естествено, Шекспир нали за това 
е писал. А и не само той.
4. Любимият романтичен филм - 
“Наистина любов”
5. Любовта е любов, когато се 
споделя. Обичайте другите, но и 
показвайте чувствата си към тях.
6. И двата. 
-Бисер Станиславов - учител по биология

1. Вторият път се оказа успешен. Вече 30 г. съм 
„щастливо бракувана“. 
2. Ще отговоря със стиховете на Пушкин: 
„… и сердце вновь горит и любит оттого, / что 
не любить оно не может…“ (сърцето не може 
без любов) 
3. Убедена съм. Способността ни да обичаме не 
зависи от възрастта. И отново Пушкин: „Любви 
все возрасты покорны!“, но все пак….  
„По-полека и по-внимателно!“ 
4. „Москва не вярва на сълзи“, „Ирония на 
съдбата“, „Безсъници в Сиатъл“. 
5. Ако любовта не ви прави по-добри и по-
щастливи – бягайте от нея.  С времето ще става 
все по-зле.  И още един (от фейсбук)  
„Представете си, че разстоянието между вас и 
човека, когото обичате е 10 крачки. Ако вие сте 
изминали вашите  5 и още не сте се срещнали 
– сменете посоката. Може би това просто не е 
„вашият човек“. 
6. И двата. Важно е да ни е празнично и да го 
споделяме с тези, които обичаме. 
-Ирина Андонова - учител по руски език.

Страница 7
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1. Почти 5 месеца.
2. Навън
3. Всички, но когато се разхождаме вечер ми е доста любимо.
4. Еми, не мисля.
5. Понякога трябва да се скараме, за да разберем, че грешим, но когато хората се 
обичат винаги се осъзнават и оправят- трябва търпение и разбирателство.
6. Влюбчив хахах.
7. Зависи какво ни се прави, ама май разходка, защото филмите не ги гледаме 
много...                                                                                        -Йоана Маринова 8”в” 

Любовна анкета Любовна анкета 
Въпроси :Въпроси : 
1. От колко време сте заедно?
2. Как се запознахте?
3. Любим ваш спомен?
4. Пречи ли COVID-19 на връзката Ви? 
5.Как се преборвате с трудностите? (дайте съвет на другите 
двойки)
6. Опиши другия с една дума.
7. Навън на разходка, или филм вкъщи?

1. На 19 февруари стават година 
и 5 месеца.
2. Познаваме се от може би 6 
години, но се сприятелихме, 
когато влязохме в един клас.
3. Два дни от лятото, които 
прекарахме във Варна.
4. Не, засега не ни е. 
възпрепятствал да се виждаме
5. Това, което ни помага 
и съветът ми е, каквито и 
проблеми да има, винаги да се 
споделят и заедно да търсите 
решение.
6. Отдаден.
7. Разходка и след това филм 
вкъщи.

1. На 14 февруари стават 514 
дена
2. Познаваме се от доста 
време, опознахме се в 8-ми 
клас
3. Двата дни, които 
прекарахме във Варна през 
лятото
4. Не
5. Споделяйте проблемите си
6. Щастие.
7. Разходка(ако не е студено) 
и след това филм. 
 
-Яница Цанева 10”а” клас 
-Виктор Попов 10.”а” клас

1. От 1 месец.
2. Общ приятел от училище.
3. Гледане на филми на беседки.
4. Да, заради карантинните.
5. Компромиси и откровеност.
Тя:                               Той: 
6. Инат.                       6. Различна.
7. Зависи.                   7. Филм.
- Кристина Тенева 9”а” клас 
- Кристиан Василев 9”в” клас

1. На 14 февруари правим 5 
месеца.
2. На екскурзия в пети клас.
3. Всеки миг с нея ми е любим.
4. Понякога, карантините 
пречат.
5. Комуникация, разбиране и 
обич. 
6. Лигла <3. 
7. Пфф зависи, но филм. 
- Виктор Йорданов 9”в” 

Страница 8
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Любовна анкета Любовна анкета 
Въпроси :Въпроси : 

1. Вярваш ли в истинската любов?
2. Смяташ ли, че съществуват най-добри приятели момче-момиче?

3. Какво забелязваш първо в противоположния пол?
4. Имат ли значение интересите на отсрещния?

5. Бил ли си влюбен? А сега?
6. Любим романтичен филм или песен?

7. Опиши любовния си живот с едно изречение.

1. Разбира се, че да
2. Разбира се, че да. Бих казал, че дори тяхната приятелска 
връзка е много по-силна от еднополовата приятелска 
връзка.
3. Външният вид.
4. Да, без тях няма да знаем как да постъпим в дадена 
ситуация, а и в крайна сметка трябва да има уважение 
към интересите на даден човек, иначе излиза така, че 
използваш човека до себе си.
5. Истински, не и сега не.
6. Не бих казал, че имам любим романтичен филм, но пък 
любимата ми романтична песен е love me like you do
7. Може би най-несполучливия любовен живот... 
-Ерсан Алайдинов 9”в” клас.

Автор: Виктор Йорданов

1. Вярвам да, но смятам че тя се намира трудно.
2. Смятам да, но хората често мислят че не е възможно, 
но според мен е възможно да има чисто платонични 
отношения.
3. Първо нещо което на мен лично ми прави впечатление са 
очите в човека защото те показват много
4. Човек не трябва да бъде егоист и да мисли само за своите 
интереси ами също и за тези на околните.
5. Не съм била влюбена и сега също не съм.
6. Любимия ми филм е 10 неща които мразя в теб. Винаги 
много съм го харесвала. Идеята и сюжета на филма много 
ми допадат. Връзката между главните герои винаги много 
ми е харесвала
7. В момента нямам никого до себе си и не си търся 
половинка, за сега приятелите и хората в живота ми са ми 
достатъчни 
- Михаела Ангелова 8”в” клас.
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АбитуриентитеАбитуриентите
На САШО във всичко му върви
И по конкурси все е първи
Не иска и да чува за петици
И чете книги само с твърди корици!

АРЗУ все домашно пише
И без нея никой не може да 
препише
Вика, тряска и пищи
И като плаче винаги й личи
Никога за час не закъснява 
Винаги готова задачи да решава!

БЛАГОВЕСТА все така весела, 
засмяна
 От час някой път се скатава
Математиката не винаги й се 
отдава,
Но формулата C2H5OH наизуст 
познава
Доктор иска тя да става
И върхове ще покорява!

Маминия БАРИСАНЧО го наричат,
В часовете погледа му все бяга,
Но на въпроси винаги отговор 
дава.
Да закъснява за час обича 
А оправданието му е: “Сняг има!”

ГЕЦАТА че е познат като скатавка 
не е мит 
И от домашното той си остава 
скрит. 
В игрите той всички ни размазва 
И със съучениците си все си 
приказва. 
Дюнер със светкавична скорост 
изяжда 
И формули за сервис винаги 
изважда. 
От класа на Биология единствен 
ходи той 
И усеща там истински душевен мир 
и покой!
Няма втори като ДЕЛЯН
 С пари от бийтове залян.
 Патрончета пие като невидял,
 Купона пак е завладял!

ДЕНИ е нашия гений. 
Всяка сутрин за баничка минава, 
Но без нея не става. 
Понякога връзката й се прекъсва,
Но тя все се връща. 
За Холандия заминава,
Нас сами ни оставя!

Шефа го наричаме в класа, 
Всичко може, всичко знае,
И в отбор да си с него - мечта е,
Важно е да се знае едно, 
Каквото каже МИТАКА е закон!

ДОНЬО на образователната 
система фен не е,
Но програмирането на сърце му е
Мотото му е “Ще го направим”  
И с негова помощ срока за 
асайнмънтите винаги ще спазим!

ЕМА с каквото и да се захване
Винаги най-добра е!
Чете, пише, знае
И с усмивка ще те замае
Каквото и да избере да учи
Със сигурност ще сполучи!

ЖИВКО на шоурум яко се разбива
И всяка събота по кръчми се 
напива.
Голям футболист ще стане той,
Но първо трябва да е в алкохолен 
застой!

Всички търсят го ИВАН, 
Но то е ясно, че пак е заспал
В часовете той не влиза, 
Но по-важна работа има.
Залозите да върти не спира
И някой ден много пари ще има!

ИЛИЯН крипто валутите разбира
И по цял ден в тях се взира.
Залозите да следи не спира
И кинтите обира!

ЙОАНЧО дюнери обожава,
Но голямото баничките не прощава.
Вдига 100 от лежанка,
Всеки му вика бабанка!

КАЛИТО все се подценява
Но математика на всеки обяснява
С рисунките си всички смайва
И капители в детайл извайва
В пеенето сякаш не я бива
Но волейболна топка умее да 
забива
На аниме и манга тя се наслаждава
На приятелите си винаги ръка 
подава!

Никой не е като КАЛОЯН, 
Остроумен весел и засмян.
На песните на Тони той заспива
И с куката винаги убива!
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12.”в”12.”в”
Всяка вечер КАЛАТА е по купони
Пръска се на бийтовете без балони
Не пие той и пак се забавлява 
Момичетата игриви наставлява 
Във фитнеса тренира всеки ден
Цели да стане като Супер мен
И с песните не е назад 
Миксира ги и става най-богат
“THC и CBT ги меша”
K$G прибира кеша.

КРИС в игрите дигитални непобедим е
На Photoshop и Premier несравним е
С приятели голям е купонджия
Музиката за него е магия!

КРИСТИЯН кодовете много ги 
разбира
Програмист работи и пред нищо не 
се спира
Винаги целеустремен е
И някой ден в Дъблин ще живее!

ЛОРА в час много не внимава
И междучасията едвам дочаква.
Има тя един талант - да се смее с глас.
Информатиката не й е сила, 
Но в биологията е стихия! 
Няма как иначе, д-р Желязкова
Ще я наричаме! 

ЛЮСИТО все не можеш да я 
роустнеш,
Защото няма за какво да я погнеш
Тя на китара свири невероятно
Но започне ли метъл става страшно
Котката й може да не я обича
Но пък за храна все към нея тича
На тенис ходи и ги пръска

МАКСИТО голфа пред МГ паркира
 И обича в голяма компания да си 
пийва.
Във волейбола той всички убива, 
А междучасието нервите ти изпива!

МАКСИТО в науките е първенец,
Особено по физика голям е спец!
От неговото “няя са плашиш”,
Ти иде да го опердашиш
Момчето английския си го разбира,
Ама шестичката все не прибира.
По математика домашните не праща,
Но на контролните шест и десет хваща!

НИКИТО обича в час ръка да вдига, 
Но не и отговори да дава, 
А един и същ въпрос да задава.
Излезе ли отпред реч да държи,
Смайва всички до един!

ПРЕСЛИТО в сайтовете го бива,
Ама на модул не му се отива.
Той на компютъра бързичко въвежда,
Но да знае руски хич не ни изглежда
Бяга той по ФВС като стрела,
И от гърба си изкарва чифт крила.
Смей се той гръмогласно
Дори и по време на класно!

ТОШКАТА уж седи си вкъщи,
Но на хор ходи да се кърши!
Документацията после ще довърши,
Ала дюнерчето първо ще привърши.
Той към знание се стреми
Но с учителите спора няма да проспи
С брадата си той прилича на патриот
А гръбчето му е с размери на ферибот!

Ако на ЦЕЦО връзката му се изгуби, 
Всички знаем, че под моста той се губи.
Всички чудят му се как
Кълбета прави след пиянска нощ
Тролея той ще кара и един ден на
околосветско ще ни откара!
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Хороскоп
Козирог (22 декември – 19 януари) 
 Идните месеци ще са истинско предизвикателство за вас. Също като метеорологичните условия, успехът ви 
неочаквано ще се влоши драстично и никой няма да може да ви каже колко зле ще е положението или кога 
мъката ще приключи. Вземете си хубави ботуши, защото се очертава да погазите всичко, което в първия срок 
сте постигнали. Ще ви бъде много по-лесно да правите компромиси. Периода изисква макар и малки, но все 
пак някакви промени в любовния и семейния живот, които зависят от вас. Трябва да погледнете от друга 
гледна точка любовните си отношения.

Водолей (20 януари – 18 февруари)
Очаквайте страхотни новини днес. Най-накрая ще получите полагащото ви се възнаграждение. Това може да е 
повишение, нов предизвикателен проект или някаква комбинация от тях. Възможно е да получите добри новини 
и в областта на романтиката. Със сигурност сте положили усилия, някои от които са свръхчовешки. Сега ще 
бъдете възнаградени. Приемете с обичайния си стил всички подаръци, които денят ви носи. Днес си дайте повече 
от достатъчно време, за да свършите и най-обикновените неща. Това, че другите бързат не е нещо, на което ще 
реагирате добре. Един от най-добрите начини да избягате от очакванията на другите е да определите своите 
граници и да се придържате към тях.

Риби (19 февруари – 20 март)
Ще трябва да се трудите за това, което искате, но постигането му е напълно възможно. 
Отговорността ви и решителността ви ще бъдат поставени на изпитание и е единствено ваша 
отговорност е да се изправите директно срещу проблемите си и да ги преборите. Очаква ви месец, 
изпълнен с безсънни нощи, но и такъв, който ще е ползотворен и благодатен. Макар че и тук се 
очаква студ, на този вече сте стигнали. Но той не е проблем за вас. Вие сте единак, алфа човекът, 
идеалът, който всеки млад и стар гони. Самодостатъчен е изписано на челото ви.

                                           Овен (21 март – 19 април)
По време на втория срок учението ще започне да ви се отдава толкова много, че вашите родители, 
учители и приятели няма да могат да повярват на очите си. Ще учите толкова усърдно, както 
никога досега. Средният ви резултат в училище напълно ще ви задоволява – знаете, че сте 
способени на повече. Ако успеете да контролирате непостоянството си, ще постигнете блестящо 
представяне във всяка област. В идните няколко месеца ще ви върви и в любовта. Изведнъж 
хората около вас ще забележат колко атрактивни всъщност сте и това ще ви превърне в обект на 
всеобщи интереси.

Телец (20 април – 20 май) 
Не бягайте от час, защото няма да има и нужда – училището предстои да е мед и масло. 
Шестиците ще се леят една след друга, а джобът ви ще се препълни със заслужени стипендии. 
Няма да успеете да запазите душата си непорочна, тъй като много ще ви се услади да 
преписвате. Преди да започнете да го правите безразборно обаче, помислете доколко сте 
добри в това начинание, защото хванат ли ви няколко пъти, то ще стане доста трудно за вас. 
Оглеждайте се за висок, синеок индивид с кестеняви коси от противоположния пол!

Близнаци (21 май – 21 юни)
През тази учебна година се очертавате като много амбициозен ученик - ще си учите по 
всички предмети системно, ще се занимаваме с много проекти, ще участвате в състезания. 
Вие само се старайте да сте спокоен, бодър и най – важното – щастлив. Превръщате се в 
повод за гордост, но внимавайте да не се претоварите. Нищо интересно няма да се случи в 
социалния ви живот. Имате обично семейство и мили приятели, които са до вас и в радост и 
в трагедия. Липсата на промяна не трябва да приемате като нещо негативно – напротив, това 
доказва, че вие може да поддържате добри отношения с хората около вас.
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Рак (22 юни – 22 юли)
Незнайно защо, правопропорционално с температурата навън пада и успехът ви в училище. Така 
да се каже сте си пълен минус. Вървите по тънък лед, а началото на срока не е най-подходящият 
момента да се изпързаляте по този начин. Сядайте си здраво на шейната и направете едно 
последно спускане в необятния свят на учението и изпитванията преди дългоочакваната 
ваканция. От около месец някой си ви е харесал и ви шпионира, докато не гледате. В началото 
може да мислите, че не е ваш тип, но не се знае как ще се развият нещата по-нататък.

Лъв (23 юли – 22 август) 
Вие сте много интелигентни. Имате добри резултати стига само да сте организирани и да си учите 
уроците. Може някой от вас да спре със социалните мрежи, само за да наблегне на ученето. Обичате 
да ходите на извънкласни дейности и олимпиади. Вероятно се чудите как ще оползотворите времето, 
което вече не ползвате за учене, заради новия ви афинитет към преписването? Отговорът е кратък – 
в сладострастие. Трудно ще успявате да се нагледате на обекта на желанията ви, но макар моментите 
с него/нея да ви се струват твърде кратки, поне от тях ще има много.

Хороскоп

                                             Дева (23 август – 22 септември)
Време е да усъвършенствате компютърните си умения. Технологиите са тук, за да останат, така че е добре да 
ги приемете, вместо да им се противопоставяте. Умът ви е готов да поеме нова информация. Това означава, 
че можете да научите по-сложните аспекти на компютърните технологии. След като го направите, ще се 
наслаждавате на разглеждането на уебсайтове, пазаруването онлайн и изпращането на имейли на близки и 
далечни приятели. Тазгодишният Свети Валентин крие както големи рискове, така и големи награди. Малко 
смелост ще доведе до голямо щастие. Стреляйте напред и нагоре, а какво ще уцелите оставете на съдбата.

 Везни (23 септември – 22 октомври)
Можете да получите много повече за усилията, които полагате в училище. Просто трябва да 
изчакате подходящия момент и да заявите претенциите си. За сега обаче е препоръчително да 
изчакате и да продължите в същия дух. Догодина, ще получите заслуженото. Любов, семейство, 
приятели: Думите не могат да опишат щастието, което ви предстои. Ще намерите любовта в 
най-тежкия момент, преди последният пламък надежда да е изгаснал. Дръжте се, пътят е дълъг, но си 
заслужава. Връзката ви няма да е лесна в началото, но вътрешно ще знаете, че това е човекът за вас.

                                             Скорпион (23 октомври – 21 ноември) 
Въпреки че училищният ви живот е като текст от песен на Криско, вътрешно сте отговорен и 
трудолюбив човек. И точно тези ваши качества ще заблестят идния месец. Предстои ви да впечатлите 
всички около вас със своя скрит интелект, оборвайки всички, що хулят вас и вашето знание. Средният 
ви успех ще скочи, а представителите на другия пол ще бъдат меко казано удивени. До края на учебната 
година ще разбият сърцето ви към 3-4 пъти. Неприятно, но какво да се прави. Бъдете спокойни, ще 
преживеете някак тези произшествия, които, ако не друго, поне ще направят живота ви безкрайно 
интересен.

Стрелец (22 ноември – 21 декември)
Обикновено ученето ти се отдава с лекота, затова и не полагаш непосилни усилия да 
изпъкнеш, но не се справяш отлично. Средният резултат в училище напълно те задоволява 
– знаеш, че си способен/на на повече. Ако успееш да контролираш непостоянството си, ще 
постигнеш блестящо представяне във всяка област.  Стани по-внимателен в час, защото 
те очаква проблем с учител. В идните няколко месеца ще ви върви и в любовта. Изведнъж 
хората около вас ще забележат колко атрактивни всъщност сте и това ще ви превърне в обект 
на всеобщи интереси.

Автор: Калина Тихомирова
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Сготви си самСготви си сам
Калифорнийски бисквити с тиква и ябълкиКалифорнийски бисквити с тиква и ябълки

Необходими продукти:

Тиква - обелена  
200г

Ябълки - ср. големина  
 1 бр.

Кафява захар 
50гр. 

Зехтин 
2 ч.л.;

Брашно  
1 ч.ч.

Бакпулвер 
1/2 ч.л.

Ванилия 
1 бр.

Джинджифил 
1 щипка, на прах

Канела 
1/2 ч.л.

Сол 
1 щипка

1.Ябълката се нарязва на кубчета, сърцевината се маха. Тиквата 
се нарязва на кубчета, смесва се с нарязаната ябълка и се пече до 
омекване.
2. Пасира се и се оставя да изстине. В пюрето се добавя захарта, 
зехтинът, брашното с бакпулвера, джинджифилът, солта, канелата  
и ванилията.
3. Замесва се меко тесто и с влажни ръце се оформят топчета с 
големината на орех.
4. Леко се сплескват и се нареждат в тава, постлана с хартия за 
печене. На всяка бисквитка може да се сложи по парченце орех.
5. Пекат се 15 минути на 180 градуса.
6. След като изстинат върху решетка, може да се украсят с черен 
или бял шоколад, разтопен на водна баня.

Начин на приготвяне:

Страница 14 Автор: Никола Андреев
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МЕЖДУЧАСИЕМЕЖДУЧАСИЕ
Ваканцията свърши и сега настъпи един от най-Ваканцията свърши и сега настъпи един от най-
красивите празници - Свети Валентин.  В  тази  красивите празници - Свети Валентин.  В  тази  
буквословица  сме  ви  подготвили  7 думички, с които буквословица  сме  ви  подготвили  7 думички, с които 
свързваме празника. Потърсете ги по хоризонтал и по свързваме празника. Потърсете ги по хоризонтал и по 
вертикал. И не забравяйте да се забавлявате! вертикал. И не забравяйте да се забавлявате! 

Отговори:Отговори:

сърце, рози, Купидон, валентинки, гълъби, бонбони, катинар сърце, рози, Купидон, валентинки, гълъби, бонбони, катинар

Ученически бисериУченически бисери
•Затова лирическият герой открива надежда в 
планината, която няма как да му помогне физически, но 
поне психически...
•Ейбрахам Линкълн е роден в дървена колиба, която 
построил собственоръчно.
•Кучето си тръгна, въртейки с благодарност опашка. 
Няма много хора, които могат да го направят!
•Римляните били големи строители. Тяхно дело са много 
павирани пътища, измежду който най-прочут е Млечния 
път.

СудокуСудоку
Лесно:

Трудно:

Автор: Калина Тихомирова
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Борис Зарков, 9”в” клас

Малвина Стоянова 11”б” клас

„АЗ СЪМ БЪЛГАРЧЕ, ОБИЧАМ...”
Аз обичам България. Това е най-прекрасната страна 
на света, Прекрасна е с това, че всеки сезон ни поднася 
красота. Прекрасна е с това, че е моя. Прекрасна е с това, 
че тук съм роден. Това е домът на мама и татко, на баба и 
дядо. Това е домът ми!
През пролетта има уханни кокичета в двора и цялата 
природа се пробужда. Тогава като че ли се случват чудеса 
с всички хора, растения и животни. Тогава сякаш мечтите 
заговарят, сърцето се разтваря и имам чувството, че ще 
полетя.
През лятото отиваме на море и въпреки че го наричаме 
„черно“, когато се гмуркаме в кристалната вода, се 
радваме на рапанчетата, мидичките и рибките. Това е онзи 
вълшебен свят, който е чужд и непознат за много хора по 
света. Това е една малкa част от нашето богатство.
През есента берем от най-вкусното грозде, събрало 
всички слънчеви лъчи. Сезонът на знанието, сезонът на 
предстоящите извоювани победи в училище, сезонът на 
новото и неочаквано начало в предизвикателствата на 
поредния горен клас.
През зимата се качвам в планините и сред красивата 
природа карам ски. Ах, а там....., красота...., безкрай...! 
Неописуема сила ме обгръща, когато виждам с очите си 
нашата безценна природа.
Това е България! Красота, сила, величие! 
-Никола Андреев 5”б” клас Над броя работиха: Над броя работиха: 

Александра Николова 
Виктор Йорданов 
Виляна Божкова 
Георги Иванов 
Калина Тихиморива 
Никола Андреев 
Ния Неделчева 
Теодора Велева 
Тея Чобанова

Графичен Дизайн:Графичен Дизайн: 
Виктор Йорданов 


