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Надникваме зад ъгъла и виждаме, че
най-романтичният месец в годината е
настъпил. Колко прекрасно! Романтика
- рози, ягоди и шоколад! Какво попрекрасно от това? Е, да, ако си имаш
половинка. Но за всички останали също
сме помислили. Освен най-романтичният
месец, това е и месецът на виното. Ааа..
забравете какво сме казали, алкохолът е
за 18+ (само 11 и 12 клас да слушат). Но
не се отчайвайте, ако още не сте открили
половинката, идва време на валентинките
в МГ. Съветваме ви да не се срамувате,
ами да действате и да оставите някое
мило пожелание на вашата/вашият
избраница/избраник. Напомняме да
внимавате какво пишете, защото, както
знаете се проверяват всяка година. Да
не ви занимаваме с глупости повече..
сипвайте чаша ароматно вино(или сок
ябълка за предпочитане за под 18) и се
разровете из „страничките“ на третия
брой на вестника на гимназията. Приятно
четене и дано да откриете нещо интересно
вътре ;)

НА 4 ОЧИ С Г-ЖА МАРИЯ ЕНЕВА
1.Разкажете малко за себе си.

Родена съм в Благоевград. Завърших математическа
гимназия в родния си град. Образованието продължих
в Русенския университет специалност „Компютърни
системи и технологии“. Поради голямото ми желание
да работя с ученици и обичта ми към децата, се
преквалифицирах и завърших втора магистратура
специалност
“Информатика
и
информационни
технологии в образоването“ с квалификация учител.

2.По каква причина избрахте учителската
професия? И защо точно информационни
технологии и информатика? С какво щяхте да
се занимавате, ако не с преподаване?

Учителската професия за мене е призвание.
Това не е просто професия да преподаваш,
искам да съм полезна и търся подход към
учениците. Търся подход и се старая да
общувам максимално с тях. Информационните
технологии и информатиката е актуална професия, използваща
високоинтелигентни технологии и софтуерни науки. Терминът
“информационни технологии“ е с широко значение в областта
на образованието, здравеопазването, библиотечната дейност и
значителен брой области на човешкото познание.
Ако не бях учител, бих се занимавала с инженерна дейност в
областта на ИКТ и уеб дизайна.

3.Какво обичате да правите в свободното си време?

Свободното време е много ценно. Разтоварвам се с книги, филми,
театри , пътувания и много срещи с приятели.

4.С какво сте запомнили ученическите си години?

Бях скромна, притеснителна, отговорна и същевременно много емоционална личност. Имах строги
родители и респектиращи учители. Училището беше моят втори дом, в който израстнахме и се развихме, и
в който завързахме много ценни приятелства и дом, в който се сблъскахме с трудностите на живота ...и ги
преодолявахме заедно. Забавни истории в училището винаги имаше, сълзи и смях също.

5.Какви са впечатленията Ви от учителите и учениците в МГ?

За първа година работя в МГ Баба Тонка“ като редовен учител. През 2003 година
работих като външен лектор в същата гимназия.
Обстановката тук е спокойна, атмосфера е творческа, учителите са колегиални и
учтиви. Учениците са високо мотивирани, защото знаят защо учат в математическа
гимназия и са изключително възпитании.

6.Какво бихте казали на учениците?
Имате ли някакви съвети към тях?
Само
напред
и
искам
да
кажа
на
Човек, когато има цели
ги постига. Убедена съм
на
учениците
от

нагоре
учениците.
в живота,
в успеха
гимназията.
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КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ
1. Как се казваш и на колко години си?
Казвам се София Енчева и съм на 19 години.
2. Къде учиш, с каква специалност и кой курс си?
Уча в Нюйоркския университет и съм в първи
курс, специалност “Brain and Cognitive Science”.

4. Какво ти беше нужно за кандидатстването?
Трябваха ли ти допълнителни сертификати и т.н?
При кандидатстване в американски висши учебни
заведения обикновено се набляга върху есета и
препоръки, с които се дава шанс на кандидата да
се отличи (участия в доброволчески инициативи,
извънкласни постижения и т.н.) - те оказват найголяма тежест. По тази причина всеки сертификат
или грамота, получени в гимназиалния етап,
биха били от полза. Единственият писмен изпит,
на който се явих, беше по английски език (C1
Advanced, но някои места предпочитат TOEFL
или IЕLTS). Отново в зависимост от конкретния
ви избор на университети може да се наложи
да вземете SAT - NYU не го изисква. След като
изпратих кандидатурата, ме поканиха в кампуса
в Абу Даби, където имах интервюта с професори.
6. Смяташ ли, че МГ е дало качествата, които са ти
били нужни или са помогнали при кандидатстване
и приспособяване? (Ако да, какви са?)
Сещам се с насмешка за осмокласничката, която
преди малко повече от пет години се срамуваше
да поздравява хора по коридорите и изпадаше
в ужас от устни презентации - едва ли щеше
да е във възторг, че мястото й в университета
на нейните мечти ще зависи от няколко
разговора с личности, вдъхващи страхотно
страхопочитание. На учителите си в МГ дължа
факта, че стимулираха не само интелектуалното,
но и личностното ми развитие - и така ми
помогнаха да работя по недостатъците си.
Освен това отделяха от личното си време, за да ми
помогнат с подготовката за състезания, конкурси и
олимпиади. Тяхна е заслугата да съм тук в момента.

3. Защо и какво те накара да се насочиш към тази специалност?
Когнитивните науки са мултидисциплинарна област, която
обединява биологията и психологията и така предлага
задълбочен поглед върху теми, свързани с човешкото поведение
и мисъл. Удивлява ме колко малко всъщност знаем за мозъка,
а оттам и за много от процесите, правещи ни такива, каквито
сме, на физиологично ниво. В това отношение специалността
е не само широко приложима в много от класическите
обществени сфери - тя предлага безкрайни възможности
за професионално развитие и е поле за новаторски идеи.
5.
С
какво
твоят
университет
се
отличава
от
другите
със
същата
специалност?
Моят избор се сведе по-скоро до самия университет,
отколкото до конкретната специалност - като всеки студент
в американска институция имам свободата да нямам
формална специалност до средата на втората година, да
комбинирам две специалности или да взема допълнителна/-и
подспециалност/-и (т.нар. minor-и). Също така аз определям
собствената си програма - разбира се, имам определени
задължителни предмети, но от мен зависи как ще ги разпределя
в рамките на четирите години; изискване от университета е
да уча и предмети извън специалността, за да имам досег до
други области. Накратко казано, тук се приветства да имаш
различни интереси и да ги комбинираш, за да развиеш и
други типове умения. Ако не бях избрала NYU, в момента
щях да уча единствено и само невронауки - без да имам
достъп до всеки предмет от всяка специалност (и на практика
да комбинирам биология и психология), както в момента.

7. Работиш ли нещо, докато учиш? (Ако не - какво хоби имаш?)
В момента нямам платена работа, но помагам в лабораторията
по генетика. Участвам и в няколко клуба по интереси (казваме
им SIG-ове, или special interest groups) - съществуват общо
около 80, вариращи от жените в STEM до любителите на торти.
8. Какво би посъветвала учениците на МГ?
Отделяйте време за извънкласни дейности - важни са не
само за кандидатстване в чужбина. Много от тях ще ви
създадат безценни контакти и ще ви помогнат да опознаете
самите себе си. Ако се интересувате от наука, дерзайте смело
и смахнато - и учете математика (поезията на логичните
идеи, както е казал Айнщайн), ще ви е
от полза навсякъде, дори и ако сте биолозг.

АБИТУРИЕНТИ
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15. Лорка спокойно на чина си
седи,
тихо с очички всеки следи.
Дигиталният дизайн я привлича
и в онлайн игри много се увлича.
Задачи по математика все
решава,
да влезе във ФМИ – не се
предава.
16. Любо – бизнесмен му казват
С манджи, тениски – размазва.
Работещ, умен и успешен,
животът му ще бъде лесен.

1.Алейна може да е гръмогласна,
но пък усмивката й е прекрасна.
Винаги с учителите спори,
трудно някой ще да я пребори.
За изпитване щом дойде време,
с кашлица и хрема кротко дреме.
2,Велика не е твърде активна,
но може да е много продуктивна.
Който и учител да си пожелае,
може лесно тя да го омае.
Зъботехника ще учи,
безспорно ще й се получи.

3.Вилито е скрита лимонка.
Всяка задача изпраща на Донка.
За кърпички, ножица, лепило
всеки гледа я с очички мило.
Винаги насреща е тя щом се наложи,
математика, програмиране – всичко тя
може.
7. Гая с краснопис ни смайва,
през часовете с химията се замайва.
Маникюри, чанти, дрешки,
по последна мода – няма грешка.
Става ли дума за цветове,
винаги блясък и сребристо тя ще избере.

6. Гошо все за час е закъснял, но
на учителите хич не им е жал.
Със закъснения безброй, той си
остава нашия герой.
От фитнеса той все се скатава,
добре че е Емилиян да го
наблюдава.

4.Виктор все е във война
с учителите – няма шега!
От пиратки, Жекова дори –
Той хич не се бои!
Първенец е във белите,
забавлението и игрите!
5. Галена-тиха, умна и добричка,
записки от нея всеки иска.
Балета как й се отдава,
но нека с химията процъфтява.
Както за момчета нямаше време,
така се намери кой да я вземе.

8. Дани – все дипломатичен,
на учителите – симпатичен.
Лесно се измъква той
от изпитвания безброй.
8-ми номер – шест,
без значение устно или тест.
9. Диляна с ориентиране обича да се
занимава,
но и рисуването й се отдава.
Знаем я като нашата любима
блондинка,
е, сега ще е на някого виолетовата
половинка.
12. Ванката от математика
разбира,
никоя задача не му се опира.
Поставя личните приоритети
по-напред,
на безсмислиците от даскало не
идва ред.

10. Емилиян – шофьорче от класа,
настроение в даскало внася.
5000 километра е преминал
още преди книжка да е имал.

11. Дилъра на меменца е Емчо,
Костадинова нарича си го Кремчо.
На волейбола той е цар,
Талантът му е ценен дар.
Със звездите умее да говори,
на всеки въпрос ще ти отговори.

13. Катенцето кротко в клас седи,
вечер купонясва до зори.
Знае всяка чалга песен,
прави кючека да изглежда лесен.
Дъвки ако нямаш – не се тревожи,
към Катито миличко се обърни.

14. Крис – за цяла година без нас,
много му липсваше този клас.
Веднага щом се върна той,
почна да решава задачи безброй.
По химия, биология, силните страни,
ненужните неща оставя той встрани.

18. Марийка все е в паника голяма,
Че двойка ще изкара – драма!
Накрая винаги оценките отлични,
учи теми най-различни.
На езиците е разбирач,
но по испански е трепач!

17. Люско с всеки учител е във драма,
но по химия проблеми няма.
В спортовете няма грешка той,
по бокс разбива ги от бой.

21. Радо по скейтборда се
увлича,
ала математика никак не
обича.
По физическо всички играят
19. Мина астрологията обича,
волейбол,
но и по пеенето се увлича.
а той се отличава с умения
В
училище
е
тиха
и
прилежна,
по баскетбол.
20. В танците няма по-добър от Пешо,
стига информатика да не поглежда.
С точния си мерник той
винаги омайва с нещо.
Артистична,
амбициозна
и
добра,
разбива всички в двубой.
По дебати няма кой да го пребори,
несъмнено
тя
ще
е
звезда.
невъзможно да завърши втори.
23. Симо е на класа пианист,
Цветната коса – без нея няма как
но и бъдеще очаква го като
по последна мода е, все пак.
програмист.
Клавиши – било то на
клавиатура или пиано
22.Сади, нашата усмивка,
щрака той и късно, и рано.
все подскача и се киска.
26. Явката в класа е най-висок,
С голфа прави обиколки,
лесно научава всеки урок.
а с приятелки-разходки.
Отличник, певец и сладкар,
Покрай нея много хора има,
на химията той е господар.
на всички тя е любима.
Все намира за нещо да се разправя,
В любовта все й върви,
но набързо всички ги оправя.
дано да е така за вечни дни.
24. Туци с прякор интересен,
планч, набирания – за него са песен.
Кодове пише всяка нощ, всеки ден,
госпожа Жекова голям му е фен.
Бизнес върти в целия клас,
предпазва ги от двойки всеки час.
25. Ицо, в МГ от пети клас,
задачите решава със размах.
На компютъра игри играе,
безспорно много добър в това е.
И макар, че вкъщи компютъра си стои,
по купони Ицо се раздава до зори

С благодарности към 12В и с пожелание за успехи!

АНКЕТА С НЕОБВЪРЗАНИ
1.
Какво
мислиш
за
любовта от пръв поглед?
2. Какъв тип момичета/
момчета
харесваш?
3. Как си представяш
перфектната първа среща?
4. Някога имал ли си
приятел
с
привилегии?
5. Кои са любимите ти
романтични книга и филм?
Ранимир
Павлов,
06,
9в
клас
1. Зависи от човека и това може
да се случи. Не е от любимите ми
неща защото така се влюбваме
само във външния вид на човека.
2. Важното е да е слабичка, другото
си преценявам сам дали ми харесва.
3. Кея, залез, приятни разговори и
накрая целувка когато я изпращам.
4.
Силно
казано.
5. Не харесвам романтични филми и книги.
Instagram: @ppavloovv

Рашиде Селим, 05, 9в клас
1.Не вярвам в нея. Да, може някой
да ти се стори привлекателен
външно, но не знаеш нищо за това
какъв човек е и в какво вярва.
2.Забавни,
с
хубава
усмивка.
3.Зависи от човека срещу мен, но със
сигурност трябва да е обстановка,
в която можем да се опознаем.
4.Всичко е относително както "когато
ухажваш дама два часа минават
като минута, а когато седнеш върху
включен котлон за минута, тя ти се
струва като два часа"- Алберт Айнщайн
5. Книги - "Къде си, Аляска?"Джон Грийн, "Слънцето също е
звезда"-Никола Юн, "Назови ме с
твоето име"-Андре Асиман Филми"Бутка за целувки", "Хубава жена",
"По приятелски", " Кажи нещо".
Instagram: @_rashaaaaa_

Виктория Ботева, 04, 10б клас
1. Вярвам, че съществува, но не и на тези години. Смятам, че е трудно да разпознаеш истинската любов от пръв
поглед, когато си на шестнайсет, защото все още не знаеш какво искаш. 2. Ако трябва да опиша моят тип момчета,
бих казала спортисти, хора с цели в живота, които знаят какво искат, джентълмени с добро възпитание. Важно
е момчето до мен да бъде в добри отношения с родителите си, защото от начина, по който се държи с майка си
например, можеш да видиш как ще се държи и с теб след време. 3. Перфектната първа среща за мен със сигурност
не е в някое кафене. Тя е различна и специална. Тя е нещо оригинално, което не ти се случва всеки ден – нещо, което
ще остави приятен спомен за този човек в теб. 4. Естествено, че не. Намирам това за неправилно и смятам, че такива
красиви връзки като приятелството, трябва да си останат простички, защото именно в това е чарът им. 5. Любимата
ми романтична книга е ,,С дъх на канела”, а любимият ми романтичен филм без съмнение е ,,На пет стъпки от теб”.
Филмът е уникален, защото не е от онези клишета с перфектната любов, а представя голяма част от реалността,
която наистина те кара да се замислиш по някакъв начин. Освен това успя да ме разплаче, което е и интересното,
защото по принцип не съм от типа хора, които плачат на филми или книги. Гледайте го – няма да съжалявате!

АНКЕТА С ОБВЪРЗАНИ
1. Име, клас, паралелка
2. От колко време сте заедно?
3. Как се запознахте?
4. Кой направи първата крачка?

5. Кое е любимото ви нещо в партньора ви?
6. Кой е любимия ви спомен заедно?
7. Любовта се крие в малките неща. Кои са малките неща във вашата връзка?
8. Какво бихте посъветвали необвързаните от предната страничка?
1. Александър Димитров 12б
1. Владислава Василева , 11д
2. 11 месеца.
2. 11 месеца
3. На екскурзията до Румъния на госпожа
3. На екскурзията до Румъния на госпожа
Иванова и на госпожа Киранова.
Киранова и на госпожа Иванова
4. Аз естествено.
4. Той
5.
Усмивката
и
любвеобилността
и.
5. Добродушието и очите му
6. Когато се разплаках от щастие пред
6. Когато той празнува Коледа с мен и
нея.
цялото ми семейство
7.
Когато
без
причина
опича
неща
за
мен
7. Когато изсвири някоя моя любима
и родителите ми.
песен на пияното просто, за да ме зарадва
8.
Да
не
бързат
с
нищо.
Имат цял живот.
8. Да не съжаляват за абсолютно нищо

1. Теодора, 9a
2. Заедно сме от почти 5 месеца
3. Никога не сме се запознавали
официално
4. Еми да кажем той
5. Характера и усмивката
6. На рождения ден на един общ приятел,
когато за пръв път ми каза, че ме обича
7. Когато постоянно ме изпраща до вкъщи
и винаги се грижи за мен
8. Не прибързвайте, правилният човек сам
ще се появи в живота ви и се обвързвайте
само ако е сигурно, че наистина го искате
Изготвили:
Миряна Иванова
и Ния Неделчева

1.Радослав, 11а
2. Заедно сме от около 5 месеца
3. Ние сме в една компания и от там се
познаваме
4. Е много ясно, че аз направих първата
крачка
5. Характера и очите
6. Любимият ми спомен е, когато
прекарахме рождения ми ден двамата
вкъщи
7. Когато е сгушена в мен и винаги е до
мен,когато не се чувствам добре
8. Бих посъветвал всеки един да не
прибързва да се обвързва, ако не се
чувства готов

АНКЕТА С УЧИТЕЛИ

Изготвил: Габриела
Шанкулова

Нели Тихомирова
1.Какво значение имат малките жестове? 1.Случайните жестове на обич, благодарност или привързаност са
2.Опишете
любовта
с
три
думи. малките, но много важни моменти в живота на всеки човек – именно
защото се случват спонтанно, без повод, когато най-малко ги очакваме.
3. Празнувате ли Свети Валентин, или предпочитате
Не е необходимо всички жестове, които ни карат да се усмихваме да
Трифон Зарезан? Как прекарвате тези празници? включват скъпи подаръци, огромни букети с цветя, пътешествия.
4.Съществуват
ли
перфектни
връзки? 2.Голяма,
истинска,
споделена.
5.Смятате ли, че трудностите в дадена 3.Всеки има право на избор и на собствено решение. Ако
връзка
ѝ
влияят
положително? предпочетете първия празник, е добре да знаете какво всъщност
6.Любимо вино?
представлява той. Свети Валентин е католически празник, на който
обичаят повелява да се подаряват цветя и да се разменят
7.Какво
е
мнението
ви
за
LGBTQ?
Цветелина Цветанова бонбони и поздравителни картички. Трифон Зарезан,
1.Съществено. Те най-дълго оставят или Трифоновден, е български народен празник в чест
спомен. на Свети Трифон. В негова чест на 14-ти февруари
2.Смисъл. Щастие. Вечност. празнуват лозарите, градинарите, кръчмарите. Аз
3. Празнувам всички празници, за старателно приготвям трапеза, която включва не
които имам настроение. Празнувам само вино, но и домашно приготвена питка, както
обикновените дни с необикновените и пълнена кокошка с ориз. Спазвайки традициите.
хора в живота си. Понякога не празнувам 4.Всяка двойка се стреми да изгради щастлива и
нищо. Но в общи линии се радвам на успешна връзка. В начало на всяка любовна афера,
живота и не пропускам повод да му се партньорите обикновено са преизпълнени със страст
насладя. и вълнение и смятат, че това ще трае вечно и че нищо
4.Предполагам, че да. Когато осъзнаеш, не може да развали идилията им. Но когато връзката
че няма перфектни хора, постигаш хармония. Перфектната им мине на следващия етап – съжителство, брак, деца,
връзка е тази, която не те натоварва, която те кара да очакваш влюбените започват да се сблъскват с многобройни
срещата, да се прибираш вкъщи с радост и вълнение, а не със проблеми, като недоразумения, недоверие, ревност,
страх и досада. Перфектната връзка е с човек, чиито недостатъци които пък водят до кавги. Истината е, че щастието
познаваш и въпреки това го обичаш. Перфектнаъа връзка е тази, с любимия човек е резултат на упорита работа
в която се възхищаваш на човека до себе си, нямаш усещане, че и търпение. Ако искате с вашата половинка да
го превъзхождаш, а че винаги би могъл да те изненада с нещо. изградите една добра и дълготрайна връзка, трябва
Перфектната връзка изисква искрена обич. да спазвате и някои правила. Ето и 7 от най-важните:
•
Общувайте ясно
5.Не е особено сигурно това. Всички връзки преминават през
•
Научете се да си прощавате
кризи, но ако трудностите станат повече от радостите, връзката
•
Всеки човек има лоши дни
се изтощава. Тя започва да тежи като бреме. Но зависи и от
•
Бъдете мили с вашия партньор
хората. Трудностите са изпитание дали този е точният човек за
•
Отнасяйте се отговорно
теб.
към
общия
ви живот
6.Червено, плътно, с лека горчивина, без сладост, с дълъг
•
Не се карайте пред другите
послевкус.
•
Запазете си кръг от приятели
7.Нямам никакви предрасъдъци. Не ми харесва само
5.По-скоро,
не
демонстрирането в световен мащаб на всякакви полови
6.Совиньон блан или Малбек са любимите
разновидности, които изключват хетеросексуалния човек с ясно
ми вина, с които да се поглезя в края на деня.
изразен мъжки или женски пол. Никакви крайности не са ми по
7.Хомосексуалността
е
вродено
физическо
вкуса. Но общувам с лекота и без предупреждения с всякакви
шарени хора, които просто дори и да са различни, преди всичко
и
емоционално
привличане
към
са Хора.
представители
на
собствения
пол.

АНКЕТА С УЧИТЕЛИ
Р. Горанов
1. Придават "солта" на забързаното ни битие, показват красотата на отношението ни към
любимия човек. Любовта се нуждае от всекидневно подхранване като всяко неповторимо
цвете.
2. Вдъхновяваща, изкусителна, магия.
3. Традиционалист съм, макар и наследник на католици. На свещения празник Трифон
Зарезан с приятели от студентските години правим възстановка /в лозята край Русенски
Лом/ на ритуали от езическия период, като се допускат само посветени в тайнствата на
тракийския бог на виното и веселието. 4. Перфектните връзки са илюзия. В настоящия
момент с 9. клас тъкмо обсъждаме съдбата на мадам Бовари /от едноименния роман
на Гюстав Флобер/, която неуспешно се опитва да подражава на романтичните литературни герои, живеещи
вечно в лоното на опиянението от блажената страст. Но едно е художественото пространство, което улавя
мига на копнежното щастие, а съвсем друго - реалността. 5. Трудностите са изпитания, предизвикателства и
ако човек е наясно какво желае и полага усилия, може да постигне мечтаното, като изпита "щастие върховно",
както възкликва влюбеният в поезията на Х. Хайне. 6. Домашното вино, тъй като човек е вложил много любов,
фантазия и магически умения, при придобиване на божествената напитка, и изпитва изключителна наслада
от споделянето му с любими хора. 7. Въпрос на личен емоционален избор. Ако съответната връзка носи
щастие, вдъхновява хората за добри дела и най-вече не се натрапва на останалите, има място под слънцето.

СВЕТИ ВАЛЕНТИН ПО СВЕТА
1.
В Уелс правят „дървени любовни лъжици“, които се
раздават като подаръци на 14-ти февруари. Сърца, ключове
и ключалки са най-често срещаните декорации. Подтекстът е
повече от ясен: „Отключи сърцето си за мен“.
2.
В Шотландия правят фестивал по случай Св.
Валентин. Младите самотни хора пишат имената си на лист
и след това се тегли жребий, който съчетава самотните мъже
и жени в двойки. Фестивалът продължава с бурни танци и с
размяна на подаръци.
3.
В Япония на Деня на влюбените подаръци получават
само мъжете. Празникът за жените идва месец по-късно, на
14 март, а денят е наречен „Белият ден“.
4.
Поляците вярват в чудотворната сила на любовта
и затова считат за свой дълг да отидат на църква и да се
помолят за семейно щастие.
5.
В Франция Денят на влюбените се изразява в
разменяне на бижута и други романтични подаръци, а в
Дания мъжете подаряват изсушени бели цветя.
6.
На този ден в Англия девойките се събират преди
изгрев и поглеждат през прозореца. Първият човек, когото
видят, става техен съпруг.
7.
В графство Дербишир момичетата обикалят църквата
12 пъти в полунощ и повтарят магическо заклинание.
Според легендата след ритуала срещат истинската любов.
8.
В Бразилия Денят на влюбените се празнува на 12
юни. На този ден бразилките извършват магически ритуали,
с които привличат ергените.
9.
Германците свързват любовта с лудостта и считат
Свети Валентин за покровител на лудите. На този ден се
украсяват психиатричните клиники с гирлянди и цветя.

10.
В Филипините честването на този празник от
години е придобил популярност като денят на масовите
обществени сватби. Хиляди двойки се събират в молове
или други обществени места в страната, за да се оженят
или да подновят своите обети.
11.
Южна Африка празнува деня на Свети Валентин с
фестивали, цветя и други символи на любовта. Обичайно
за жените в Южна Африка е да носят сърца с надпис с
името на своя избраник, пришивайки ги на ръкавите на
дрехите си.
12.
Италианците отбелязват празника подарявайки на
любимото момиче подаръци, преди всичко нещо сладко.
Затова и наричат деня "сладък".
13.
В Испания всички съпрузи изпращат букет
червени рози на съпругите си, независимо на какво
разстояние са един от друг в момента.
Изготвил: Калина Трифонова

ТЕСТ ЗА ЛЮБОВНА
СЪВМЕСТИМОСТ

Бързо вмятане: Този тест е направен
основно за забавление – да, можете да
повярвате на някои от резултатите, но
молим да не вземате важни решения
въз основа на резултатите.
1 част: Пасвате ли си?
1.
Той/Тя се е скарал/а за нещо незначително с най-добрият/добрата му/ѝ приятел/ка и е тъжен/на…
А) Ти му/ѝ се ядосваш, че не е в добро настроение, а си искал/а да се забавлявате следобеда;
Б) Опитваш се да поговориш с приятеля/приятелката му/ѝ, за да могат те да изгладят отношенията си;
В) Пускаш му/ѝ любимата песен и се опитваш да го/я разведриш.
2.
Караш се с родителите си, защото искаш да излезеш, но според тях вече е късно или си излизал/а
достатъчно тази седмица и не те пускат…
А) Просто му/ѝ пишеш, че уговорката отпада и той/тя се прибира вкъщи;
Б) Звъниш му/ѝ, защото знаеш, че той/тя ще те изслуша, и той/тя наистина те, успокоява те и се разбирате да
се видите друг път;
В) Звъниш му/ѝ да му кажеш и той/тя идва пред вас да си говорите през балкона и ти носи любимият
шоколад.
3.
Искаш да му/ѝ направиш изненада, която ще го/я остави без думи…
А) Искаш съвет от приятелите му/ѝ, тъй като не знаеш какво ще му/ѝ допадне;
Б) Наблюдаваш го/я за известно време и си правиш заключение и така избираш подаръка;
В) Знаеш идеално какво да вземеш.
4.
Стане ли въпрос за любимите му/ѝ книги или филми…
А) Нямаш идея кои са, а и защо да те интересува;
Б) Знаеш кои са, но не са по твоя вкус;
В) Естествено, че знаеш кои са, та това са и твоите любими книги.
5.
Имаш рожден ден и той/тя…
А) се включва в групов подарък без да изрази мнение;
Б) старателно избира голям подарък, в който да се включат всички;
В) прави ти нещо специално от него/нея .
Най-много отговори:
А- Вие още се опознавате, не знаете чуждите интереси и не сте си толкова близки. Спокойно, има време, но
бъдете готови, че не всичко може да е розово и в края може да се окаже, че не харесвате едни и същи неща.
Б – Непостоянни отношения – имате общи интереси, но имате и много различия, които често могат да водят
до спорове, но и двамата сте готови да правите компромиси за другия. Не се отказвайте, има бъдеще.
В – Вие сте един за друг – Разбирате се перфектно, а и общите ви интереси само ви помагат да прекарвате
повече време заедно

ТЕСТ ЗА ЛЮБОВНА
СЪВМЕСТИМОСТ

МЕЖДУЧАСИЕ
Изготвил: Калина Трифонова

2 част: Срамежлива или уверена?
1.
Относно тайните…
А) нямаш такива;
Б) опитваш се да си честен/на, но понякога се засрамваш от определени неща;
В) нямаш тайни единствено и само от най-близките си приятели.
2.
Изчервяваш ли се относно нещата, които казваш?
А) Не, щом съм го казал/а, значи го мисля, няма защо да се срамува от това какво мисля;
Б) Рядко;
В) Редовно ми се случва, не съм уверена, че хората ще възприемат моето мнение.
3.
Често ли завързваш разговор с непознати?
А) Абсолютно, какво по-хубаво от това да откриеш нов човек със подобни интереси;
Б) Рядко. Предпочитам някой друг да ме заговори;
В) Гледам да убягвам нови места и запознанства.
4.
Запознаваш се с нов човек….
А) Разказвам нещо за себе си, за да видя дали имаме общи интереси;
Б) Преди да започна да се откривам събирам малко странична информация за този човек;
В) Оставям той/тя да започне да споделя.
Най-много отговори:
А – Дума, с която не бихме те описали е срамежлив/а. Ти си отворен/а към околните и смяташ, че твоето мнение
е важно и трябва да бъде ценено.
Б – Случва ти се да се засрамиш, но имаш и моменти, в които си готов/а да си по-отворен/а към околните.
В – Предпочиташ старите си приятели и не усещаш необходимостта от нови запознанства.
3 част: Приятел/ка или той/тя?
1.
Искаш да излезеш със своя/ѝ приятелка/приятел, но той/тя е зает/а с гаджето…
А) Променяте плановете и излизате на следващия ден;
Б) Излизаш с тях, какво е лошото в това да сме трима?
В) Караш го/я да остане с теб.
2.
Разбираш за лъжа между приятел/ка и гаджето му/ѝ…
А) Предлагаш на лъжеца да си признае;
Б) Опитваш се да направиш така, че лъжата да излезе наяве, но от другаде;
В) Казваш ѝ/му и създаваш спор…
3.
Приятел/ка получава съобщение от момчето/момичето, което тайно си харесваш. Ти…
А) Оставяш я/го да види на спокойствие какво ѝ/му писал/а, все пак може да е нещо лично;
Б) Настояваш веднага да чуеш какво пише;
В) Тайно проверяваш какво ѝ/му е писал/а. Може да е нещо за теб, а ако не е и си пишат тайно…
Най-много отговори:
А – Страхотен/страхотна приятелка си и знаеш, че когато приятелите ти имат връзка е важно да оценяваш, че
искат да прекарват повече време заедно
Б – Имаш добри намерения винаги, но понякога имаш склонността да мислиш малко повече за себе си,
отколкото трябва
В – Опитай се да даваш повече пространство на приятелите си, ще ви се отрази добре
Автор: Миряна Иванова

1.
Орган символ на
чувствата, настроенията и
любовта
2.
Сладък подарък за Св.
Валентин
3.
Гръцко божество на лозарството,
гроздобера, виното, на веселието и театъра в
древногръцката религия и митология
4.
Поздравителна картичка, която има
любовно послание
5.
Плодът на лозата
6.
Чувство на самоотвержена и силна
привързаност към някого, основано на кръвно
родство, приятелство или разбирателство
7.
Алкохолна напитка от ферментирал гроздов сок
8.
Метално приспособление за заключване, което е символ на любов между двама човека
9.
Името на светец, който е считан за пазач на лозята
10.
Красиво градинско цвете с ароматни цветове, което е символ на любовта
11.
Фамилията на известен английски драматург, актьор и поет, който е автор на пиесата „Ромео
и Жулиета“
12.
Гръцката богиня на любовта и красотата
13.
Процес на кипене на плодовия сок и преминаването му в алкохол
14.
Богът на желанието, еротичната любов, привличането и привързаността в класическата
митология
15.
Човек, който има опит и може да отглежда лозе
ОБЯВА
На вниманието на всички творчески личности, които искат а развият начина си на писане и да бъдат част
от учлиищния вестник “СВОБОДЕН ЧАС“. Към екипа на вестника търсим да се присъединят жирналисти и
главен редактор.
Много ще се радваме всеки, който има желание да се включи да пише на имейла на весника или на лично на
някого от журналистите.

ХОРОСКОП
ОВЕН
.
Силни
страни
–
смели,
решителни,
уверени,
ентусиазирани, оптимистични, честни и страстни.
Понякога могат да бъдат нетърпеливи, импулсивни, а на
моменти дори леко агресивни. Като първи знак в зодиака,
присъствието на Овен винаги бележи началото на нещо
бурно и енергично. Те непрекъснато търсят динамика,
бързина и конкуренция. Овните се стараят да бъдат
първи във всичко, от работа до социални събирания.

Изготвил: Александра
Николова

ХОРОСКОП
ВЕЗНИ
Силни страни – кооперативни, дипломатични, милостиви,
добросъвестни и социални.Понякога могат да бъдат нерешителни,
самосъжалителни, срамежливи и да таят яд в себе си. Везни е
въздушен знак, обвързан с планетата Венера. Това е единственото
зодиакално съзвездие, изобразено чрез неодушевен предмет.
Обикновено хората родени под него са спокойни, мирни и
справедливи. Везните не обичат да бъдат сами. Партньорството
и приятелството са неща, на които те много държат.
СКОРПИОН
Силни страни – находчиви, смели, отдадени, упорити и истински
приятели.Понякога могат да бъдат недоверчиви, ревниви и
потайни.Скорпионите са страстни и настойчиви по природа. Те
са много решителни и когато си наумят нещо не биха спряли да
работят докато не постигнат целта си. Доказани лидери са поради
факта, че винаги са наясно със ситуацията и както вече споменахме, се отличават с
находчивост. Представителите на тази зодия са способни умело да управляват мащабни
проекти.
СТРЕЛЕЦ
Силни страни – щедри, идеалисти, страхотно чувство за хумор. Понякога могат
да бъдат нетърпеливи и доста директни.Стрелците са едни от най-големите
пътешественици сред всички зодии, а тяхната планета водител е Юпитер. Те са
любопитни и енергични. Философските им възгледи над нещата ги мотивират да
обикалят света, търсейки смисъла на живота, пречупен през тяхната призма. Славят
се като големи оптимисти, които посрещат промените без предразсъдаци. Имат
страхотна адаптация към трудните ситуации, която им помага да постигат целите си.

ТЕЛЕЦ
Силни страни – упорити,
надеждни, търпеливи,
практични, всеотдайни и
БЛИЗНАЦИ
.
Силни страни – умни,
отговорни.Понякога могат да бъдат твърдоглави,
енергични,
нежни,
обсебващи и безкомпромисни.
чувствителни,
любопитни
След като Овенът носи своята огнена енергия,
и адаптивни. Имат дарбата
Телците са тези, които потушават страстите.
да
учат
бързо
нови
Представителите на тази зодия изпитват
начинания и да обменят
нуждата да бъдат заобиколени от любов и
идеи със съмишленици.
красота. Те са любители на материалния свят,
Понякога могат да бъдат
хедонизма и физическите удоволствия.
За
нервни,
нерешителни
разлика от огнените зодии, търсещи промяна и
и
непостоянни. РАК
приключения, тук по-скоро наблюдаваме хора,
Родените под зодиакалния Силни страни – упорити, които не са големи любители на промените
емоционални,
знак
Близнаци
се лоялни,
КОЗИРОГ
симпатични
и
убедителни.
наслаждававт
на
Силни страни – отговорни, дисциплинирани, добри лидери. Понякога могат да бъдат
Понякога могат да бъдат песимисти, подозрителни,
социализирането и като цяло
всезнайковци, снизходителни и песимисти. Козирозите са олицетвориение на точност
с промелниво настроение, както и несигурни.
обичат да бъдат заобиколени
и отговорност, а представителите на този зодиакален знак често заемат позиция на
Зодиакалният знак принадлежи на Водния елемент,
от хора. Те се влияят от
сериозни личности в обществото. Родените в края на декември или началото на януари
също както Скорпион и Риби. Дълбоко интуитивни и
планетата Меркурий, което
притежават нотка независимост, която им дава възможност да постигат страхотен
сантиментални, Раците могат да бъдат едни от най-трудните
означава, че са най-щастливи,
напредък както в личен, така и в професионален план. Славят се като господари на
за опознаване хора. Понякога не им е много лесно да се
когато споделят и обсъждат
самоконтрола, което ги прави пример за подражание, а съответно и страхотни лидери
впишат в заобикалящия ги свят. Те често са емоционални и
своите идеи с някого.
ВОДОЛЕЙ
чувствителни, като също така много държат на семейството си.
Силни страни – прогресивни, оригинални, независими
ЛЪВ
и човечни. Понякога могат да бъдат темпераментни,
Силни
страни
–
креативни,
отдадени,
безкомпромисни, сдържани или отдръпнати. Водолеите
щедри,
сърдечни,
весели
и
хумористични.
обикновено са срамежливи и тихи, но понякога могат
Понякога
могат
да
бъдат
егоцентрични,
да бъдат точно обратното – ексцентрични и енергични.
малко
арогантни
или
пък
мързеливи.
Представителите на зодията обичат да мислят поПланетарният
водител
на
Лъвовете
е
Слънцето.
задълбочено, както и да помагат на останалите безвъзмездно.
Представителите на зодията носят в себе си таланта да
Тяхното страхотно умение да анализират дадена ситуация без
внасят топлина, живот и светлина във важните за тях
предразсъдаци ги прави идеални за разрешаването на спорове
отношения. Притежават уникална харизма, която често
и воденето на преговори. Водолеите обичат да използва
привлича хората от други зодии към тях. Подобно на
ума си във всяка една ситуация, виждайки свят изпълнен с
Слънцето, те често обичат да са център на внимание, а освен
РИБИ
възможности.
това
се
славят
и
като
ценители
на
комплиментите
и
ласките.
ДЕВА
Силни страни – състрадателни, артистични, интуитивни, мъдри, нежни и често музикални.
Силни
страни
–
лоялни,
мили,
трудолюбиви
и
практични.
Понякога могат да бъдат прекалено доверчиви, да се чувстват жертва или пък да им се
Понякога
могат
да
бъдат
срамежливи,
притеснителни,
иска да избягат от реалността. Рибите са един от най-приятелски настроените знаци, което
прекалено
критични
към
себе
си
и
другите.
е причина често да се оказват в компанията на различни хора. Това е воден знак и като
Родените под зодиакалния знак Дева винаги обръщат внимание дори на найтакъв, често се асоциира със съчувствие и емоционалност. Те са безкористни и също както
малките детайли. Представителите на тази зодия притежават чувство за
Водолеите, са винаги готови да помогнат на другите без да очаква
човечност, което ги превръща в едни от най-внимателните и взискателни хора.

СТЕНА НА ИЗКУСТВОТО
Александра Василева, 11А

Габриела Когелова, 11А

Андрея Иванова, 7А

Изготвил:
Калина
Тригонова

