
Онлайн-издание на вестник “СВОБОДЕН ЧАС”
Здравейте, скъпи мегейци, поредната учебна година 
почука на прага на гимназията ни. Тазгодишното 
откриване не беше обичайното блъскане на двора на 
гимназията, поради невероятно малкото местенце, 

отделено за всеки клас, предвид броя на учениците.
Напротив, всички влязохме през портата на 

гимназията, като царе и царици – на всеки лично 
му беше измерена температурата и беше 

проверено дали е здрав. Уж всичко точно и 
наред, но още на първия ден се прочухме 

из България (хубаво е да сме известни) 
с първия случай на КОВИД-19 в 

училище. Е, МГ няма как без слава. 
Преодоляхме и това. Тази година 

се запознахме с новата учебна 
програма (най-сетне по-

къси часове и повече 
големи междучасия, но 

само ако можехме да 
почваме мааалко 

по-късно).

 Забравете за оплакването, 
г-жо Бобева, всичко е 
точно, но ако ще правите 
още реформи – имайте го 
предвид. Новата учебна година 
подбуди голям интерес към 
вокалната група. Ех, да можеше 
и с госпожа Добрева да беше така 
(помним славните времена).  Вокалната 
група показа талантливите си ученици и 
на Патронния празник на гимназията (за 
повече клюки от кухнята на подготовката на 
тържеството прочетете статията във вестника), 
който донесе много положителни емоции..(и 
ученици с КОВИД-19...Упс, няма да ви разкриваме 
повече, вървете и прочетете). Бързо след това 
преминахме и на онлайн-ваканция – ааa, извинете, 
онлайн-обучение. Всички реагираме различно на него 
– едни си пият кафето захласнати по интересния урок по 
химия, а други се опитват да станат от леглото, за да изпълнят 
упражненията по физическо – не ни е лесно и на нас, а за 
това, какво някои учители и ученици мислят за обучението през 
Тиймс, можете да прочетете измежду страничките на вестника 
(е надолу в PDF формата имахме предвид). Няма да ви бавим повече, 
заповядайте в първия брой на реформирания вестник и се насладете 
на статиите, които сме ви подготвили, а ако сте много щедри, можете 
да дарите едно левче на редакторския екип (за едно кафе, докато не са 
затворили заведенията пак).

Автор: Миряна Иванова
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През март месец 2020 година непознатият 
КОВИД  - 19 почука на вратата на страната 
ни и за миг всичко потъна в тишина и пустош. 
Затворихме кафенета, ресторанти, училища. 
Отменихме концерти, състезания, празници 
и най-вече – отменихме 50 – годишнината на 
Математическата ни гимназия. Ехх, тежки 
времена бяха…

ЗАД  КУЛИСИТЕ НА 
ПАТРОННИЯ ПРАЗНИК…

На 23-ти октомври обаче 
дългоочакваният празник 
стана реалност. Ние не се 
страхувахме от забраните, не 
се страхувахме от вируса, 
страхувахме 
се само от факта, че 
ще пропуснем 
отбелязването на 
такава велика 
годишнина. 

Нека сега да се разходим малко зад кулисите на патронния 
празник и да се пренесем в подготовката на прекрасното 
тържество, което се състоя в голямата ОЗК Арена.  До 
последно гимназията тръпнеше в очакване – дали ще 
има празник, или няма да има (Ковид – 19  дишаше във 
врата на класа от актьори, но за щастие всичко беше 

отрицателно). Е, поне в началото.  Няколко дни усилена 
подготовка и целодневни репетиции бяха причините 

за успеха на юбилея на гимназията. Благодарности 
към участниците, които дадоха всичко от 

себе си, за да почетем своето училище. За 
поредна година вокалната група се докосна 

до всички и поздрави настоящи и бивши 
учители и основатели на математиката 

в гимназията. Техен ръководител 
бе новото попълнение на МГ 

– госпожа Мария Милчева. 
Празникът, разбира се, не 

мина и без прекрасните 
танцови изпълнения на 
фолклорната ни група 

от народни танцьори, 
начело с Диляна 

Ангелова. 

По традиция госпожа Антония Киранова отново 
вдъхнови  своите ученици от 11 А и Б клас и 7 
клас и заедно с тях пренесе публиката в Радините 
вълнения на Вазов, но пресъздадени години напред 
в бъдещето.  
Подготовката кипеше с доста смях, но и с много 
усилия и умора. Участниците бяха много сплотен 
състав – заедно строиха сцената, заедно мръзнаха, 
заедно се смяха. Споделяха, както солетите си, 
така и вирусите. Важното  тук е, че успяха да 
направят празника по най-добрия начин. Е, ден след 
патронния празник един по един всички опадаха и 
доста от тях изкараха по едно плюсче на модерните 
ПСР тестове. Бързо направихме солидната бройка 
от 15 ковидчета и за пореден път показахме, че МГ  
трябва да сме първи във всичко. 

Автор:  

Ния Неделчева



НОВИНИ
МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС 
ПО ПРОГРАМИРАНЕ CODEIT
Двама възпитаници на нашата гимназия 
за пореден път са сред финалистите 
на международния конкурс по 
програмиране CODEIT, организиран от 
Мусала Софт. Това бяха Емил Инджев 
– завършил МГ-ец и Виктор Кожухаров 

от 12. А клас. Те завоюваха съответно ДЕВЕТО и СЕДМО 
място в оспорваната надпревара. Поздравителен 

адрес по време на награждаването бе отправен от 
президента на България – господин Румен Радев. 

КОНКУРС “МАТЕМАТИКА И ПРОЕКТИРАНЕ” 2020
Тази година конкурсът не се проведе в Москва, както повелява 
традицията, но въпреки всичко се осъществи дистанционно в 
периода 16-18 май 2020г. На националния кръг бяха допуснати 
8 ученици от МГ с 4 проекта. Техен ръководител бе госпожа 
Сюзан Феимова. Мегейците се завърнаха с две ПЪРВИ и 
две ВТОРИ места. Никол Георгиева от 9. Б и Мария Кирилова 
от 10. А грабнаха двата златни медала, а Арзу Тейкова от 
11. В, Есра Тейкова от 7.А и Симеон Неделков от 10. А клас 
завоюваха ВТОРО място със своя проект. Още едно ВТОРО 
място спечели проектът на Велислава Крумова от 12. В, Рая 
Христова от 9. В и Ния  Нейкова от 9. Б клас.

МАТЕМАТИКА БЕЗ ГРАНИЦИ
През август месец се проведе 

националният кръг на състезанието 
”Математика без граници”. МГ беше 

представено от 4 участници, които 
се завърнаха с три БРОНЗА и 

едно СРЕБРО. Тея Чобанова 
от 8. А грабна ВТОРО 

място, а Стефан Милков 
от 8. А, Павел Райчев 

и Преслав Тошев  
от 7. клас се 

завърнаха с 
по едно 

ТРЕТО 
място.  

М Е Ж Д У Н А Р О Д Н А 
КОНФЕРЕНЦИЯ COM-
PSYSTECH’20
На 19-20 юни 2020г.,  
благодарение на Русенски 
университет, онлайн се  
проведе за пореден път 
международната конференция. В нея 
участие взеха 10 ученици от МГ с 6 
доклада. Техен научен ръководител 
беше госпожа Сюзан Феимова. 
Два наши проекта грабнаха най-
голямото отличие, а именно 
КРИСТАЛЕН ПРИЗ. Това 
бяха докладът на Мария 
Кирилова от 10. А – 
“Числа и аритметични 
действия” и този на 
Антон Георгиев 
от 12. А – “Enchat 
– програма за 
криптиране    
на съоб-
щения”.

НАЦИОНАЛНИ 
ОЛИМПИАДИ 

За пореден път МГ 
доказахме, че макар и 

дистанционно, ние можем отлично 
да се подготвим и да представим 

гимназията си така, както заслужава. Успяхме 
да завоюваме място в националните  кръгове на 

редица олимпиади:
- Евгений  Кандур от 10. А грабна ВТОРО място в 

националния кръг на олимпиадата по Руски език.
- Слав Монев от 11. Б клас извоюва почетното ПЪРВО 

място на националния кръг на олимпиадата по история и 
цивилизация.

- Ния Неделчева от 11. А, Манол Банев, Мария Деликоцева, 
Владимир Великов от 11. Б и Доньо Донев и Кристиян Вълчев 

от 11. В представиха гимназията отлично на националния кръг на 
олимпиадата по Информационни технологии.

                           НАЦИОНАЛНИ SCRATCH СЪСТЕЗАНИЯ
На 3.06.2020 г. Мила Йорданова от 5. А клас спечели 

голямата награда - таблет Lenovo, с авторски проект на 
тема „Супергероите на нашето време” на национално Scratch 

състезание, организирано от Технократи и Lenovo България.
На 13.06.2020 г. се проведе национално виртуално технологично 

събитие за най-малките иноватори, създатели и предприемачи KITE 
Projects 2020.

Всички участници от МГ спечелиха награди. Полина Тодорова от 6. А 
клас зае ПЪРВО място с проекта „Save the fish”, а Божидар Дудев от 7. 

А клас се класира на ВТОРО място с проект „Приключенията на Хектор” 
в категория Scratch игра 12+. Специална награда на фондация „Америка за 

България“ спечели Калина Трифонова от 6. А клас.
Автор:  

Ния Неделчева



НА 4 ОЧИ
С  МАРИЯ МИЛЧЕВА

1.Представете се накратко.
Казвам се Мария Иванова Милчева и съм учител 
по музика в МГ „Баба Тонка“, гр. Русе. Средното 
си образование получих в НУИ „Проф. Веселин 
Стоянов“ със специалност Поп и джаз пеене, а 
висшето – във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, 
гр. Велико Търново със специалност 
Педагогика на обучението по музика и 
поп и джаз пеене. 

2.Опишете себе си с три думи.
Вярвам, че човек не може да 
опише себе си с думи, а с 
действия, но въпреки това 
ще се опитам да дам 
някакъв отговор. 
Смятам, че съм 
скромна, упорита 
и амбициозна. 

3.Защо избрахте да се занимавате с музика? С 
какво щяхте да се занимавате, ако не с музика?

Музиката не е нещо, с което избрах да се занимавам. 
По-скоро тя избра мен. Когато човек се събужда 

и заспива с една и съща мисъл, тя не може да бъде 
пренебрегната.

 Не мога да си представя свят, в който не се 
занимавам с музика. Ако не бях избрала това 

професионално направление, най-вероятно 
щях да се насоча към актьорско майсторство, 

моден дизайн или психология.
При всички положения щях да 

инвестирам свободното си време в 
някакви музикални активитети 

(пеене, танци, свирене на 
някакъв инструмент). Просто 

натурата ми не позволява 
да бъде нещо различно от 

изкуство под каквато и 
да е форма.

4.Защо 
избрахте МГ?

Винаги съм имала 
невероятно уважение към 

хората с аналитичен ум, които 
се занимават с числа или химични 

уравнения. По всяка вероятност това е 
така, защото аз съм много далеч от тези 
науки и контактите с такива хора ме 

обогатяват и развиват на личностно ниво. 
Другото, което ме подтикна към МГ, е, 

че това е едно училище с прекрасна 
история, традиции и утвърден престиж 

не само в нашия град, а и в цяла 
България. За мен е огромна радост и 

чест, че имам възможност да поставя 
началото на професионалния си път 

като преподавател именно в МГ „Баба 
Тонка“.

5.Какви 
очаквания 

имахте за 
училището и 

учениците и оправдаха 
ли се те?

Фактът, че учениците на нашето 
училище се избират с конкурс и 
само „най-доброто от най-доброто“ 
успява да получи място, създаде у мен 
очаквания, че учебният процес ще протича 
цивилизовано, спокойно и интелигентно. 
Учениците би следвало да бъдат по-ерудирани и дисциплинирани, за разлика 
от тези в други училища на територията на нашия град, за които се носи лоша 
слава. 
Очакванията ми не бяха оправдани, а надминати, особено след първата изява на 
вокална група „Функция на времето“ по случай Патронния празник на училището.  
Старанието, отдадеността и мотивацията на тези ученици са това вдъхновение, 
което очаквах да преоткрия чрез педагогическата професия и да се влюбя още 
повече в нея. 
Разбира се, има и такива класове, които са по-шумни и палави от други, но 
всичко се свежда до рамките на нормалното. Това, което много ме радва е, че 
учениците са сърцати и добри деца, с които часовете са забавни и обогатяващи 
не само за тях, а и за мен. 
За колегите нямах очаквания, но на този етап смея да твърдя, че опознах някои 
по-добре, други не толкова, но отговарят напълно на статута на училището – 
страхотни професионалисти, изключително интересни и забавни хора. Искам да 
отправя своите благодарности именно към тях, защото наистина много улесниха 
интеграционния ми процес в училището и бяха изключително любезни и 
отзивчиви. 



6.Каква ученичка бяхте? С какво сте запомнили 
ученическите си години?
Като ученичка, в свободното ми време, човек можеше 
да  ме открие или в библиотеката, или на уроците ми по 
танци, или в компанията на две мои съученички, с които 
винаги измисляхме нещо интересно, върху което да работим 
(пишехме сценарии за театрални сценки, които представяхме 
в междучасията пред класа, пишехме музика, измисляхме танци, 
а през последните години правихме кавъри на популярни песни и 
т.н.). Всичко, разбира се, беше паралелно с учебния процес и не съм 
пренебрегвала възложените задачи за домашно.
Ученическите си години ще запомня и с многобройните си участия 
в различни конкурси и концерти, за които имахме (понякога дори 
денонощни) репетиции. 
Общо взето трудно ми беше да се тревожа за тийнейджърски 
драми и други подобни неща, присъщи за този период от 
живота, и днес смея да заявя, че съм благодарна за 
това на себе си и на родителите си. 

ми. Чувствам се по-пълноценна за себе си 
и малкия ми син, когато прекарваме 
време сред природата и се докосваме 
до възможно най-много нови 
усещания. 
В дни, които не позволяват да се 
впуснем в ново пътешествие, 
най-приятната за мен 
формула за отдих 
е: вкусна храна + 
хубава музика + 
компанията на 
близките ми. 

8.Какво е щастието за 
Вас?

Щастието за мен има 16 зъба 
(на този етап), обожава песните 

на испанския певец Хуанес и звукът 
на смеха му е лек за всяка моя тревога. 

Това е моят син Филип. 

9.Имате двегодишен син. Какво бихте 
споделили за него? Как съчетавате работата и 

майчинството?
Да бъда майка и учител са две неща, които създават една 

прекрасна хармония. У дома се радвам на малкия Филип, 
а в училище на останалите си деца. Не отричам, че не е никак 

лесна работа да разпределям енергията си, така че да бъда 
ефективна поравно и на двете места, но с огромната подкрепа на 

моите близки, смятам, че всичко се получава, както трябва. 

10.Какво бихте казали на 
учениците? 
Ученическите години са един 
от най-прекрасните периоди 
в живота. Извлечете най-
хубавото и най-полезното и 
създавайте спомени, към които 
да се връщате с усмивка! 

Автор: Тея Чобанова

7.Какво обичате да правите в свободното си време?  
Обичам да инвестирам свободното си време 
в пътувания със семейството и приятелите 



КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ
С МЕРИ-АН САВОВА

 

1. Как се казваш и на колко години си в момента?
 Казвам се Мери- Ан Савова и съм на 21 години.

2. Къде учиш, с каква 
специалност и кой курс си?
В момента уча във Виенския 
университет, специалност 
фармация и съм 2ри курс. 

3. Как се насочи към 
специалността и по – точно към 
този университет?
Това беше пресечната 
точка между любовта 
ми към химията и 
любовта ми към 
Виена.

 4. Какво ти беше нужно за 
кандидатстването?

За кандидатстването са нужни стандартни 
документи като диплома, нямах нужда от 

мотивационно писмо или сертификати, но за 
моята специалност имаше приемен изпит.

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

Разликите са в структурата на образуванието,  предметите, как 
се провеждат занятията и практиките.

6. Трудно ли беше приспособяването в новия град? А трудно ли ти е да 
учиш на чужд език?

Намирането на общежитие е сравнително лесно; приспособяването и 
приятелите идват с времето, но в началото трябва търпение; немският език 

има слава на труден език, но истината е, че е много благозвучен и на мен лично 
ми беше приятно да го уча и да продължавам да го уча.

7. Смяташ ли, че МГ ти е дало необходимите 
качества? 
Не мисля, че има училище, което би ме подготвило 
по-добре от МГ. В някои часове научих неща, нужни 
за професията ми - като химия, математика, физика, а в 
други научих много уроци за себе си, хората около мен и как 
да се справям в умалени форми на важни житейски ситуации. 
;) 

8. Работиш ли нещо,  докато учиш? И имаш ли хоби, което практикуваш?
Не работя, докато уча. Хобитата ми обаче са танци и четене.

9. Какво би посъветвала 
кандидатите за твоята 
специалност? И има ли още нещо, 
което искаш да ни споделиш, но 

бъде достатъчна и тогава ще е нужна 
дисциплина. Също ги моля да са отговорни 

към професията и преди всичко да искат 
да помогнат на хората.

Автор:  

Ния Неделчева

ние не се сетихме да те попитаме ?
Бих посъветва бъдещите 
кандидат-студенти от моята 
специалност да знаят ясно 
мотивите си защо избират точно 
фармацията, защото в някои 
моменти мотивацията няма да 



КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ
С ВЕЛИНА ПЕНЧЕВА

1. Как се казваш и на колко години си в момента?
Казвам се Велина Пенчева и съм на 20 години.

2. Къде учиш, с каква специалност и кой курс си?
Уча в медицински университет Варна, специалност 
медицина и съм втори курс.

3. Как се насочи към специалността и по – 
точно към този университет? 
Още от гимназията имам голям интерес 
към медицината и конкретно към съдебната 
медицина. Реших, че искам да стана такава и 
започнах подготовка за кандидатстудентската 
кампания от 11 клас. Избрах конкретно Варна, 
тъй като града ми харесва и университетът е 
направен по западен модел.

4. Какво ти беше нужно за кандидатстването? 
За медицина се изисква само да си перфектно 
подготвен по химия и биология. На мен лично ми 
отне 2 години усилена подготовка.

5. С какво твоят университет се различаваше 
от останалите, в които има тази 
специалност? 
Варненският медицински е много добре 
устроен и понякога забравяш, че си в България. 
Базата е нова, има страхотни виртуални 
системи на разположение на студентите и  
преподавателите освен че са на много високо 
ниво, но и наистина искат да те научат.

    6. Трудно 
ли беше 

приспособяването в 
новия град?

В началото беше трудно, защото 
ежедневието ти се променя драстично. 

Като се прибереш, трябва да си сготвиш 
сам, да си изчистиш, да си изпереш и 
да вършиш всичко, което си мислел, 
че магически се случва у вас (а 
то е било майка ти), но малко по 
малко изграждаш приятелства, 
навици и свикваш. Тук 
има студентски 
живот, особено по 
време на сесията, 
дискотеки, барове 
и всичко, каквото 
пожелаете. 

       7. 
Смяташ 

ли, че МГ ти е 
дало необходимите 

качества?
МГ ми помогна с това, че 

ни караха да учим и не ми 
беше толкова труден прехода. 

Много ми помогнаха и знанията 
по физика от часовете.

Също така и часовете на г-жа Нели 
Тихомирова по финансова грамотност 

8. Работиш ли нещо, 
докато учиш? И имаш ли 
хоби, което практикуваш? 
И ако да, какво?
За съжаление не ми остава 
много време за работа и 
засега само уча. Гледам 
свободното си време да го 
прекарам с приятели. Хоби 
са ми приложните изкуства 
и винаги гледам да заделя 
време и за тях.

9. Какво би посъветвала кандидатите за твоята 
специалност? И има ли още нещо, което искаш да ни 
споделиш, но ние не се сетихме да те попитаме ?
Съветвам всички решили да кандидатстват в медицински 
университет да си харесат един и да се готвят само за 
него. Бъдете упорити и следвайте мечтите си. Също 
така, ако не ви приемат тази година, не се отказвайте, 
а пробвайте пак догодина - никой няма да ви се смее, а 
напротив - колегите ви после ще ви подкрепят, че не сте 
се отказали. 

определено помогнаха за адаптирането към 
живот на бюджет с разходи.

Автор:  

Миряна Иванова



Първи номер Антон винаги е на 
дъската,
неговият глас губи се в тълпата.
Постоянно го наричаме Галин,
на сéрвизите той е властелин.

За купон Антонио е пръв 
желаещ,
на дансинга е от всички най-
играещ.
В джоба си винаги Schneider-а 
носи,
към Владова има хиляди 
неудобни въпроси.

Нека не забравяме Биба – фенка 
на анимето, 
тя поддържа без усилия на 
информатичка реномето.
Пеенето е нейно хоби любимо,

да намери очилата си е събитие 
значимо.

Борко по цял ден ходи на дебати,
от кухнята му се носят вкусни 
аромати.
Да носи шарени чорапи обича,
на китарата в любов се врича.

Николаев първи пилот на Ферари, 
по-бърз е дори от Алберто 
Аскари.
На картинг да загуби няма да 
позволи,
всички писти в България той ще 
обиколи.

Виктор-Сортинга е на класа 
състезателят,
на сложни алгоритми е той 

изобретателят.
С водка мозъка размътил,
сега към Оксфорд се е запътил.

Трябва ли ти текст на песен, 
Ебру ще ти направи живота лесен.
Нуждаеш ли се от медицинска 
диагноза,
отново тя ще даде най-добрата 
прогноза.

За вечно пътуващата Ина,
всеки знае че с една снимка 
социалните мрежи срина.

Йоан за Тодор Живков диша,
с мотора винаги избягва фиша.
Леля Ванчи го обича,
и Йоанчо го нарича.

Йордан на състезания в гори се 
ориентира,
роботи с Ардуино с удоволствие 
програмира.

И за Калоян Радославов нашият 
писател,
на тези рими мощният двигател,
Има всеки маунт в неговия “WoW” 
акаунт,
такъв колекционер ще стане 
милионер.

С Калоян Трендафилов 
каратиста внимавай,

АБИТУРИЕНТИ - 12А



тих, кротък и опасен, не се 
заблуждавай.

Крис на промоции ловеца,
с причина известен като Бореца.
Осмокласничките той заглежда,
фитнес упражнения цял ден 
може да изрежда.

Лъчезар с всеки спорт е запознат,
за играч разнообразен от всеки 
е признат.
На Русенските дракони е 
куотърбек велик,
любим му е испанският език.

Максимилиан от Япония със 
злато се връща,
и после от стипендия получава 
пачка тлъста.
С Антонио в белота вечният 
тандем,
непобедими срещу всеки 
конкурент.

А за Мария кога ще дойде в час 
вече не можем да предвидим,
чудим се кога ли на живо ще я 
видим.

Мартин по кръстословици си 
пада,
По английски първи е на всяка 
олимпиада.
Изкачва планините лесно той,
Вихрен като го види дава отбой.

Мартина уж е вечно тиха,
напоследък купоните при нея 
зачестиха.
Математиката ѝ е първа сила,
в тениса много брейкове спасила.

Човекът, който може всичко, Матю 
плувецът,
на женските сърца е той крадецът.
Цял ден ирландското си кафе пие,
на всички турнири по физика ги 
бие.

Михаела цял живот купон желае,
всяка философска мъдрост знае.
На класическа китара тя е богът,
без да ръкомаха не минава 
диалогът.

Ния ще си кара BMW-то на морето,
царица на езиците, ще бяга от 
МВР-то.
Сроковете за домашни изобщо не 
признава,
с Дуолинго по цял ден се занимава.

В нужда от купон Павката няма да 
те изостави,
като виден спортист той се слави.
На Текето прави скара, в Шоурума 
яко се раздава
Хондата си кара бясно, за глобите 
е ясно.

Павлин известен като Пабло 
Ескобар,
брадата е неговият водещ чар.
Различна шапка носи всеки ден,
на уискито е най-големият фен.

Пепича никога не учил само 
шестици вади,
накрая всеки за уроци ще му се 
обади.

За бъдещия ни доктор във Варна,
Преслава вечно усмихната и 
лъчезарна.

Автор: Тея Чобанова



АНКЕТА СЪС ЗАЙЦИ - 5 КЛАС 
ВЪПРОСИ:
1. С какво МГ Баба Тонка се различава от 
старото ти училище и какво ти харесва 
най-много?
2. Кой е учителят, към който изпитваш 
най-голямо уважение до този момент? 
Защо?
3. Какво смяташ за онлайн обучението? 
Предпочиташ ли го пред присъственото 
такова? Защо?
4. Мислила ли си за бъдещето си? Ако да, 
как се представяш след десет години?
5.  Кой е любимият ти предмет? Защо?

КАЛИНА ПОПОВА, 10 години, 5а
1. Класът е много темпераментен и 
интелигентен. Все още не мога да преценя 
какво най-много ми харесва, но засега - нивото 
на преподаване.
2. Уважавам всички учители. Все още нямам 
достатъчно впечатления, за да определя кой 
преподавател ми е любим.
3. Предпочитам присъствено обучение, защото 
обичам да съм с моите съученици и в пряк 
контакт с нашите преподаватели, но сега се 

налага да учим онлайн…
4. След десет години се виждам в много известен университет. А 
след това искам да се занимавам с фотография.
5. Имам четири любими предмета - ФВС, изобразително изкуство, 
роботика и математика.
Харесвам ги, защото със спорта се раздвижвам, когато рисувам, 
изобразявам по-красиво вижданията си, с роботиката се уча да 
сглобявам и програмирам, а математиката стои в основата на всички  
важни науки.

ЕМА МАРКОВА, 11 години, 
5б
1. По-строги учители, повече 
учене, добра подготовка. По-
самостоятелни сме и ми харесва, 
защото отговаряме сами за себе 
си.
2. Госпожата по музика и 
технологии, защото е мила и иска 
да се чувстваме добре в час, а 
и във всекидневието си. Тя ме 
зарежда с положителни емоции, които ме съпътстват 
през целия ден.
3. Онлайн обучението не е толкова ефективно. 
Предпочитам присъственото, защото зад камерата 
всеки може да прави, каквото си поиска.
4. Не съм мислила за бъдещето си и не мога да си се 
представя след 10 години.
5. Математика, защото съм дошла в това училище да 
уча точно нея и ми е интересна.

ПЕТЪР 
КОНСТАНТИНОВ,  

11 години, 5б

НИКОЛА ВЕЛИКОВ на 11 
години, 5а клас
1. Все още всичко в гимназията 
ми е ново, но и доста интересно 
– всички съученици са страхотни. 
Уча Роботика, участвам в клуб 
“Дронове” и играя футбол. 
2. Най-голямо уважение изпитвам 
към моята класна - госпожа 
Антоанета Лекова. Тя изключително 
добре обяснява всички задачи и аз 

успявам бързо да ги разбера.
3. Предпочитам присъствено обучение, защото всички 
сме заедно наживо и се забавляваме повече.
4. Не съм мислил много какво искам да работя, като 
порасна. Много неща са ми интересни. Мечтая да живея 
в Барселона и се надявам след 10 години да уча в 
Барселонския университет, затова сега уча испански.
5. Любимите ми предмети са математика и английски език. 
Харесвам ги и са ми интересни. Учителите са страхотни и 
много лесно успявам да си науча.

ВАЛЕНТИНА ХРИСТОВА, 
11 години, 5б клас 
1. МГ се различава от старото 
ми училище по дисциплина. 
Впечатлиха ме и размерите 
на гимназията, а дворът ни е 
прекрасен.
2. Възхищавам се много на 
класния си ръководител - Доротея 
Александрова, защото държи на 
дисциплината, но същевременно 

с това е винаги толкова усмихната!
3. Не харесвам онлайн обучението, защото по-трудно 
запомням уроците, не се виждам с приятелите си от 
училище и много ме болят очите. 
4. Сега съм на 11 години. Сигурно на 21 ще бъда в 
университет и ще уча фотография.
5. Любимият ми предмет е физическо, защото е 
разтоварващо и внася разнообразие в натоварения 
ни график.

справям най-добре. Тя прави всяко едно наше занятие 
изключително интересно и забавно.
3. Не харесвам онлайн обучението, защото по-трудно 
разбирам нещата и е по-скучно. Винаги е по-добре да 
прекараш междучасието с приятел в коридора.
4. Не съм мислил за това. Предполагам, че ще разберем 
след 10 години.
5. Любимият ми предмет е физическо, защото винаги се 
забавлявам много в тези часове.

1. МГ “Баба Тонка” се различава 
от старото ми училище с хората. 
Децата тук са по-възпитани и 
добронамерени. Това е главната 
причина тук да ми харесва повече.
2. Госпожата по физическо, 
защото ми е интересно в час и се 

Автор: Aлина Милкова



АНКЕТА СЪС ЗАЙЦИ - 8 КЛАС 
Въпроси за 8ми клас:
1. Какво смяташ за онлайн обучението, 
предпочиташ ли го пред присъственото 
такова? Защо? 
2. Защо избра тази паралелка? 
3. Какво те впечатли най-много, когато 
прекрачи за пръв път прага на това 
училище?
4. Беше ли уплашен/а на първия учебен 
ден и от какво?
5. Кой преподавател те стресна най-
много в началото и защо?

ЕЛИЦА БОЧЕВА, 14г., 8б
1. Онлайн обучението не ми харесва, макар да 
е по-лесно и да няма изпитвания. Основният 
проблем е, че комуникацията между учител и 
ученик е трудна, което е предпоставка за по-
затруднено усвояване на учебния материал. 
Минус на дистанционното обучението е, че 
не виждаш приятелите си, а цял ден стоиш 
затворен вкъщи, което води до демотивация 
за учене. Затова предпочитам присъственото 
обучение, а и все пак на училище е забавно.
2. Избрах паралелка с математика, тъй като 

КРИСТИНА ТЕНЕВА, 13Г., 8А
1. Въпреки че предпочитам 
да посещавам училище 
присъствено, онлайн обучението 
е по-разумният вариант в 
момента, предвид че след 
патронния празник, който се 
състоя, има много болни учители 
и ученици. 
2. Математиката е моята силна 
страна, затова е и късмет, че се 
паднах в “А” паралелка.
3. Нещото, което най-много ме изуми и продължава 
да ме изумява, са размерите на сградата. Все още не 
мога да се ориентирам.
4. Всичко мина чудесно и нямах никакви притеснения.
5. Като човек, който никога не е учил английски език, 
госпожа Танова ме стресна много, когато влезе в 
стаята и започна да говори на английски.

Н И К О Л Е Т А 
АЛЕКСИЕВА, 
14Г., 8Г
1. Въпреки 
че онлайн 
обучението не е 
толкова лошо, 

 
МАРК ИВАНОВ, 14Г., 8В
1. Предпочитам  присъственото обучение, понеже е много по-лесно да се разсееш и да 
не внимаваш, докато си сам вкъщи. Контактът със съучениците, който имаме, докато 
сме на училище, е безценен и не може да се симулира в онлайн обучението. 
2. Избрах да уча в паралелката със софтуерни и хардуерни науки, понеже според мен 
тези допълнителни знания, които получавам тук, ще са много полезни за това електронно 
бъдеще, което ни очаква.
3. Когато за пръв път прекрачих прага на гимназията, най-много се впечатлих от това, 
колко голямо е училището и колко добре се справят с хигиената. 
4. Не бях особено притеснен на първия учебен ден, понеже вярвах, че бързо ще намеря 
нови приятели, а и вече имах стари такива в моя клас. 
5. Още в началото най-много ме стресна моят класен г-н Николов, понеже веднага се 
видя, че държи на добрата дисциплина. 

ми и също така не всички 
предмети са предназначени за 
онлайн обучение (например 
физическото).
2. Избрах биологичната паралелка, защото тя ми пасва 
най-добре и защото знам, че никога не бих се занимавала 
с математика или информационни технологии.
3. Ако говорим за самата сграда - най-много ме впечатли 
голямото стълбище, но ако става въпрос за хората - 
всички са много интелигентни, възпитани и отзивчиви.
4. На първия учебен ден не бях уплашена, бях 
развълнувана. Та, все пак аз бях в училището, в което 
винаги съм искала да бъда, и няма от какво да се 
страхувам.
5. Никой преподавател не ме е стреснал до момента. 
Бих казала, че имаше учители, които ми привлякоха 
вниманието повече от други, но със сигурност не успяха 
да ме стреснат.

аз все още предпочитам 
присъственото. Един от 
минусите на дистанционното 
обучение е, че ми липсват 
приятелите и съучениците 

тази точна наука ми е любимият предмет.
3. Цялото училище е впечатляващо. В него има добри учители, които 
се радвам, че познавам.
4. На първия учебен ден бях малко притеснена, но след като се 
запознах със съучениците си, осъзнах, че съм попаднала в един 
прекрасен клас.
5. В началото класният ми ме стресна, понеже говореше строго. 
Но след това грешно първо впечатление, се оказа, че той е 
дисциплиниран и много отдаден на работата си учител.

Автор: Габриела Шанкулова



Училище - Като натурален л и д е р 
вие ще искате да хванете в с я к а 
възможност за рогата. Вие ще се 
постараете хората да ви забележат. 
Лесно правите приятели Понякога 
може да сте малко нервни, но никога не 
го показвате.
Любов, семейство, приятели - Овена 
е добър приятел независимо от 
своя характерен нрав. Вие винаги 
казвате какво мислите дори 
и      това да не се харесва на 

другите.

 

 

 

 

ХОРОСКОП

Училище- 
Макар и да 

не бързате с ученето  
на уроци, трябва да 

ви признаем, че трудно 
забрявате наученото. Лесно 

помните дати и факти, затова 
тестовете са вашата силна страна. 

Любов, семейство,приятели- Вие 
сте загадъчни и привидно спокойни. 
Анализирате видяното и рядко действате 
емоционално. Имате толкова много 
качества, които ви правят интересни за 

останалите.

У ч и л и щ е - 
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.
Л ю б о в , с е м е й с т в о , п р и я т е л и 
- Обичате веселите и шумни 
компании. Верни сте. Не обичате 
дълбоки отношения. Искат 
хората да ви приемат за 

такива каквито сте.

Училище - 

идвате по- късно и сядате в края. Сигурно ще 
въртите очи и ще спите вместо да внимавате в 

час. Любов, семейсттво, приятели- със сигурност 
сте чували че раците са свръх чувствителни, 

срамежливи и емоционални. Затова близките 
са най-важни за тях. Те ще се държат с вас 

сякаш ви виждат за последен път, 
но това е защото вярват  че 

ако нещо лошо се случи 
вие ще сте там да 

ги подкрепите.

Училище - Вие 
искате да сте центъра 

на внимание затова сте си 
подготвили облеклото от няколко 

месеца по- рано. Ставате супер рано 
да си оправите грима, косата и сте готови да 

правите нови приятели- а може би и врагове.
Любов, семейство,приятели- Зодия лъв са честни, 

може би твърде честни понякога. Държат на 
фактите дори и понякога да нараняват 

останалите, подобно на Овена. 
Затова ако искате да впечатлите 

зодия лъв бъдете напълно 
честни с тях.

Училище- 
Артистично 

настроени са, за 
това доста им вървят 

предмети като Музика и 
Рисуване. Не винаги слушат в час, но 

се опитват да дадат всичко от себе си. Не 
са сигурни дали вземат правилното решение, но 

дават прекрасни съвети. Любов, семейство, приятели- 
Знаят как да повдигат духа. обичат да бъдат полезни, за това 

привличат много внимание. Имате дълготрайни връзки, 
когато имате какво да споделяте, защото повечето 

пъти това е много.

Автор: Александра 

Николова  Като рак вие не обичате да 
напускате къщата си затова 

ходене на училище не е идеално. Вие 



ХОРОСКОП Училище - Много сте 
отговорни, когато става 

дума за училище. Без значение 

решавате проблемите си. Въпреки че, трудно 
приемат критики и слаби оценки са целенасочени 
и упорити в поправянето на допуснатите грешки. 

Любов, семейство, приятели -  Вие сте много 
състрадателни и грижовни към близките си. На 

вас може да се разчита в труден момент. 
Притежавате забележителни 

способности да анализирате, 
съчетано с интуиция, 

когато трябва да 
получим добър 

съвет.

У ч и л и щ е - 
Скорпионите са 

типа ученици които не 
биха споделили усилията 

си, всъщност може да изглежда 
сякаш не им пука за училище, но не 

се заблуждавайте. Скорпионите са много 
амбициозни и сигурно правят много зад кулисите. 

Те просто предпочитат да скрият този факт. Любов, 
семейство, приятели- Скорпионите разчитат на 

семейството повече от всичко. Доколкото за 
приятелите скорпиона иска да са честни 

и да не го лъжат. За него е по-добре 
да каже тежката истина пред 

сладката лъжа. Така че 
ако сте отрязани от 

Скорпион не се 
сърдете.

Училище- 
Обичате да 

учите нови неща, 
така че докато учителя 

говори нещо интересно вие ще 
слушате. Обичате приключенията, 

така че нямате търпение за предмети 
като История и Английски, защото те ти 

позволяват да откриеш и разгледаш други 
времена и светове. Любов, семейство, 

приятели- Стрелците може да са много 
досадни, но са истински приятели. 

Въпреки това не им се доверявайте 
много с тайните си, защото те не 

умеят да пазят тайни. За тях 
семейството е на първо 

място и биха направили 
всичко за да ги 

предпазят.

Училище-  
Вие сте една 

от най-отговорните 
зодии, чуете ли думата 

‘’трябва’’ забравяте за 
всички други думи от речника ви. 

Справяте се с лекота с домашните, 
имате посредствени оценки. Ако имате цел 

ще направите всичко възможно да я постигнете.
Любов, семейство, приятели - Вие сте посветени на 

своите приятели. За вас приятелството е свято и винаги 
ще помогнете на приятел в беда. Повече искате 

да давате отколкото да взимате.

Училище - Те се 
отличават с нестандартното 

си мислене. Не обичат да 
действат по строго установени 

начини и се опитват да намерят 
алтернативно решение на задачите. 

Училище- 
Рибите са 

к л а с и ч е с к и т е 
мечтатели. Ако някой 

учител ги пита нещо, ще трябва 
да повтори въпроса, защото вече 

сте някъде другаде. Имате късмет 
че сте умни и ще успеете да отговорите 

на въпроса така или иначе. Любов, 
семейство, приятели- Рибите са много 
емоционални и ценят много семейството си. 

Изглеждат мили,  но  могат да имат и тъмна 
страна ако някой нарани техен близък.

ситуацията или обстоятелствата сте 
готови търпеливо и разумно още в движение 

Те са много любознателни и ученолюбиви. 
Трябва да използват тази ваша черта. 

Любов, семейство, приятели- Вечерите 
с близкия ви човек може да се окажат 

напрегнати, за това се постарайте да 
избегнете караници. Дълбоката ви 

чувствителност и враждебната 
предпазливост ви 

прави трудни за 
сприятеляване.

Автор: Валентина 

Христова



Вяра Гунева- Философия и 
Изобразително изкуство 
1. Промяната от присъствено обучение 
към дистанционно за мен като 
учител по изкуство създаде известно 
затруднение при обратната връзка.
2. Относно дигиталната среда-
tтя има и положителна страна- 
успешният достъп на всеки ученик до 

електронните ресурси, които учителят е подготвил за 
часа.
3. Адаптирането към онлайн обучение за учителите в МГ 
не беше затруднение поради дългогодишната ни работа 
с различни софтуерни инструменти. 
4. Интересен факт е, че понякога родителите присъстват 
в онлайн часовете. От една страна, това е полезна 
информация за тях - кой преподава на тяхното дете. 
От друга страна, те са се насочили само към успеха на 
детето, което не е правилно.
5. Присъствено.

ВЪПРОСИ: 
1. Какво се промени, 
когато започнахте онлайн 
обучение?
2. При онлайн или 
присъствено обучение ви е 
по-лесно да преподавате?
3. Успяхте ли да свикнете с 
онлайн обучението бързо?
4. Кажете едно добро нещо, 
което ви се случи през 
онлайн обучението
5. Кое предпочитате: 
онлайн или присъствено? 
Защо?

Росен Чапаров- 
Математика
1. Онлайн обучението 
започна март месец. 
Тогава светът се промени 
и ние в Математическата 
гимназия трябваше 
спешно да се променим. 
За кратко време се 
научихме да използваме 
Zoom, Teams, Forms и много други.
2. Не е по-лесно, отнема повече време за организация 
на материалите за уроците. Освен това натоварва 
повече очите.
3. За моя изненада успяхме бързо да се пренастроим 
и да се справим успешно с технологиите.
4. Спестява време за придвижване до училище. Ако 
има разработен електронен ресурс, по-лесно се 
онагледява съответния урок. При епидемия защитава 
здравето на учениците и учителите. Но недостатъците 
са много повече.
5. Предпочитам присъствено обучение, най- вече 
заради живия контакт между учители и ученици, но в 
създалата се ситуация, дистанционното обучение е 
безалтернативно.

Евелина Танова - 
Английски език
1. Почти нищо. 
Не трябва да се 
обличам по същия 
начин, както за 
училище, или да 
си слагам грим, 
което по принцип 
правя, когато съм на 

училище.
2. Не е по-лесно, защото не мога да 
контролирам учениците си по същия 
начин, както когато бяхме на училище.
3. Като цяло беше стресиращо, 
защото компютърът ми не беше 
подходящ за Teams и трябваше да 
купя нов. Междувременно получих 
високо, високо кръвно като резултат 
от стреса.
4. Не мисля, че има хубави неща 
в преподаването на Английски на 
осмокласници онлайн.
5. Присъствено, защото учениците ми 
научават повече материал така.

АНКЕТА С УЧИТЕЛИ ЗА ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕТО



1. На първо място, се успокоих, 
защото имаше вече болни учители 
и ученици. На второ място, 
изолацията повлия негативно 
веднага, но няма идеални неща. 
Здравето е по-важно от капризите 
на душата.

2. На мен не ми е трудно да преподавам навсякъде: 
в парка, на улицата, в магазина. Стига да има някой, 
който иска да знае.
3. Няма проблем, а и миналата година вече го 
отработихме.
4. Не сме в задушната класна стая, ограничени са 
контактите с много хора. Все пак, този вирус не е 
съвсем безобиден. Убедих се, че който иска да учи, го 
прави, независимо дали е онлайн или присъствено.
5. Предпочитам присъствено, защото за мен е важно да 
виждам очите на хората, с които общувам. Когато децата 
знаят, разбират материала, очите им сякаш светят по- 
различно. Заради тази светла искра съм учител 37 
години. Сега обаче времето ни налага ограничения и 
трябва да се съобразяваме. В конкретната ситуация 
онлайн обучението е най-доброто решение.

Доротея Александрова- 
Български език

Венета Велчева- 
Физическо 
възпитание и спорт
1. Сутрин не гоня 
автобуса за работа. 
Отпада и сутрешният 
стрес “Къде ми е 
маската?”. Прекарвам 
повече време на 
компютъра.
2. Имайки предвид 
предмета, който преподавам, ми е трудно. 
По физическо до днешен ден издадени 
учебници няма. Затова залагаме с 
колегите на комплекси с упражнения, 
които учениците да изпълняват вкъщи и 
теория по различните видове спорт и със 
спортните постижения на българските 
спортисти.
3. 4. и 5. Естествено, че предпочитам 
присъствено обучение. Няма нищо по- 
хубаво от това да виждам как нещата се 
случват на практика в час, от усмивките 
на учениците, та дори и да се карам на 
някой за нещо. Не искам да свиквам 
с такъв вид обучение, но се налага, 
нямаме избор. Всички сме поставени в 
еднаква ситуация и ни е еднакво тежко. 

Мария Милчева- 
Музика 
1. Освен очевидните 
промени, които 
важат за всички 
колеги и ученици. 
Другата промяна ще 
я отбележи очният 
ми лекар.
2. Със сигурност е 

Цветелина Бакалова - 
География и икономика
1. Просто замених реалната 
класна стая с виртуална. Стилът 
и методите ми на работа не са се 
променили.
2. Не. Не е по-лесно. Липсва ми 
живият контакт с учениците.
3. Може би по-скоро бързо 
се адаптирахме към онлайн 
обучението. Дано не ни се 

налага да свикваме с това. Все пак от март до юни 
работихме в електронна среда. Още в началото на 
учебната година си бях подготвила екипите в Teams 
и бях в готовност, ако се наложи да преминем в 
дистанционна форма.
4. Плюсът на обучението в електронна среда за мен 
е, че не се губи от учебното съдържание, както това 
се случваше по време на грипните ваканции.
5. Разбира се, че предпочитам присъственото 
обучение. Нищо не може да замени реалния контакт 
в класната стая, но при създалата се ситуация, за да 
се запазят здравето и живота на всички нас 

по-лесно от гледна точка на придвижване 
до училище и обратно, но от страна на 
обучението категорично не.
3. Все още ми е трудно да свикна с факта, че 
се намирам на масата в хола и не виждам 
какво се случва сред учениците. Любимите 
ми моменти в часовете са, когато получавам 
реакция от учениците към дадено музикално 
произведение, както и желанието им да 
пеем заедно.
4. Единственото, което мога да посоча, е 
това, че сме защитени от разпространението 
на Covid-19 
5. Присъствено обучение със сигурност е по- 
добрия вариант, но предвид обстоятелствата 
с Covid - ако сме болни така или иначе няма 
как да съществува учебен процес.

Автор: Александра Николова



Йордан Петков, 10A
1. При мен разлика в 
оценките в зависимост 
от типа обучение почти 
няма.
2. Така или иначе 
спортувам след училище, 
така че не ми е от 
значение формата на 
обучение
3. Лично аз нямам 
проблем със стоенето 
часове пред компютър, тъй като така или иначе 
прекарвам доста време пред него.  
4. Че е странно, странно е, но спрямо това да 
рискуваме всички да се тръшнем болни на легло, 
смятам че е по-добрия вариант.
5. Предполагам, че Януари - Февруари ще се върнем, 
макар че се надявам и до Юни да го откараме 

АНКЕТА С УЧЕНИЦИ ЗА ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕТО

ВЪПРОСИ:
1. Зависят ли оценките ти от типа на 
обучение?
2. Липсва ли ти физическа активност 
през онлайн обучението?
3. Натоварващо ли е за очите 
ти стоенето няколко часа пред 
компютър, и нужно ли е според теб 
да са намалени часовете?
4. Странно ли е според теб цял 
ден да бъдеш “затворен/а между 4 
стени” ?
5. Имаш ли прогнози за 
преминаването ни от дистанционна 
към присъствена форма на 
обучение, ако да какви са те?

Петьо Недев, 11А 
1. Да, няма какво да се лъжем, на всички 
драстично ни се покачва успеха.
2. Физическата връзка със съученици и 
учители липсва.
3. Със сигурност не бих казал, че е най-
приятното нещо ама няма какво да се 
жалваме и да естествено, че трябва да 
бъдат намалени, не смятам, че тук ще 
получите различен отговор, хехе. 
4. Има си своите плюсове и минуси. Не се 
виждаш и не комуникираш пряко с хора, 
но пък ставаш за училище в 8:05. 

5. Не се мисля за много компетентен по този въпрос, но смятам, 
че и хората, чиято е отговорноста да вземат такова решение, 
също не са.

Марио Цветанов, 5А 
1. Да, зависят, защото 
вкъщи може да има 
родителски помощник. 
2. Да, липсват и часовете 
по физическо възпитание, 
както и някой извънкласни 
занимания, от които сме 
лишени в момента.
3. Да, натоварващо 
е.Съдя по себе си, тъй 
като вечер често страдам 
от главоболие.
3.1 Мисля, че не нужно да са намалени, защото 
големите  междучасие протичат отново пред 
компютъра.
4. Да, доста странно, защото младите хора имат 
нужда от въздух и светлина.
5. Няма да продължим скоро в присъствена 
форма на обучение, може би вероятно на пролет.

ТОП 5 ФИЛМИ И КНИГИ НА 9А
Книги

1. Хари Потър
2. 10 малки 
негърчета 
3. Вината в нашите 
звезди
4. Автобиографията 
на Доналд Тръмп 
5. Да убиеш 
присмехулник

Филми:
1. Барби и дванайсетте 
танцуващи принцеси 
2. 50 нюанса сиво
3. Крадеца на книги
4. Южнячки 
5. Твърде лично

Автори: Теодора Велева и Илия Стефанов

Автор: Иван Порожанов



УЧИЛИЩНИ БИСЕРИ

МЕЖДУЧАСИЕЕЕЕ
Това, че сме на училище, не означава, че не обичаме да се забавляваме. 
Даже, повечето от нас го обичаме повече! Искаш ли да провериш до колко 
си „парти животно“? Отговорите се крият във въпросите отдолу.

1. Колко често излизаш с приятели след училище?
А) всеки ден 
Б) 2-3 в седмицата
В) много рядко, някой път даже по цяла седмица не излизам с 
никого

2. Ходиш ли на дискотека/купони (имаме предвид преди да ги 
затворят за КОВИД-19)
А) не пропускам 
Б) 1-2 в месеца (някой път, ако ме поканят и не ми се ходи - 
отказвам)
В) по-скоро не, предпочитам да си стоя вкъщи и да гледам филми

3. Какво правиш, когато вашите са извън града и си сам 
вкъщи?
А) Парти, много ясно!
Б) Излизам някъде навън
В) Чилвам си вкъщи на музика, гледам филми, чета книга..

4. Би ли скочил с бънджи/парашут?
А) да
Б) не

Най-много отговори А) – Ти си „the ultimate party“ – купоните за 
теб са религия, защото все пак „Клас се повтаря, но купон никога“! 
Ти си социален, обичаш да прекарваш време с приятелите ти и 
това е приоритет за теб
Най-много отговори Б) – Обичаш купона, но си си и 
самодостатъчен. Можеш да си душата на компанията, но и вкъщи 
с горещо какао и филм. Идеално!
Най-много отговори В) – Предпочиташ своята собствена 
компания. Вечерите сам са за релакс и вярваш, че не е нужно да 
си сред много хора, за да се забавляваш! 

Автор:  

Миряна Иванова

Вие гледате това, което е написано, само аз 
гледам това, което не е написано

Учител: Той след училище се мята на един 
слон и се транспортира от точка А до 
точка Б
Ученик: Ма да, вие не сте ли гледали 
Аладин, бе госпожо?

Ще правим малко козметика на задачата 
...
Аз тука си играя с гумичката, вие ми обяснявайте 

MЕМЕ PAgE
Изпратете най-яките meme-
ове, свързани с живота в МГ на  
svoboden4as@abv.bg И 
ОЧАКВАЙТЕ НАЙ-ЗАБАВНИТЕ 
ОТ ТЯХ В СЛЕДВАЩИЯ БРОЙ!



Дебора Петрова, 11А

тънкописец

Ивелин Димитров, 11А

акварелни бои

Теодора Велева, 11А

дигитално рисуване

СТЕНА НА ИЗКУСТВОТО
Автор; Калина Трифонова


