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  ЕЛЕКТРОНИАДА 2020
На 22 февруари 2020 г. в Русенския университет „Ангел Кънчев“ 

се проведе второто младежко състезание ЕЛЕКТРОНИАДА 
2020, организирано от преподавателите и докторантите 
от катедра „Електроника“, факултет „Електротехника, 
електроника, автоматика“, в което наши ученици, не 
само взеха участие, но и се класираха на призови места.
ЕЛЕКТРОНИАДА 2020 се проведе в два състезателни кръга – 
теоретичен и приложен, с общо времетраене 3 астрономически 
часа. В теоретичния кръг участниците показаха своите 
знания, свързани с електрониката и физиката, като отговаряха 

на две серии по десет въпроса за регламентирано време.
В приложния кръг участниците в ЕЛЕКТРОНИАДА 2020 

преминаха през четири етапа с конкретни задачи – изработиха 
електронна схема и създадоха алгоритъм за работа и софтуерна 

програма, базирана на Arduino UNO, и не на последно място тестваха 
и демонстрираха пред петчленно жури (проф. Иван Евстатиев, доц. 
Валентин Мутков, доц. Анелия Манукова, д-р Деян Левски, маг. инж. 
Йордан Стоев) функционалността на изработената електронна схема, 
като показаха умения да измерват и документират изходни параметри.
Д-р Росица Георгиева – началникът на Регионално управление на 
образованието, Русе, деканът на факултет „Електротехника, 
електроника, автоматика“ доц. Вяра Русева и ръководителят на катедра 

„Електроника“ проф. Иван Евстатиев връчиха наградите на победителите:
1. място – Отбор MG-12, Математическа гимназия „Баба Тонка“, Русе, в 
състав: Никол Павлова и Никола Богданов, с ръководител инж. Донка Симеонова;
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ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ
С бързи действия учителите и учениците на нашата гимназия успяха да се 
настроят и да преминат на дистанционно обучение още през месец март. 
За всички това беше едно от поредните предизвикателства, с които ни 
сблъсква животът. За образованието обаче всички усилия си струват. Да, 
не беше лесно, нито за учителите, нито за учениците. Мегейците обаче 
не се спират пред никакви трудности - макар и дигитално продължихме 
да имаме участници в редица състезания и олимпиади, а дори и нещо 
повече - спечелихме дузина първи места и завоювахме участие в няколко 
от националните олимпиади. Дистанционното обучение не попречи и на 
зрелостниците да завършат своето средно образование,а дори напротив - те 
се представиха блестящо. Резултатът от ДЗИ - то по български език и 
литература тази година е много добър 5.26, а средният успех на втората 
матура е много добър 5.17. 
Това говори само едно - когато има желание, винаги се намира и начин. 
Благодарим на учителите, които толкова бързо успяха да се адаптират към 
новата обстановка, благодарим и на учениците, които не се предадоха, а 
продължиха да извисяват името на гимназията макар и виртуално.

Автор: Никол Павлова

Автор: Ния Неделчева
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НАГРАЖДАВАНЕ НА ДАРОВИТИТЕ ДЕЦА
Близо 200 талантливи русенски деца от различни училища бяха 

наградени на 27.01.2020 на тържествена церемония в зала 
„Европа“ на Доходното здание. Те получиха грамоти за 
постиженията си и призовите места от конкурси в 
областта на културата, изкуството, науката и 
спорта. Отличията им бяха връчени от кмета Пенчо 
Милков, зам.-кмета по хуманитарни дейности 
Енчо Енчев и директора на РУО Росица Георгиева.
В приветствието си към децата кметът Пенчо 
Милков сподели, че искрено се гордее с успехите 
им, които са успехи и за Русе. „Това, което 

правите, трудът, който полагате, са важни не 
само за вас и вашите семейства. Важни са за Русе. С 

всяка минута усилие вие изграждате нашия град. Вие сте 
Русе, вие сте нашето бъдеще! Обичайте своя град, останете 

в него, реализирайте мечтите си тук“, заяви Пенчо Милков.
С едногодишни стипендии в размер на 135 лв. месечно са отличени 
общо 10 ученици – 4 от МГ„Баба Тонка“, 2 от СУЕЕ „Свети 
Константин-Кирил Философ“, и по 1 от АГ „Гео Милев“ , СУ „Васил 
Левски“, СУПНЕ „Фридрих Шилер“, ПЧСОУ „Леонардо Да Винчи“.
Всички останали бяха наградени с грамота, за отличията 
си. Учениците от Математическата гимназия, които са 
наградени, бяха 70, което е повече от една четвърт от всички. 
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SPELLING BEE:
На 24.02.2020 по време на 7-мия час се 
проведе първият кръг на националното 
състезание „Spellin Bee“. За подготовка учениците имат д а 
научат 500 думи. От нашето училище училище взеха участие 16 
ученици от 5. до 7. Клас. Борис Александров от 7. А и Виктор Енчев 
от 6. А се класираха на първо и второ място. Те ще участват 
в регионалния кръг на състезанието, като за него ще трябва да 

подготвят още 200 думи. Желаем им успех!

Благотворителен базар:
  Тази година  от 24.02 до 28.02 в 
гимназията се проведе благотворителен 

базар за мартенички с кауза „Да помогнем 
на Михаела“ . Базарът беше по инициатива на 

Александра и Мария от 10д клас. Мартеничките 
бяха ръчно изработени от тях и с помощта на приятели. Бяха 
продадени над 450 мартенички, а базарът събра  966 лв., с което 
учениците от гимназията доказаха, че са не само умни, но и помагащи.  

Автори: Ния Неделчева и Миряна Иванова
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Кога завърши МГ, в коя паралелка и кой беше класният ти 
ръководител? 
Аз съм випуск 2012, бях в паралелка Д, г-н Георги Йорданов ми 
беше класен ръководител.

Какъв е твоят най-приятен спомен от годините в гимназията?
Най-приятниятите спомени са от Коледните концерти на МГ-
то, цялата подготовка и забавление около концертите бяха много 
вълнуващи. Иначе ми липсват цялостно закачките и времето, 
прекарано със съученици в и извън часовете.

Разкажи ни някоя интересна история? 
Спомням си веднъж в час по химия бяхме шумни. Госпожата ме 
извика при нея, извади едно шишенце с мистериозна съставка и ми 
каза да се наведа и да помириша. Аз, скептичено настроен, бавно се 
наведох, но тя натисна главата ми надолу и усетих остра миризма, 
която ме прониза. Не можех да премахна неприятното чувство с 
дни. Не съм сигурен дали беше сероводород или нещо друго, трябва 
да питам госпожа Николова, но си беше сполучливо и определено 
неочаквано наказание, стоях мирен за известно време.

Как се разви след като завърши гимназията? 
Записах бакалавърска програма в Jacobs University Bremen, в 
Германия със специалност „Биотехнологии“, а след това завърших 
магистратура – „Метаболитно инженерство“ в TU Delft. В момента 
съм част от една програма – YEASTDOC, която обхваща различни 
теми от индустриалната биотехнология. По тази програма карам 
двойна докторантура по генетика в University of Leicester и същия 
университет в Бремен, а компанията Хайнекен участва като 
индустриален партньор. Проектът е свръзан с дрождите, които се 
използват за ферментация на светла бира. Отскоро живея отново в 
Бремен.

С какво се занимаваш сега?  Смяташ ли, че МГ ти е помогнало 
по някакъв начин и ако да – как? 
Мисля, че нашето обучение по химия и биология имаше важно 
значение за това в каква сфера бих се развил. Разбрах, че знанията, 
добити в гимназията, са били доста сериозни и подробни и те 
ми помогнаха бързо да се адаптирам към по-високото ниво на 
обучение. Мисля, че връзката учител-ученик беше ключова в МГ-
то, защото го имаше това взаимоуважение и доверие. Винаги е 
приятно,  дори и сега, след толкова време да се срещна с бивши 
учители. Също така, МГ ми позволи да проведа лекция на 11 Д клас 
преди година, в която говорих на учениците за биотехнологията 
като сфера с потенциал за различни кариерни насоки, което беше 
интересно изживяване.

Какъв съвет би дал на учениците на гимназията днес?
Бих им казал да се забавляват на маск, защото това са всъщност 
най-забавните години, но също и така да балансират забавлението 
с учението. Надявам се да успеят да изградят добри приятелства, 
които да продължат и след завършването на гимназията!

Успелите МГ - с Никола Гюрчев
Свободен час: страница 4 Автор: Симона Веселинова
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1.Представете се накратко. 
Родена съм в Русе и съм учила в Руската гимназия. Във 
Великотърновския университет завърших социални дейности, а 
по-късно и психология. Когато не съм в Русе, живея в град Борово. 
Омъжена съм и имам дъщеря, която също е психолог. Обичам 
литературата и фолклора. Председател съм на Дамски писателски 
клуб „Фортуна”. Обожавам котки. 

2.Как решихте да се занимавате с психология?
Това беше моя мечта през целия ми живот. Обичам да изследвам 
човешката душа и да помагам на хората да опознаят себе си. Обичам 
да слушам и да разбирам. Затова, щом ми се яви възможност да 
стана психолог, веднага се възползвах от нея.

3.Какво обичате да правите в свободното си време? 
Най-различни неща. Чета много и всякаква литература, 
включително професионална. Пиша. Обичам да плета, постоянно 
изпробвам нови модели. Старая се да прекарвам повече време с 
близките си хора. Но когато имам нужда от истинско зареждане, 
отивам в градината и се наслаждавам на връзката със земята. 

4.Коя е най-трудната психологическа задача, която сте решили? 
Тя е една и съща за всеки: да опозная себе си. Не съм сигурна, че 
вече съм я решила напълно. Все още си пробвам границите. 

5.Защо избрахте да работите в МГ?
МГ е много специално училище, различно от всички други в Русе. 
За мен беше предизвикателство, което се превърна в приключение. 
Не съжалявам нито за миг за решението си. 

6.Какво впечатления имате от учениците, учещи тук?
Тук са събрани най-умните, най-талантливите, най-амбициозните 
деца. Все още се случва да се изумявам от високото ниво на познания, 
напълно несъизмерими с това на повечето ви връстници. Тук 
виждам хора, които не се боят да чупят рамките и които са готови 
да се трудят всеотдайно, за да постигнат целите си. И същевременно 
са деца като всички останали. Това е една уникална комбинация, 
която не може да бъде видяна другаде. 

7.За какво най-често се обръщат учениците към Вас? 
Две неща. Едното е страх, че няма да се справят достатъчно добре, 
който е резултат от пресата, наложена от средата, от собствената 
амбиция, а често и от родителите. Другото е един специфичен 
ученически бърнаут, за който преди това дори не знаех, че 
съществува: деца, които години наред са били много активни, 
работили са, изявявали са се и после изведнъж сякаш се пропукват. 
Някои се разбунтуват, други изпадат в безразличие. Емоционалното 
развитие следва своите закони и те не са идентични с тези на 
развитието на интелекта.

На 4 очи с г-жа Нела Цветкова

 8.Какво бихте казали на учениците? 
Вие сте изключителна скъпоценност за нашето общество. Вие сте 
надеждата за бъдещето. Учете и работете усилено. Но се научете и 
как да съхранявате себе си. Успех!

Автор: Симона Веселинова Автор: Тея Чобанова и Виктория Рачева
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На един слънчев септемврийски 
ден в 58 стая, 
един клас сладури всички 
учители омая. 
Двадесет и шест интересни 
екземпляра, 
от които почти никой още не 
беше палил цигара.

Първи номер е Сашка, 
напомняща на Чебурашка. 
Тя не говори, само когато има 
суши в устата, 
за което, впрочем, на месец 
харчи по една заплата. 

Нейна най-добра другарка е 
Еми, 
всеки ден замесена в Петричките 
схеми. 
На училище рядко идва тя, 
пък и не й трябваше - притежава  
неземна красота.

На Викито нищо не й липсва - 
гадже, работа, танци, даже 
започва да й писва. 
Но когато дойде да ни посети, 
оправяме и най-лошите й дни.  

Моника, нашата вода ненапита
е надарена като на Тита, 
а когато под 6.00 й беше успеха, 
редовно пиеше водка с утеха. 

Кристиян Георгиев, накратко 
викаме му “черен”, 
на програмирането е верен, 
а по време на игра на карти 
редовно обявява кварти. 

Негов партньор в игрите е 
Николай, 
по нашите ширини той като 
Тотката се знай. 
Освен с внушителния си размер,
той е разпознаван и с качеството 
си на кавалер.
 
От другия отбор е Вальо - 
пенсиониран плувец, 
на забавните шегички той е спец.
Него или го обичаш, 
или искаш в слабините да го 
сриташ. 

На Никола колите са му хоби,
любимата му марка през зимата 
не може да проходи, 
но той, за сметка на това, бръмчи 
със ситроена, 
а вътре мацки по-красиви от 
Албена. 

Богито в училище по-нисък от 
тревата, 
обаче не сте го виждали с чашка 
във ръката.
Освен че математиката я разбира 
може и като Кобрата да се боксира. 

Наско започна дебел пък ще 
завърши слаб, 
мечтата му е да бъде много богат. 
Ала вместо за Александрова да 
прочете някоя творба, 
ходи на муай тай с гадже за ръка. 

Нора от своя страна, въпреки 
че е жена, 
често влиза във дебати заради 
своите права. 
А реално трябва да си замълчи, 
защото слуша Карди Б. 

Дидито, през повечето време е 
мила и добра 
ама като се изнерви си патиме 
бая. 
Често тя получава нервен срив, 
не трае Сашко, когато е игрив. 

Пупито обикновено, 
се разхожда с кафенце и буено, 
но когато загрубее  и дюнерите 
ги умее. 
С момчетата не си поплюва, 
на скромна само се преструва. 

Кристиян Маринов, звездата 
на Дунав, 
смеем да твърдим, че е доста 
хубав. 
Освен че спорта му се отдава, 
даскалото също му приляга. 
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Тереза в сенките се крие, 
тиха е, но може да се бие. 
Не обича да си дава зор, 
но влиза рязко стане ли спор.

Рости-Слава не идва от 
планета пайнер, 
затова пък щяла да става 
интериорен дизайнер. 
Учителите изкарва извън 
контрол, 
вкарвала ни е във батаци бол.

Номер осми наричаме я Рони, 
гастритът всяка седмица я гони. 
За нея в любовта няма почивка -
всеки месец - нова забивка.

Самито приятел е със всички
и в бележника - само петички и 
шестички. 
Всяка с поглед я съблича гола, 
при него тройките не са само в 
баскетбола.

На Венкиса му е в кръвта да бяга, 
на нищо друго той не набляга. 
Ала Александрова хване ли го 
веднъж, 
двойките започват да валят като 
дъжд. 

От Тошо всички очакваха да учи, 
ама той иска само цигари да пуши. 
С майнунските си звуци вдига 
врява, 
Еврофутбола живота му спасява. 

Под фаталното число 13 се крие 
Калоян, 
адаш на класния, абе късмет 
голям. 
Той не обича да е център на 
внимание, 
с нас да се занимава няма желание. 

Билчо в Щръклево живее, 
в класа ни като слънце грее,
но във неговото подсъзнание, 
пълно с черен хумор и страдание. 
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Мишо - най-сериозният от 
всички нас, 
на даскалото каза пас. 
В Две Могили обича да стои, 
да прави схеми и  да брои пари. 

Тамерланд, специалист по 
джудо и борба, 
малко бавно работи неговата 
глава. 
Като горила се бие в гърдите, 
от скоро има и проблем със 
вратите. 

Последен, но не на последно 
място е Сашака,
на всяка осмокласничка в 
главата. 
Често досажда и на всички им 
писва, 
поне Жекова със шкафа затиска.

И колкото и проблеми да 
създаваме на класния,
за щастие ни се падна от всички 
най-прекрасния. 
Двойки и забележки пише с 
тежка ръка, 
но отвътре е сладък и с мека 
душа. 
Господин Начев му викаме ние, 
всеки без униформа от него се 
крие.
 
Това е за нашия клас накратко,
за 5 години класни сменихме, не 
малко.
Но въпреки това сме си все така 
задружни,
в пакостите в училище - най-
изкусни.
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Сашо на технологиите е царя, 
в часа той слушалките си не сваля.
Мечтае си да бъде дългокос 
и усилено работи по този въпрос.
По немски госпожата иска ли да 
го изпита,
той директно, че има вече В2 в 
лицето й ще изрита.

Близнакът чаровен главната роля 
заковава,
на него награда Оскар се 
отредява. 
Без Борко купон не става,
до сутринта буден да остане 
успява.
Той е за парти направено момче
и че душата му танцува, не може 
да се отрече.

Валито в народните танци си я 
бива
и на тестове никога нищо не 
преписва.
Ако я питаш нещо по химия, 
винаги ще знае,
но задаваш ли тъпи въпроси, хич 
няма да си трае,
а скоро медицината й предстои да 
опознае.

Габито я гледаш - слабичка, 
стройна,
но обича да похапва вафличка 
двойна.
Винаги е готова тя да помогне с 

домашно,
ала заради краснописа й то е леко 
неясно.
Фармацевт е тя бъдещ, 
винаги така трудещ се и учещ.

Гери през прозореца леко 
наднича
и вече рязко от МГ се отрича.
Театър, танци, йога дори,
тя знае как своето време да 
разпредели
и същевременно с приятелки да 
се позабавли.

Тези къдрици рижави, бляскави 
като перли,
спуска ги тях нашето Ели.
Обича тя да има сто задачи и 
половина,
та чак да ги върши до догодина.
В дебатите равна няма,
не й спори, че да нямаш после 
травма,
защото на нея правото й е в 
кръвта
и ще й спомага то във властта.

Елина английския обича,
на без домашно никога не се 
обрича.
Тетрадките с планове винаги дава
и як юрист ще става.
Водката тя хич не отрича, 
чуе ли Миле Китич и Галена, 
веднага ще дотича.

Зара е нашият ангелски народен 
глас, 
види ли вафла, директно е в 
захлас.
Понякога шамари бие, ако е 
бясна, 
но на приятелите си винаги ще 
остане вярна. 
На ХС тя обича да поспива,
към алкохол хич не се подтиква.

Не се чудете и мулатка си имаме 
ние,
Иветка и слабостта си към 
чантите никак не крие.
Пътят Русе-Варна наизуст го знае,
ала няма избор, любовта й там е.
Биология и химия обича тя,
ама все чете до три през нощта.

Имате ли Instagram, Ренито 
последвайте,
за хубавите й снимки често се 
оглеждайте.
Инфлуенсър/доктор се чудим ли 
ще става тя, 
все не може да се спре в една 
страна.
Обича с учителите да спори,
тя с тях просто трябва да 
преговори.
Йони А. за екскурзии по света 
копнее, перфектно езиците на 
Изтока владее.
В биологията и компютрите 
силата й се крие,
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много нови лекарства й предстои 
да открие.

На Йонито книгите са й страст,
но на нея и дюнерите са й сласт.
Тя е потайна скрита лимонка,
да не закъснее за час тича като 
спринтьорка,
защото по коридорите пак си е 
направила малка разходка.

Фаталният номер на него се пада,
на училището той не прекрачва 
прага. 
Бързите скорости Краси обожава,
ама за шест месеца без книжка 
остава.
Доктор Метев често му викат 
и идеи за глупости никак не му 
липсват.

Крисито е нашата красавица 
знойна -
 като Славейковата Ралица мила и 
скромна.
С ветеринарна медицина иска да 
се занимава
и на малки животинки с радост да 
помага.

И Мерт към медицината е 
привлечен,
скоро може лекар да стане 
известен.
На чуждите езици голям е 
познавач
И на МПС горд и опитен водач.

Миша живее на земя от училище 
“далечна”
и това е причината винаги в час 
при Александрова да е последна!
Гледате я - дребна, хубава, засмяна,
но ядосате ли я, ще стане 
необуздана.
Ще я помним все на диета с ябълка 
в длан,
ала шоколадът й е истинският
блян. 

И на Надя А. биологията и 
химията й се отдават,

с колегите лекари безброй животи 
ще спасяват.
От тениса живо се интересува 
и на Григор Димитров вярно 
фенува. 

Нади сред учителите като 
“другата Надя” беше позната,
на кодовете по информационни 
най-добрата.
На медицината е избрала да 
заложи
и Хипократовата клетва някой ден 
да положи.

Поли в плуването няма равна,
заслепява с хубостта си омайна.
По химия е безспорна фаворитка
и за науката за живота даровита.

Полина също за медицина 
копнее,
из Сефора за червила вилнее.
На медицината пътя си е 
отредила,
към живота в помощ на другия 
се е устремила.

Райка в доброволческите 
дейности е активна
и към биологията не е безразлична.
По обмени обича да пътува
и срещи с нови култури и нрави 
бълнува.

Раличка с таланта си да твори 
изумява,
с жизнерадостната си усмивка 
всички заразява.
От картините й блика прелест 
рядка
и в модния дизайн светло бъдеще 
я чака.

Росито обича в час да задава 
въпроси
и по коридорите като конник без 
глава се носи.
В небесносиния й поглед пламъче 
проблясва,
Щом за военна медицина с някого 
се разприказва.

Софито  е нашата голяма 
гордост, 
за Абу Даби заминава с бясна 
скорост.
Запазен за нея е първият чин в 
средата
и на тестове винаги първа тегли 
чертата, 
но скоро гледайте как на арабските 
шейхове ще им бъде в сърцата.

Стелко медицина ще учи
и сме убедени, че с мацките ще 
сполучи.
Да е джентълмен му е в кръвта
стига да не приема всичко на шега.

“Цецо, на изпит ще те оставя!” 
Ех, като го чуя това и едно дежа 
вю ме залавя.
Той е душата на 12ти “д” клас,
купонът и алкохолът му влияят от 
раз.
Но ето, че успешно завърши 
и след години на другарските 
срещи отново ще се разкърши.



Стена на изкуството

Ивона Цветанкова, 6А клас Мария Петров, 6А клас

Натали Робъртс, 5А клас

Румина Януарова, 6А клас

Андрея Иванова, 6А клас

Компютърна обработка:
Теодора Велева


