СВОБОДЕН
ЧАС
Месечно издание на МГ “Баба Тонка“ за
учебната 2021/2022, брой 2

Камбанките звънят и Коледни песни звучат навсякъде.
Как по-добре да опишем магическото усещане, наречено
Коледа? Семейство, приятели, топлина, уют и вкусна
храна. Топъл чай, филми и любов. Е стига сме ви
размечтавали. Коледа ще дойде точно един ден след
края на учебните дни, защото кой заслужава почивка?
Разбира се, че не и учениците.
Някой твърдят, че онлайн обучението било почивка..не
и ако си 12 клас и се опитваш да схванеш аджеба защо
производната на това уравнение изглежда така… Е няма
какво да мрънкаме, поне пак ставаме малко по-късно и
сме с удобните пижами по цял ден.
С нетърпение очакваме кратката коледна ваканция,
в която най-накрая ще можем да си отдъхнем от
“постоянното” учене и да се заредим с положителна
енергия. Не забравяйте да изгледате всички коледни
филми, независимо колко може да са банални, усещането
за любов, което носят, със сигурност ще ви накара да
се усмихнете, пък знаете ли, дори да ви разплаче. Не
забравяйте да прекарате време със семейството, защото
в забързаното ни ежедневие забравяме колко важни
са най-близките ни хора и не им показваме колко ги
ценим и обичаме. Направете това на Коледа, и не само!
Коледните празници са най-светлите Християнски
празници, бъдете добри и в духа на Коледа, помогнете на
чужд човек да почувства топлина и щастие и повярвайте
ни, добротата ще ви се отплати.
Но стига сме били толкова сантиментални, не забравяйте
да бъдете “послушни”, за да получите мечтания подарък
и все пак отделете малко време за някоя друга задача, да
не започнат да ви липсват. Не забравяйте да прочетете
училищния вестник.. Е, какво чакате, започвайте сега и
приятно четене! - Миряна Иванова
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Новини

Тази година театрална трупа “Магим” трябваше
да изпълни представлението си навън поради
противоепидемичните мерки в кратък срок
- само 24 часа. Питахме ръководителят на
трупата Ася Кулева за повече подробности
относно представлението.

1. Каква беше разликата между театър в зала и театър навън?
Спектакълът в зала позволява използването на повече технически
средства - осветление, качествено озвучаване. Няма паразитен
шум (от коли, строителни дейности и т.н.), който разсейва както
публиката, така и актьорите. От друга страна едно представление
open air създава по-бърз и лесен контакт , тъй като няма сцена в
истинския смисъл на думата и всички са едновременно и зрители,
и актьори в едно общо сценично действие.
2. Кое предпочитате - представление в зала или навън?
Не мога да кажа със сигурност, тъй като с последното
представление трябваше да реагираме бързо и възможно найадекватно според мерките. Но като че клоня към представлението
в зала, защото спонтанно създава уют и заедност.
3. Какви трудности изпитахте при представлението на открито?
Най-стресовият фактор беше необходимостта за 24 часа да
“прекроим” цялата постановка и да променим в движение редица
постановъчни решения, които бяха репетирани и отработени
месеци преди това.
4. Бихте ли изиграли друга постановка на открито?
Да, защото е страхотно предизвикателство. Но при условие,
че постановката е замислена за представяне на открито и че
разполагаме с повече време за репетиции.
Автор: Александра Николова
В периода 8-10 октомври учебна компания ”КафЕко” имахме честта
да присъстваме на едно мащабно събитие - TEDxVitosha. Там
представихме идеята си пред различни компании, инвеститори и
стартъпи. Получихме подкрепата на редица бизнесмени, които ни
вдъхна надежда, че нашият продукт наистина има потенциала да
види бял свят. - Автор : Георги Иванов
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BioHunting – 9a клас
Техният продукт е ловен патрон, с който по лесен начин се засаждат растения
без никакво човешко усилие.
Целта е, когато ловец стреля по животно, птица или дребен хищник, той да
разпръсква сачмите и семената, поставени в патрона, в сходни радиуси.
“Ползата от засаждането на дървета и растения е не само за природата, а и за
нас самите.
Знаем, че те са едни от първите появили се живи организми, а в днешно време
те са и първите, които започват да изчезват.
Нека да предотвратим този екологичен крах”, казват BioHunting.

- Автор : Георги Иванов
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На 4 очи...

с Теодор Георгиев -учител по математика
1. Представете се
накратко.
- Здравейте. Казвам се
Теодор Георгиев. На 24
години съм и работя като
учител по Математика тук, в
МГ “Баба Тонка”. Занимавам
се професионално с
Математика още от
малък - още от 6ти клас
започнах да се подготвям
за и да участвам в различни
регионални, а по-късно и
национални състезания
по Математика. Завърших
МГ през 2016г. и следвах
4 години Математика в
Университета в Абърдийн,
Шотландия.

2. Какви са
първите Ви
впечатления от
учениците?
-Първите ми впечатления
са страхотни. Учениците,
на които преподавам, както
и някои други, с които се
запознах в последствие, са
все много учтиви, любезни
и може би най-важното за
мен - любопитни. Макар че
ще избягвам занапред да
си говорим за Косинусова
теорема в осми клас, с
удоволствие отговарям на
всякакви въпроси, които
получа от учениците. Даже
получих вече от някои
интересни клипчета, които
са гледали на теми подобни
на тези от часовете, за което
им благодаря. Надявам се,
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че ще успея да вдъхновя и
други в свободното си време
също да видят нещо, което
им е станало интересно
или да ми пишат, за да ме
попитат. Математиката има
толкова много интересни и
неизследвани от повечето
хора страни. Дори и на мен
ми направиха впечатление
някои от темите, които
учихме в Университета
като например “Теория на
възлите”.

3. По каква
причина избрахте
учителската
професия? И защо
точно математика?

добър “даскал”. Идеята ми
допадна, особено понеже
обичам да помагам, а голяма
част от професията се състои
- Избрах да стана учител
именно в това, и затова
най-вече благодарение на
реших да я преследвам. А
съучениците ми от МГ. Още
вече защо съм избрал да бъда
тогава обичах да помагам и
учител по Математика, мисля,
да обяснявам уроците, ако
че няма нужда от питане.
някой ме попита. Не само
Математиката ми е страст
по Математика, но и по
още от малък и смея да
История, География, Физика
и други. С течение на времето твърдя, че все още я обичам
започнаха все по-често и по- така силно. Не мога да си
често да казват, че обяснявам представя да се занимавам с
каквото и да е било друго.
много добре или че ще стана

4. Разкажете ни
малко за себе си
като личност.
- Бих се описал като малко
стеснителен първоначално,
понеже винаги искам да
направя добро впечатление,
а не всеки път това се
получава и това ме кара да
се притеснявам още повече.
С времето обаче свиквам
със ситуацията и ставам
доста по-отворен. Също
така загатнах по-горе, че се
възприемам като отзивчив.
Даже понякога си мисля, че
не мога да казвам “не” ако
някой ме помоли за нещо.
Състезанията пък ме научиха
да бъда амбициозен и че
винаги всичко се получава
с много отдаденост и
упражнения. Казах също и
че смятам любопитството
за изключително важно
и затова се старая, когато
мога да научавам нещо
ново (и не само свързано с
Математиката).

5. Какви разлики
виждате между МГ,
когато сте учили и МГ,
когато преподавате?

- Може би най-голямата
промяна досега е ремонта
(през 2019?) на сградата.

Много съм впечатлен от
двора на гимназията, както
и от новото обзавеждане
на някои от стаите, които
посещавахме като ученици.
Също така се радвам колко
бързо осмите класове станаха
задружни тази година.
Иначе бих казал, че всичко
останало общо взето се е
запазило - атмосферата,
умните ученици, страхотните
учители. А, да не забравим
и новите попълнения имах удоволствието да се
запозная с много от новите
колеги, които както мен са
отскоро в МГ. Те също са
много знаещи, амбициозни
и се надявам дълго време да
работим заедно за доброто на
учениците.

6. Какви хобита
имате?
- Освен с научаването на
нови неща, за което често
посещавам сайтове като
Youtube и в по-малка степен
чета научна литература,
като ученик обичах да играя
видеоигри. За жалост и като

студент и сега не ми остава
достатъчно свободно време,
за да продължа това хоби,
но и новите ми хобита като
изготвяне на уроци или
проверяване на контролни не
са никак зле :)

7. Какво бихте
посъветвали учениците?

- Аз май малко изпреварих
въпроса и с риск да се повторя
или потретя ще кажа да
продължават да са все така
амбициозни и любознателни.
Ние учителите може постоянно
да казваме, че няма време,
но истината е, че няма поголямо удоволствие от това
да запалиш искрата в някого
и да видиш, че се интересува
от нещо така силно както
ти сам си се интересувал от
него. Затова нека да питат и
да разпитват, дори отвъд това,
което трябва да учим по план
в предмета. Смятам, че ще им
е много полезно за в бъдеще.
Също така бих ги посъветвал да
бъдат добри с всички останали.
Колкото и банално да звучи,
наистина, че ако се отнасяш
добре с някого, и той ще ти
отвърне със същото.
Автор: Калина Трифонова
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Кариерно ориентиране
Въпроси

1. Представете се накратко.
2. Къде и какво изучавате в момента? Защо решихте да се занимавате с това?
3. Какви са плюсовете и минусите в изучаването на тази специалност?
4. По какъв начин университета промени живота Ви?
5. Какъв съвет бихте дали на учениците, които искат да следват вашата специалност?

1. + 2. Здравейте, аз съм
Елена и съм студент втори
курс в University of Birmingham, специалност
Международно право, като
преди това завърших МГ с
биология и химия.

3. Един от най-големите
плюсове е, че отваря много
възможности за работа
след като завършиш и то
не само в правния сектор, а
също и в рекламния, бизнес
и финансовия сектор.
За минус не се сещам винаги съм искала да уча
това и то в чужбина, и ми
е много интересно, но за
хора, които не го учат с
интерес, е доста по-трудно,
отколкото реално е.
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4. Университетът ме
направи много посамостоятелна и
дисциплинирана - вече
няма кой да ти дава
насоки, да ти каже какво
да правиш, а понякога
наистина ще ти потрябва
да получиш малко насоки.

5. Постарайте се
изключително много,
когато кандидатствате за
университети - проучете
много добре университетите
и изискванията им и
вложете 110% от себе си
при кандидастване. Все
пак, това са доста важни и
основополагащи 3-4 години.
Успех!

Кариерно ориентиране
Въпроси

1. Представете се накратко.
2. Къде и какво изучавате в момента? Защо решихте да се занимавате с това?
3. Какви са плюсовете и минусите в изучаването на тази специалност?
4. По какъв начин университета промени живота Ви?
5. Как МГ “Баба Тонка” Ви помогна да постигнете целите си?
6. Какъв съвет бихте дали на учениците, които искат да следват вашата специалност?

1.Казвам се Радина Цанева
на 20 години, завърших МГ
с профил информатика.

2.Студетка съм по
медицина във втори курс в
Медицински Университет
Плевен. Винаги съм искала
да се занимавам с нещо, с
което да помагам на хората
и в училище постепенно
осъзнах как най-много
искам да уча медицина.
3.Плюсовете са, че в
университета срещаш
повече хора с общи
интереси. Лично аз съм
по- мотивирана за проекти
и като цяло дисциплите са
интересни.

Но медицината иска
доста жертви, тя изисква
голяма отдаденост
още от подготовката за
кандидатстване, отделяш
много време за учене и
винаги може още.
Човек учи цял живот
и още 2 пъти толкова с
медицината.

5. Научи ме, че ученето в
последния момент помага
да запомням по-добре.
6. Медицината е призвание
и изисква много труд, не се
отказвайте, няма значение
кога сте го избрали, ако
го искате достатъчно
ще успеете, останете
мотивирани!

4. За мен университета
беше като едно ново
начало, чувствам се като
доста по-пораснал човек в
сравнение с гимназията.
Бих казала, че сега съм поуверена, по- отговорна и
общителна.
Автор: Виктор Йорданов
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Въпроси:

Коледна Анкета

1. Коя ви е любимата част от украсяването?
2. Кое е любимото Ви коледно ястие?
3. Кой Ви е любимият коледен филм?
4. С какъв подарък ще зарадвате вашето семейство?

1. Поставянето на коледни
лампички по елхата.
2. Коледната пуйка с
картофи.
3. “Сам Вкъщи” 2
4. Мама ще зарадвам с
картичка и парфюм, а татко с
часовник.
- Екатерина Жечева, 5.А клас

1. В украсяването на дома участва
цялото семейство. Аз закрепвам
здраво елхата с кръстачка. Моя задача
е и украсяването на прозорците.
2. “Коледна песен”, “Коледата
невъзможна” и “Наистина любов”.
3. Сърмички с кисело зеле и червени
чушки.
4. Сладки изкушения и внимание.
- Росен Чапаров - учител по
математика

1. В нашето семейство си имаме
традиция, първо да украсим
коледното дърво и то всички
заедно, след това вече и всичко
останало.
2. От ястията, изключително
много обичам питата и
постните сарми.
3. Със сигурност както и на
много други хора е поредицата
за “Сам вкъщи” (Home alone)
4. Подаръците гледам и обичам
да са тематични и практични,
но със сигурност към всички
тях, ще има и шоколадова
фигурка.
-Антони Пенчев - учител по
български език и литература

1. Любимата ми част от украсяването
е именно украсяването на коледната
елха, защото тогава цялото ми
семейство ставаме рано и започваме
заедно да украсявaме. И понеже
имаме и голяма външна елха
украсяваме и нея. Тати вдига мен,
сестра ми и мама заедно с украсата на
повдигач. И- украсяваме.
2. Любимото ми коледно ястие е
коледната питка. Когато си вземаме,
сестра ми и аз искаме да вземем
парчето с парата, която носи късмет.
3. Любимият ми коледен филм е „Сам
вкъщи 2” , защото филма показва
колко е важно семейството и това да
сме заедно на Коледа.
4. Сестра ми ще я зарадвам с къща
на Барби. Мама ще я зарадвам с
нова чанта. Тати ще го зарадвам с
ключодържател на John Deere.
-Георги Керчев, 5Б. клас

- Автои : Никола Андреев
Ема Атанасова
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Анкета „Ваксинация или тестване“
Въпроси:

1. Кое предпочитате: ваксинация или два пъти седмично тестване?
2. Как бихте убедили човек на противоположното мнение, за да се съгласи с Вас?(1-2 изречения)
3. Ваксиниран/а ли сте?
4. Предвид обстановката кой вид обучение смятате, че е най-подходящ да бъде приложен в
момента: присъствено с тестване, присъствено, изцяло онлайн, ротационно или нещо различно?
5. Какъв е Вашият съвет към четящия?

1. Ваксинацията за мен е подобрият вариант.
2. Ваксинацията, според мен,
е решение на проблема в подълготраен план.
3. Не съм ваксинирана, но
имам зелен сертификат, тъй
като скоро си направих тест за
антитела.
4. Аз мисля, че към момента,
макар че не всички са
съгласни, най-подходящо
е онлайн обучението,
докато обстановката не се
подобри. Ротационното
обучение е допълнителен
стрес за учениците, а чрез
присъственото няма как да
победим заразата, защото
въпреки мерките, тя се
разпространява.
5. Моят съвет към читателите е
да си учат уроците, да решават
задачи и да не изостават с
училищния материал, защото
скоро нещата ще се оправят
и ще се върнем обратно в
класните стаи, а не искаме
пандемията да е повлияла на
нашите знания.
- Галиана Къснеделчева, 10.А

- Автор : Тея Чобанова

1. Естествено, че ваксинацията.
2.Ако се ваксинираш, ще получиш
част от вирусния товар - например
около 10 %, а ако не се ваксинираш,
при навлизане на вируса в тялото ще
получиш 100% от вирусния товар.
Дори не трябва да си математик, може
да пресметнеш каква е разликата 😊.
3.Да, още през месец март.
4.Бих избрал присъствено с тестване.
5.Вярвайте повече на науката, а не на
псевдознаещи със знания, придобити
от Интернет. - Бисер Станиславов

1. Ваксинация
2. Светът е оцелял, защото се е
ваксинирал за много заболявания
3. Да
4. Бих искала всички ученици да са в
училище. Не мога да задължа никого
да се тества, но всеки трябва да бъде
отговорен към околните. Все пак
новите варианти са “научили“ нещо
от предшествениците си.
5. Пазете се здрави, за да може да се
преборите със заболяването полесно (ако се срещнете с него). Ако
не се чувствате недобре, реагирайте
навреме! Не отлагайте! - Румяна Жекова

1.В един идеален свят – ваксинация.
Когато си с ваксина, не само че
намаляват драстично шансовете за
заразиш друг човек, но дори това да
се случи, не му предаваш достатъчен
вирусен товар, за да заболее тежко.
Но, макар да са доста неточни и да
струват на министерството абсурдно
много пари, щадящите тестове също
са добър начин да учим присъствено
и безопасно.
2. Послушайте хората, прекарали
целия си живот в търсене на знание
за вируси, епидемии и как да се
предпазим от тях. Всички те отправят
един и същ призив – ваксинирайте се.
3. Да, още от лятото. Странични
ефекти не съм имал – буквално два
часа след втората доза заминах за
обучителен лагер на БЧК и си изкарах
супер.
4. Присъствено с тестване. Смятам,
че образованието трябва да е
присъствено – контактът с учителите
улеснява разбирането на материала.
Плюс това, моят клас е пълен
с уникално готини хора, които
превръщат училището от поносимо в
приятно. 11А, супер сте <3
5. Ваксинирайте се. Преди два
месеца загубихме семеен приятел
заради Ковид, човекът имаше жена
и двама сина. Не го пожелавам на
никого. Знам, че няма да се случва
повече на никого, ако повече хора се
ваксинират. - Константин Георгиев 11.А
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Абитуриенти

Всеки учител Сашо подкарва
Ама него пак го няма – пари изкарва.
На полето с комбайната се разкарва,
А след това с фадромата разтоварва.
Умел шофьор е той и БМВто му лети
Ама кат го спрат тика им рушвети.
В пиенето няма кой да го покори
Дай му да купонясва до зори.
Интересен характер е Алиса,
Купоните много ги обича
Прави си дълги нокти тя,
Но не знае какво я чака пак.
Пенчева все се кара,
Но нея не я засяга.
Виктор е нашият бандит
И ще става той техник.
На училище мързелува,
Но навсякъде царува
Чувство за хумор има той голям
И ги смайва като Джеки Чан.
Със сако или палто,
Владо е като от царско потекло.
С кодовете си е Бог,
знания в главата му поток.
Раздразнителен обаче става,
кат за втори път ти обяснява.
Дидко е нашият щастливко,
С математиката е на „Вие“,
Но в бадминтона все ги бие.
Цяло лято на Слънчака,
Обикаля казината.
Деян добър е той другар
и на компютрите е господар.
Всяка gжаgжа той оправя,
когато учителите вдигат врява.
Викнe ли го някой в клас,
Деянчу казва: „за Епъл съм и аз“
Ивана за първи час закъснява,
а понякога не се появява.
Архитект тя иска да става,
сгради чудни да създава.
Смехът й щом чуеш ти
ще се забавляваш до зори.
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Иветка е нашата кукетка,
Манол с божествените форми.
със шкодата направо ги отрепва.
Плувец си беше ама разбра,
Варна тя ще обитава, счетоводството ще
че не го бива много във това.
завладява.
Опита се да стане състезател със кола,
Без кафе и котенца не може,
Но с дървото бързо той се запозна.
за тях всичко дава, Боже Боже!
И накрая се откри в купоните до зори.
Ивчо никога не се предава
Слаба като клечка, но свирепа като
в шоурум яко се раздава.
мечка,
В Холандия се кани да отива
с елка под ръчичка, в задачите е тя без
И бизнеси там да открива.
грешка.
Тя е дива кат фурия, мистериозна кат
Илайда на пръв поглед има една
магия,
лъчезарна усмивка,
се опарила по брадичката с чиния,
а зад нея крие се една балерина
но да, това е нашата Мария.
талантлива,
в рисуването също много си я бива ,
животът става много по- интересен и
лесен,
с такъв приятел всеотдаен,
вдъхновяващ, верен.
Креми винаги е за отличен,
ама ядосаш ли я става “уля ля”
Животните от а до я ги знае,
цялата стипендия за книги даде.
Блондинка уж е тя,
а колата перфектно кара.
За София ще заминава тя
Да преследва своята мечта.
А Криси във всичко я бива,
усмихната, умна, та лантлива.
Картини прекрасни създава
и винаги на всеки помага.
Магдалена с доброволчество обича да
се занимава,
дръвчета да засажда, щастие да раздава.
Усмивката и широка и сияйна всичко
озарява,
На нея можеш да разчиташ
настроението ти да оправя.
В учението Маги понякога се скатава,
но купонът без нея никога не остава.

Мартин Атанасов се
нарича.
Да се учи той обича.
Парти не пропуска.
Физиката хапва за закуска.
Той висок не е, но ще
покори големи върхове.

Миро, манга, аниме-синоми
са,
знаеме добре.
Шахът здраво го привлича,
със сакенце стилно се
облича.

12.“Б” клас
Михаил Тонев се нарича.
Математика той обича.
С шах се занимава
и с приятели се забавлява.
Ще преброди цялата земя
и ще сътвори велики дела.

Мончито в рисуването доста я бива,
с четка и боя цветовете тя умело ги прелива.
Купоните успешно ги разбива
и на белота всички ни убива.
Дори и да попаднеш във беда, пръв приятел ще
ти бъде тя!
Нестор все след 8ми клас тича,
Но като голфа никой не обича.
За инженер ще учи той,
Но винаги готов е за запой.
Умно момче е Свилен,
пред родителите и той е цивилен.
В класната стая много ги разбира,
но на купони не знае къде се намира.
В началото беше като кирпич,
а сега стана голям пич.
Слав винаги на първи чин си сяда,
ала като че ли погледа му все не е напред.
С учителите тъй харесва да си разговаря,
но рядко е за техния предмет.

Стефчо разсмива всеки в класа,
може да пие и да пее до сутринта,
обича да се забавлява той,
нашият бъзънски герой.

Висок като небостъргач,
От Супрата ти дава мигач.
Тедко кекс ще ти забърка,
Но сметките яко ще обърка.
Тедката е нашата майка незаменима
Бързо ни строява и парите преброява
В кухнята е несравнима - всичките точки с
питката си тя обира!
Приятел незаменим е тя и винаги е насреща във
беда.

Тиянка сладуранка би дошла на даскало и по
пижамка.
Спира си колата отсрани
и не я интересува, че е без домашни.
Излиза често тя да пуши,
за учители наострила уши.
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Хороскоп
Козирог (22 декември – 19 януари)
Днешният транзит ви дава наглостта, от която се нуждаете, за да получите това, което заслужавате.
Ако имате чувството, че нямате това, което искате в живота си, днес е денят да кажете нещо на някого,
който може да ви го даде, или да поговорите със себе си какво можете да направите, за да го получите.
Може би обмисляте някакво преместване. Не е зле да направите малко проучване за това какво е
необходимо, за да се случи това в желаната времева рамка. Възможно е да пътувате до далечни страни.
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)
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. Шестото ви чувство може да се почувства като в стачка
днес. Може да се наложи да отделите ден, за да презаредите батериите си - нещо, което не правите
достатъчно!
Овен (21 март – 19 април)

Не знам дали сте същински гений или сте много добри в скриването на пищови
или съучениците ви удрят едно рамо, но успехите ви са просто феноменални!
Продължавайте все така! Не оставайте съсредоточени върху себе си, ако искате да се
запознаете с нови хора. Днес ще бъдете по-емоционални и е възможно да реагирате
доста импулсивно. Денят е много подходящ да приключите нещо старо или да
поставите ново начало в някаква област от живота си.

Телец (20 април – 20 май)

Макар и да не бързате с ученето на уроци, трябва да ви признаем, че трудно
забравяте наученото. Лесно помните дати и факти, затова тестовете са вашата силна
страна. Днес на много от вас ще бъде по-трудно да запазят спокойствието, с което
обикновено се гордеят. Не предприемайте важни действия в днешния ден, защото
има риск да реагирате прекалено емоционално.
Близнаци (21 май – 21 юни)

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. Днес трудно
ще проявите здрав разум, защото емоциите ще замъгляват мислите ви и преценката ви
ще се влияе от тях. Това, което разкриете у себе си днес, ще определя действията ви през
следващите дни.
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Хороскоп
Рак (22 юни – 22 юли)

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 днес
се чувствате недооценени и страдате от липса на внимание, това може би е знак да мислите
малко повече за себе си. Вместо да очаквате някой да ви забележи или да ви даде онова, което
заслужавате, помислете как да си го издействате сами.
Лъв (23 юли – 22 август)

Като натурален лидер вие ще искате да хванете всяка възможност за рогата. Вие ще се
постараете хората да ви забележат. Понякога може да сте малко нервни, но никога не го
показвате. Днес е по-добре да се спрете и да не прекарвате целия ден в тичане насам-натам.
Ако отделите време за себе си, ще се почувствате чудесно, а и може да достигнете до някакъв
извод, който да ви даде насока как да действате през следващите дни.
Дева (23 август – 22 септември)

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 ви позволяват да откриете и разгледате други времена и светове. Днешният ден ще
бъде интересен за вас, защото може да ви изненадат с необичайно предложение или внезапно
да ви осени прозрение как да постъпите. За да може да продължите напред обаче, вероятно
Везни (23 септември – 22 октомври)
Днес изпитвате противоречиви емоции. Харесвате заниманията си, но имате чувство, че не сте
достатъчно добри да се занимавате с едно конкретно занимание. Това, което имате, е проблем с
увереността, а не с компетентността. Възможно е да имате преживяване, което да ви покаже колко
сте компетентни и интелигентни.Днес интуицията ви функционира на високо ниво. Представителите
на въздушният зодиакален знак трябва да се доверят на инстинкта си. Това важи за усещането ви,
че трябва да се отнасяте сериозно към ангажиментите, които поемате днес. Възползвайте се от всяка
предоставена ви възможност!
Скорпион (23 октомври – 21 ноември)
Проследявайте темите, които ви интересуват. Без значение колко езотерично или странно е това,
позволете си лукса да следвате интерес, който може да се превърне в страст. Възможно е обучението ви
да ви накара да се присъедините към група от съмишленици. Някои от тях могат да ви станат приятели
за цял живот. Внимателно наблюдавайте несигурността си днес. Възможно е да забележите момент, в
който нещата могат да се развият по един или друг начин: постарайте се да изберете най-добрия
възможен изход и вложете енергията си в тази положителна рамка. Толкова много от нещата, от които
се оплакваме, всъщност са били избрани от нас.
Стрелец (22 ноември – 21 декември)
Вдигнете телефона си и отворете цялата поща днес, защото може да получите пари от неочакван
източник. Това може да е истинска печалба, която да промени изцяло живота ви. С тези пари можете
да започнете бизнес или да дадете на семейството си някои предимства, за които не сте и мечтали,
че можете да си позволите. Денят със сигурност ще бъде страхотен. Били ли сте силен играч в екип
или усърден работник напоследък? Днес признанието, без което сте се опитвали да минете, може
да се насочи към вас, така че го приемете и не се самоунижавайте! Всъщност вероятно не си давате
достатъчно висока оценка. Направете най-положителното нещо, което можете да направите за себе си
днес!

Автори: Елица Моллова
Калина Трифонова
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Сготви си сам

Коледа е любимият празник на малки и големи! Цялото семейство се събира, разменят се
подаръци, идват гости и приятели, които не сме виждали скоро. И въпреки че най-приятната
част от празника е прекараното време с любимите хора, няма спор, че ако на трапезата на
Коледа няма вкусни ястия, празникът няма да бъде истински празник. Сега ще ви преставим
как се приготвят вкусни коледни меденки, за да направим избора Ви на рецепти за Коледа
по-лесен.

Ще Ви трябват:
Яйца - 2бр.

Белтъци - 1бр.

Пудра захар - 2 ч. ч.

Сода за хляб - 1 ч. л.

Лимонов сок - 1 к. л.

Шоколад - 100 гр.

Мед - 1 к.ч.

Канела - 1 ч.п.

Брашно - 600 гр

Олио - 1 ч. ч.

Краве масло - 1 ч.л.

1. Първата стъпка от рецептата за меденки е разбиването на яйцата и олиото. Най-добре е да
използвате миксер, или тел за разбиване или пък с вилица. Добавяте пудрата захар и меда и отново
разбивате много старателно.
2. Пресявате брашното и заедно със содата и канелата го добавяте лъжица по лъжица към яйчената
смес. Докато сместа е по-рядка, бъркайте с миксера / телта / вилицата, а след като се получи тесто,
го извадете от купата и месете с ръце. Добавяйте брашно и месете до получаване на лепкаво, средно
твърдо тесто. За получаването е необходимо около ½ кг брашно, но по-добър критерий е лепкавостта
на тестото, то трябва да се отделя лесно и да не оставя по ръцете.
3. Оформете от готовото тесто топчета с големината на маслина, или пък разточете дебело (дебелина
около 0,5 см) и използвайте формичките, които си имате вкъщи. За да се получат камбанките,
елхичките, ангелчетата и цялата компания е необходни тестото да не е разточено много тънко, защото
в противен случай няма да можете да ги отделите от
работния плот.
Печете меденките в предварително загрята на 180
градуса фурна върху хартия за печене. Меденките
са готови горе-долу, когато кухнята се изпълни с
аромат на пресни сладки, а меденките придобият лек
розов цвят. Важно е да внимавате при печенето на
меденките, защото изпуснете ли момента, те ще се
препекат и няма да бъдат така вкусни.
4. След като ги извадите от фурната, по желание
може да слепите готовите и все още топли (но не
горещи) меденки с конфитюр. - Автор : Георги
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Междучасие
Бисери

Сега се смеете вие, смея се и аз, но на края на срока ще си
разменим ролите!
Ще изгоня всички и ще работя с останалите.
Изплюй дъвката в кошчето, да не я изплюя аз!
Тук е написано черно на бяло със зелено.
Имам да казвам нещо на някои от вас, но първо ще го кажа
на всички.
Това съчинение е написано с левия крак, и то с мазола!
Нито едно природно явление не може да ме спре да ви
напиша отсъствията!
Ученици, начертайте окръжност с формата на кръг!
През 1742 година, както си спомняте...

Над броя работиха:
Александра Николова
Виктор Йорданов
Георги Иванов
Елица Моллова
Ема Атанасова
Илия Стефанов
Калина Трифонова
Миряна Иванова
Никола Андреев
Ния Неделчева
Графичен дизайн:
Тея Чобанова
Виктор Йорданов
Страница
| Своободен час
Теодора15
Велева

Деца, моля, стойте малко по-далеч от
компютрите, че нали знаете какви вируси има!
Автор: Илия Стефанов

Стена на изкуството

Александра Василева - 12.a

Детство мое
Аз дете съм и обичам
подир топката да тичам.
Да играя аз на воля
туй сега е мойта роля.

Детство мое, ти си тъй
вълшебно,
тъй бленувано и ценно,
ти си толкова любимо
и така незабравимо.

После пък училището ме зове
там ще гоня нови върхове
със тетрадка във ръката
и със знание в главата.

Винаги след теб ще тичам
и винаги ще те обичам!
Колко бързо отминаваш
и защо ме ти оставяш?

Да порасна аз не искам
и за мама се притискам,
татко гали ми главата
хвали ме до небесата.

Виляна Божкова, 8в клас
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Автор : Калина
Тихомирова

Ивелин Димитров - 12.a

