Онлайн-издание на вестник “СВОБОДЕН ЧАС”

С настъпващата пролет
идват и множеството
контролни
и
досадни
изпитвания. Всички знаем
чувството да се връщаме на
училище като за първи учебен
ден, ама през две седмици. Има ги
големите коридори, няма ги топлите
завивки и закуската по време на час..
нищо, преживява се все някак с мисълта
за идващата великденска ваканция. /не че
мислим само как да си почиваме/ Пролетта ни
завихря и неусетно е станало време за поредните
класни, които се молим да се паднат докато сме
онлайн. Просто защото вкъщи учим по-добре. И така
след някой друг месец ще ни напуснат и любимите ни
дванадесетокласници /моля, затворете МГ за първия час
и госпожо Бобева, молим, нека без полиция тази година/.
След това ще се оттеглят и малчуганите и в гимназията ще
щукат само тъжните лица на гимназистите. Хайде да не ви бавим
с това кой кога си тръгва и колко сме тъжни тези, които оставаме,
ами ви оставяме да се поразровите из страничките на таз годишния
4. брой на училищен вестник „Свободен час“!
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ХАКАТОН WWF BULGARIA
В периода 19-21 февруари се проведе първият хакатон на
WWF Bulgaria - Panda Labs. За него заявиха желание за
участие над 400 ученици, само 100 от тях получиха
одобрение - нашите момичета от 11А клас Александра Василева, Бояна Карапасева,
Миряна Иванова и Ния Неделчева, не само
че бяха допуснати до участие, а и бяха
в трите отбора, които се допускат до
участие в МАСТЪРКЛАС и борба
за 10 000 лева за своя бизнес.
Нека им стискаме палци и
да им пожелаем късмет
през май месец, когато
официално
ще
защитят
идеята
си пред жури в
София!
На 25-26 март се проведе традиционният иновационен лагер на
гимназията, този път обаче с по-различен надслов - ФИНАНСОВ
ЛАГЕР. В него се включиха отбори от различни краища на
България. Разбира се, не малко бяха и участниците от нашата
гимназия - всички с чудесни идеи, защитени подобаващо.
ПЪРВОТО място грабна отбор от наши ученици от 11А
клас - Александра Василева, Бояна Карапасева, Григор
Горчев, Миряна Иванова и Ния Неделчева. Те
представиха интересен вид бонбони, които заместват
имуностимулантите. ВТОРОТО място завоюва
отново отбор от МГ в състав: Ростислав
Гордеев, Ивона Николаева, Калин Енев и Иво
Тодоров. Те предложиха приложение за
грижа за домашни любимци. ТРЕТО
място грабна отборът на Виктория
Рачева, Виктория Бикова,
Ерин Сабриева, Александра
Николова и Рая Маркова отново възпитанички на
гимназията. Тяхната
идея е онлайн
платформа за
театрални
постановки.

ФИНАНСОВ ИНОВАЦИОНЕН ЛАГЕР

ЛИТЕРАТУРЕН СБОРНИК
Въпреки онлайн обучението и липсата на жив контакт, ние
успяхме да издадем ежегодния брой на Литературния

сборник на гимназията. И тази година в него се събраха
литературни и художествени произведения на ученици
от цялата ни гимназия.

Снимки от проекта за изграждане на
училищна STEM среда

МГ „Баба Тонка“ търси средства
за съфинансиране на проект по СТЕМ
В края на 2020 г. МГ спечелихме проект „Работилница за таланти“
по НП „Изграждане на училищна STEM среда“. По проекта ще
бъде изграден съвременен СТЕМ център, в който да се обучават
учениците от всички класове.
Проектът е на обща стойност 300 000 лв. За да съфинансира
изграждането на центъра с десет процента от общата
стойност, са необходими 27 000 лв. собствен принос, който
ръководството търси от бивши и настоящи възпитаници
Жаутиковска
на гимназията.

олимпиада

Олимпиади
Тази година малко или много онлайн обучението
намали желанието в повечето от нас.
Въпреки това обаче и тази година успяхме
да извоюваме участия в различни
НАЦИОНАЛНИ олимпиади. За пореден
път доказахме, че духът и хъсът на
Мегейци са безгранични!

От 7 до 13 януари онлайн се проведе
международната Жаутиковска олимпиада. За
пореден път Виктор Кожухаров представи нашата
гимназия и завоюва прекрасното СРЕБРО в областта
на информатиката.

Лауреати
Петима наши ученици взеха
участие в Нациолания кръг на
олимпиадата по информатика,
която се проведе онлайн. Двама
от тях - Виктор Кожухаров и Биляна
Инджева от 12А клас, завоюваха найвисоко отличие и станаха лауреати на
Националния кръг на олимпиадата по
информатика.

Автор:
Ния Неделчева

на 4 очи
с Вяра гунева
1.
Разкажете малко за себе си.
Да, правилно. За един учител наистина трябва да се знае
малко, за да може всеки да си го изгради по свой образ и
подобие. Истината е, че от четири-пет годишна знаех двете
неща, които ме правят най-щастлива. В първия случай
си подреждах куклите от мечката до бебето в редица и
започвах да ги уча (на всичко, което знам). Но първо
ги хранех, за да са сити. Бях сигурна, че добрите
ученици няма как да са гладните ученици. Много
ми харесваше, че като попитам нещо-винаги в
тишината чувах най-правилния отговор.
Във втория случай: в моето детство
много липсваха картинки и трябваше
да си ги представям. И се влюбвах
2.
Кога и как разбрахте, че искате да се
във всички, които ми разказваха
занимавате с изкуство?
по описателен начин, чрез
В трети клас случайно един ден се вгледах в
който най-точно мога да
отражението на стъклената врата към терасата,
видя. По-късно започнах
3.
Какъв
човек
докато рисувам. Видях едно момиченце,
да изобразявам
сте?
Опишете
се
с
три
което се усмихва. В първия момент ми
всичко, което ме е
се стори толкова познато, докато не
думи.
развълнувало.
осъзнах, че това е моето собствено
Човек на илюзията съм. Не понасям
отражение в стъклото. Рисуването
реалността в почти всичките ѝ измерения.
променяше не само вътрешното
Мисля, че ако човек спре да играе, да се
вдъхновява и силно да се провокира някак,
ми състояние, но за първи
трудно намира смислено осъществяване.
път открих, че аз се
За да се разгърне потенциалът на всеки, е
променям дори
необходим богат емпиричен опит.
външно.
5. Ако имахте
един свободен ден,
4. Какво правите през свободното си
с кого и как щяхте да го
време? Кое Ви прави щастлива?
прекарате?
Танцувам. Пътешествам. Уча пиано и
езици. Чета. Наслаждавам се на всеки
Щях да го прекарам с човека,
момент в градината ми с над сто лалета,
който ме покрива на всички
лавандула ягоди и глициния.
равнища-емоционално, духовно,
интелектуално, метафизично, биохимично
и т.н. Най-важното е, че има такъв!
6. Ако можехте да имате суперсила, каква бихте
искали да бъде тя?
Да летя. Да левитирам. Искам да наруша гравитацията.
Всичко друго ми се отдава.

7. Кой е най-щастливият момент от живота Ви? А найголямото Ви постижение?
Когато осъзнах, че детето ми ме държи в прегръдките си, преживях
истинско щастие. Не раждането е вълнуващо за мен, а осъзнатото
самоосъществяване. Детето ми ме прави много щастлива. Приятелите
ми, които ми дават обич, ме правят много щастлива.
Постиженията ми са свързани със степента на удовлетворение от добре
свършената работа. Като артист си имам своите върхови моменти в България
и чужбина. Като преподавател и изследовател имам награди, които наистина не
очаквах да получа. Например през 2011г. Департаментът за повишаване на
квалификацията към Софийски университет с тринадесет членно жури
единодушно ми присъди наградата“Учител иноватор на годината“.
8. На 07.05
През 2013г. правих арт експеримент в Харвард, след това започнах
откривате
дисертацията си. По-късно специализирах в две от най-престижните
изложба във Варна.
академии във Вроцлав, Полша и Равена в Италия. И най-голямото
Разкажете ни малко за нея.
признание беше, че професорът ми в Италия написа найОткривам проект, който
великолепната рецензия за работата ми там. Сравних я поправя последните 7 години със
късно с други негови рецензии и чак тогава осъзнах каква
заглавие“Лечение“. Изложбата ще се
степен на признание е отчел в академичната справка
открие с пърформанс с продължителност
и ми стана много радостно. Оценката ми беше
4 часа в една от престижните частни
максимума за справяне по италианската скала галерии в центъра. Темата е любовта. От
30/30, и в скоби беше допълнил (Lode), което
разрушителната й до съзидателната й сила; от „тако
значи ,,превъзходна степен”.
цубо“ до поетично платоничното у Халил Джубран
И не на последно място
и Мей. Изложбата е продължение на проекта ми от
получих покана за съавтор
провокативната национална изложба преди години, в която
на учебниците по изкуство
участвах в София „Болница за влюбени“.
от 5 до 10 клас към найпрестижното издателство в
9. Какво бихте посъветвали учениците си като учител и приятел?
България, което също е не
Да правят всичко не от инат и амбиция, а по вдъхновение! Много се
малка оценка за работата
получава тогава и срещате забележителни хора по пътя си. Не търсете ми в университета с
намирайте! И запазете вътрешната си усмивка.
проф. Мойнова.

Концепция за Изложба “Лечение”

Първи ден: Попитах двеста младежи как попълват голямото празно, след големия
край. Единственото лечение за пострадалите от любов се оказва не изкуството, а съня
(според рецептата на моя любим ученик от шести клас). Детето, вече пострадало, си има
план за спасение.
Втори ден: Попитах още двеста.
Трети ден: Не спирам да тъгувам. Попитах още двеста.
Трети месец: Сънят не ми помага. Започвам изпитания метод от моята младост-денонощия сред бои.
Интересно, светлина струи от всички платна, все повече не цапам бялото... В крайна сметка се оказва, че
тъгувам за хаоса, за намачканите безплътни ризи по пода, чиито гънки изглаждах с усмивка сутрин.
Шести месец: Тъгата ми се засилва. Будя се нощем от болка в областта под гръдната кост.
Незабавно си правя годишния преглед при личния лекар. Резултати: Кръвно-перфектно! Кардиограма – като
на спортист. Кръв - без триглицериди и лош холестерол. Тялото триумфира. Какъв абсурд!
Втора година: Намачканите ризи са перфектни любовници! Грижливо ги изглаждам след дълго любуване и
поставям обратно в гардероба.

Автор: Тея Чобанова

Кариерно ориентиРане
с Хакан хасан

Кариерно ориентиРане
с Петър борисов

1.Как се казваш? На колко си години в момента? Къде
учиш и с каква специалност?
Казвам се Хакан Хасан и съм на 20 години. Уча в СУ „Св.
Климент Охридски“, специалност „Компютърни науки“,
втори курс.
2.Кога реши, че ще се занимаваш с това?

1.Как се казваш? На колко си години в момента?
Къде учиш и с каква специалност?

3.Защо
точно
университет?

Казвам се Петър Борисов, на 20 години и уча
„Инженерна химия и съвременни материали“ в
Софийски университет.

избра
този

Исках
да
продължа
Още от малък математиката и компютрите
образованието
си
в
България,
са ми страст и затова МГ бе найа СУ „Св. Климент Охридски“
добрият избор да продължа в тази
се
е утвърдил като най-добрият
насока, където още в първите
в страната. Освен това по нищо не
часове
по
информатика,
отстъпва на повечето университети в
при първата среща с
света в това направление.
програмирането, разбрах
че с това искам да
4.Какво ти беше нужно за кандидатстването?
се занимавам и
За кандидатстването се вземат под внимание
занапред.
оценката от изпита по Математика 1 или Математика

6.Кое ти беше най-трудно при
приспособяването в новия град
и студентския живот?

от тях. Хубавото на тази работа е, че
човек сам си определя колко и кога да
работи, според учебната програма.

5.Кое ти беше най-трудно при приспособяването в новия град
и студентския живот?

2.Кога реши, че ще се занимаваш с това?

Не бих казал, че ми беше трудно да свикна с новия град, даже напротив
беше ми интересно, защото това е едно ново и различно преживяване. А
студентският живот всъщност не е това, което всички си мислят, че е. От
ходене на лекции и учене не остава много време за дискотеки и други подобни
забавления – е, не, че липсват съвсем.

Избрах тази специалност, защото още от
училище имах интерес към природните науки,
а в тази специалност намерих комбинация
между няколко такива, а също и добра среда и
възможности за развитие.

8.Ако сега беше 12.клас, какво би
си казал?

6.Работиш ли нещо, докато учиш?Имаш ли хоби,
с което се занимаваш?
В момента не работя. Що се отнася за хоби –продължавам
да се занимавам с роботика.

Забавлявай се повече!

9.Какво би посъветвал учениците
от МГ?

Моят съвет към тях е да четат много. Със
сигурност МГ дава много добра и стабилна
основа, но нека не се задоволяват само с
това, да четат и допълнителна литература
по темите, които ги вълнуват и да
7.Какво би посъветвал кандидатите за твоята специалност?
следват мечтите си.
Тази специалност е добра възможност за бъдещо кариерно развитие.
Затова моят съвет е да учат здраво, особено математика, и да не се
отказват, защото материята не е лесна. Успехът се постига с много
труд и упоритост.

7.Работиш
ли нещо,
докато учиш?

Всъщност не мисля, че
съм имал кой знае какви
Работя към университета,
трудности. По-скоров
катедрата по Инженерна
е забавно човек да
химия и фармацевтично
трябва да се справя
инженерство, като провеждам
сам с всичко.
експерименти и обработвам данни

2 и ДЗИ по математика. Допълнителни сертификати или
мотивационни писма не са необходими.

–

5.Какво ти
беше нужно за
кандидатстването?
Нужно ми беше единствено да
положа кандидат-студентски изпит
по Математика и по Химия.

Автор:
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3.Защо избра точно този университет
пред всички останали, предлагащи тази
специалност?
Избрах Софийски университет, защото сред
българските университети той беше с найинтересна програма на обучение. Не потърсих
обучение в чужбина, защото не видях нещо, с
което да превъзхождат обучението в СУ, даже
напротив.
4.Ако сега беше 12.клас, какво би си казал?
Бяха хубави 5 години, сега идват още похубави, като изключим короната xD

Автор:
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Имам хоби, което бих
казал, че практикувам
полупрофесионално
и това е да тренирам
спортно ориентиране.
Свързано е с доста
обикаляне на България
и света за състезания, на
които се изисква не само
добра физическа форма,
а и доста мисъл за
преодоляване на тежките
маршрути из горите.
8.Какво би посъветвал кандидатите за твоята
специалност?
Бих ги посъветвал да я запишат с желание и интерес към
материала, защото нямат шанс без тези два компонента.
Всъщност това се отнася за всяка специалност.
9.Какво би посъветвал учениците от МГ?
Да си оползотворяват времето максимално с
разнообразни неща, по възможност в по-голяма
част с полезни неща, което не изключва те да са
развлекателни.

Абитуриенти с 12д

Йоан айти майти инженер ще става
и задачи цяла година не спря да
решава.
Във волейбола никога не поддава
и голям забивач го раздава.
Негов брЪт е Даката
и добре се справя с биологията.
Настъпи ли мълчание в часа
ще каже някоя от своите глупави
шеги.
и бързо тишината той ще наруши.

Калоян е художник голям,

ти отговори.
Дентална медицина мечтае да
следва тя.
При нея ще се сдобиеш с найкрасивата усмивка.

Кико-Molnardd с мечтата си голяма

Симона - тя е най-добрата физичка,
невероятна гимнастичка,
навсякъде да скача обича
и все към опасностите тича.

цял ден рисува с плам.
В униформата не иска да е облечен,
защото на модата е животът му
обречен.

Анджито е нашата модна икона.

Маникюри, чанти, дрешки- по
последна мода - Няма грешка!
Леопардовата шарка е нейната
запазена марка.
Вечно е влюбена и загубена! Понякога
е много гръмогласна.
Но с душа прекрасна- имаш ли нужда
от помощ, е винаги насреща.

Антоан, приятел мил.

Настъпи моментът да отлети от МГ
като птица.
на всички беше готов да се подмаже
за една шестица.

Антони иска зъболекар да стане с
много пациенти
и да си отвори кабинет, пълен с
инструменти.

Валентино е с Коко комбина,

но обича да го ядосва като за трима.
Ученето му се отдава,
но да пише домашни, не му се
занимава.
Малката принцеса Вилена
пак е от мъжете удивлена.
Добра е във всичко за наше
въодушевление,
но уви ежедневно има закъснение.

Виолета отличниците поразява,

със своите високи резултати ги
сразява.
Английският ѝ е под ръка,
защото в него тя е най-добра.

Габито е нашата красавица голяма.
Вечно организирана и винаги
засмяна.

С ветеринарна медицина иска да се
занимава
и на малки животинки с радост да
помага.

Денко е нашият математик.

Слави се и като добър химик.
На фармацията той ще се отдаде
и Ралито никога няма да предаде.

Евчито по фитнеса копнее.
всяка философска мъдрост може да
изпее.
Доста често обича да закъснява.
Но хубавите неща идват бавно...
славно...
На медицината е избрала да заложи
и Хипократовата клетва някой ден да
положи.
Елиса от биология разбира.
С аниметата никога не спира.
Черният цвят на нея приляга
и на хубавата музика тя залага.
Емо в класа е най-висок.
Във фитнеса той е цар,
на бизнеса е истински господар.
С чар умее да пленява
за Холандия смело заминава.
Да прави сметки му се най-отдава.
Международен бизнес и икономика в
Грьонинген ще изучава.
Иринчето кафетата налива
и никак не си доспива.
Астрологията ѝ е страстта
и в Япония иска да отиде тя.

от 3 ти клас до тук взе голям певец,
че стана.
Вика, че не иска да завърши, ама на
бала кви гюбеци кърши.
По
Биология
на
Национална
Олимпиада
от интоксикация със етанол обича да
припада.

Крисито на сладките котки и
хубавата музика е верен фен.
От нейната жизнерадостна усмивка е
всеки пленен.
Във фармацията ще се изяви
Ако нещо ви призлее или заболи
Крисито веднага ще ви уреди.
В центъра на купона е винаги нашата
Миска,
на екскурзиите за снимки тя позира,
по философия наградите обира
и пред физиката не се спира.
От химия тя разбира и с биологията
заспива.
С пъстроцветната си коса и красивите
си очи
Миа моментално всички пленява.
И безпристрастна тя никога не остава.
За Варна ще заминава тя
Да преследва голямата си мечта.
Медицината ще покорява.

Слави на купони се разбива,
а на белота всички ги убива.
Душата на класа е той и с чувство за
хумор пленява.
Често той обича да залага,
но в последно време над учебниците
по биология и химия заляга.
Да бъде доктор му най- приляга!

Ицито е главната жрица,

винаги готова е за шестица,
тя хората много ги владее и да рисува
най-добре умее.

Хюската наш тракторист,

запътил се е към ВИНС.
За последния час не остава,
защото спешна работа в Глоджево го
чака.
КласнатаГоспожа Снежана Пенева е нашата
кралица.
Тя вечно бди над нас като орлица!
Винаги насреща да предложи вкусна
баница!
“Ученици, хайде учете, нямате време,
изпитите наближават” от 4 години
повтаря тя...
Ужас! Настъпи и този момент. Май
беше права...
Винаги готова е да ти изплете чорапи,
защото глезените ти са плашещо
голи.
Отсъствия, бележки, забележки,
наказания, протоколи..
С всичко тя успя да се пребори!
Госпожо, благодарим Ви, че бяхте
с нас в добро и зло, в празник и в
делник.
В топло и студено.
В реална и виртуална класна стая.
В Teams и Outlook.

Нийчето на два часа сън живее

и все за шоколад Линд милее.
Перфекционизмът й е на душата,
а медицината й е мечтата.

Рали е заклет майстор- сладкар,
поет,
писател,
фотограф,
пътешественик, кулинар.
Резервоара обича да пълни догоре.
А стане ли дума за цвят- лилаво ще

Автор: Тея Чобанова

Учебна компания - кафеко
Здравейте!
Ние сме Александра Василева,
Бояна Карапасева, Миряна
Иванова и Ния Неделчева, или
накратко КафЕко. Ученички сме
в 11А клас и от доста години сме
част от клуб “Успешните хора”
към МГ. Тази година участваме
в редица състезания, но едно от
най-главните е Учебна компания.

учебна компания - biofoam
Здравейте, ние сме Йони, Марти, Коце и Цвети –
четирима ученици от 10 г и 10 а клас. Това, което
е важно за нас в случая не е кои сме, а какво
правим. Всички знаем, че светът ни има адски много
трудности, но вместо да стоим и да се оплакваме,
решихме да действаме, защото вярваме, че
всяко действие носи промяна. Избрахме да се
съсредоточим върху един все по-разпространен
проблем, а именно – замърсяването с пластмаса и,
в частност, това със стиропор.

Идеята, която ни хрумна, е свързана със
създаването на биоразградима алтернатива
на стиропора и след много опити наистина
успяхме. Нашият продукт е биостиропор,
изграден от сушени водорасли и използвана
хартия. Чрез развиването и внедряването на
този продукт, не само даваме втори шанс
на отпадъци, които иначе биха отишли на
някое сметище, но и създаваме заместител,
щадящ околната среда, на един от най-често
използваните замърсители в световен мащаб.

Какво всъщност правим ние?
Ние разработване еко трупче за
отопление от утайка от кафе, смесена с
няколко други съставки.
Какви са ползите от нашия продукт?
Използвайки нашия продукт, се решават
три основни проблема в обществото:
- Излъчването на голямо количество
вредни емисии във въздуха при горене
- Безразборното изхвърляне на утайка от
кафе в природата
- Намаляне на изсичанато на дървесина,
която се превръща в дърва за огрев

Но все още ни предстоеше, и още
предстои, доста работа. Прекарахме много
часове по кухните, бъркайки зелени смеси с
аромат на море, докато постигнем желаната
плътност и качества на материала, които
все още подобряваме. Чрез доста интересни
експерименти проверявахме огнеупорността
на материала, която доста ни изненада, а сега
работим и по водонепропускливост.

До какъв етап сме?
Ние имаме разработени прототипи
на продукта си и сега се борим за
сертифициране на калоричността му в
специална лаборатория. Успоредно с това се
стремим и да спечелим финансиране от 10
000 лева в състезание на WWF Bulgaria.
И нещо малко от нас:
Ние ви пожелаваме да следвате идеите си,
да дерзаете и най-вече да не се отказвате при
срещане на трудности. Не се страхувайте да
излезете и да защитите идеята си, колкото
и налудничева да ви се струва тя. Иии...не
забравяйте да ни последвате във Facebook KafEco и Instagram - @kafe.eco

Автори: Ния Неделчева, Миряна Иванова

Разбира се, добрата идея не е нищо,
ако не се превърне в реалност, и за това са
нужни немалко средства. За да се сдобием с
тях, решихме да продаваме глицеринови
сапуни, изработени лично от нас. Това
начинание пожъна голям успех и получихме
подкрепата както на съученици и роднини,
така и на непознати от всички кътчета на
България. Ако и вие искате да ни ударите
едно рамо в мисията ни да спасим света,
можете да го направите, като закупите от
сапуните ни през страницата ни във facebook – Soappy.

По-доброто бъдеще е в ръцете ни,
и ние сме готови да го постигнем.
Благодарим ви за подкрепата!

Автор: Тея Чобанова

Учебна компания - vector 9
Vector9 е ИТ учебна компания, състояща се от
Ростислав Гордеев(президент на компанията),
Ивайло Банчев (маркетингов мениджър) и Ивона
Николаева (финансов мениджър) от 10в клас.
Сформирането на Vector9 се случи през изминалата
учебна година, като екипът първоначално се
състоеше от само двама. За краткото време, което
прекарахме заедно, дойдоха печелившите идеи.

учебна компания - bio hunting
Ние сме Bio Hunting, трима осмокласници, работещи
от 4 месеца като учебна компания. Нашият 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 дивеч,
той да разпръсква семената, поставени в патрона, в
сходни радиуси със сачмите.

Ползата от засаждането на дървета, храсти и
тревисти е не само за природата, а и за нас
самите. Знаем, че растенията са едни от първите
появили се живи организми, а в днешно време те
са и първите, които започват да изчезват. Нека
предотвратим този екологичен крах с Bio Hunting. Идеята е одобрена от шефа на ЛРД Русе и
вече имаме и един официален спонсор- WITTE
Automotive. Много сме щастливи, че имаме
възможност да представим и прототип, който
виждате на снимката.

Първото състезание, на което се явихме
беше Tomorrow’sBusinessStartsToday
2020, на което спечелихме първо място.
Следващата ни изява беше Финансов
Иновационен лагер 2020, където също
застанахме на първо място.
Най-скорошната ни голяма изява беше
Финансовият иновационен лагер 2021,
който беше най-големият досега с
100 ученици, разделени на 20 отбора,
където станахме втори.

Нашите изяви сега започват, тъй като до
този момент сме се явявали само веднъж пред
комисия и постигнахме интересен успех,защото
успяхме да я скараме. Половината много
харесаха идеята, а другата половина ни обвини,
че насърчаваме убиването на животни. Въпреки
това ние сме мотивирани и продължаваме да се
развиваме.

Нашата учебна компания Vector9 разработва онлайн услуга NeonHype (под
формата на уебсайт), която предоставя на потребителите си достъп до онлайн общество
от coach-ове и професионални геймъри. Там потребителите могат да научат нови
неща и да се усъвършенстват в сферата на видеоигрите. NeonHype също има и за цел
да промотира българския гейминг, тъй като смятаме, че геймърите в България имат
неразкрити възможности и заслужават поле за изява.
Вярваме, че NeonHype ще стане предпочитаният сайт
за българския геймър и чрез популяризация българите
ще могат да достигнат световни нива в coaching-а и
състезателния гейминг.
Предстои ни още работа до пълната реализация
на финалния продукт, но ще продължаваме да
работим усърдно!

Автор: Тея Чобанова

Според нас ловът е нещо, което не
можем да спрем, но можем да вложим нещо
положително в негo. Нашият съвет е да
ловуваш, помагайки на себе си и природата,
и не забравяй, че ловът започва от изстрела!

Автор: Тея Чобанова

По-доброто бъдеще е в ръцете ни, и ние
сме готови да го постигнем. Благодарим
ви за подкрепата!

патронен празник

Сготви си сам - яйца с крем сирене

Въпроси:
1. Откъде дойде идеята да се направи
“онлайн” патронен празник?
- От създалата се ситуация и наложените
противоепидемични мерки.
2. Каква беше подготовката и колко
време отне?
- Първоначално подготовката включваше
следните дейности - поднасяне венец
на паметника на патрона ни, посещение
на къщата музей, заупокойна молитва
в Пантеона на възрожденците и
тържествена част в двора на гимназията.
Поради интензивното развитие на
пандемията се наложи за три дни да
променим плана за честването и да
подготвим отбелязването на патронния
празник онлайн.
3. Според Вас ‘онлайн’ патронен празник
по успешен/добър ли е от присъствен?
- В никакъв случай онлайн празник не може
да донесе и една десета от прекрасните
емоции, които преживяваме на живо. Затова
в края на клипа добавихме едни от найемоционалните момент от минали празници.
4. Бихте ли направили онлайн празник
отново?
- Ако условията налагат такива мерки, а
има повод, който трябва да се отбележи,
разбира се.

5. Също толкова забавна и интересна ли
беше подготовката за онлайн патронния
празник?
- Подготовката беше едновременно забавна и
доста припряна, заради малкото време, с което
разполагахме. Смея да твърдя, че учениците
и учителите усетиха празника, може би защото
в 11:00 часа всички учители и ученици гледаха
тържеството едновременно, а и заради

Автор: Александра Николова

Подготвили сме ви пълнени
яйца с крем сирене, които
много добре допълват трапезата.
Мислим, че рецептата е доста лесна
и всеки, който може да си свари
няколко яйца, е напълно способен да
си ги направи.
Тествана е лично и резултатите бяха
невероятни.

Съставки:
2-4 яйца
200г. крем сирене
1 стрък пресен лук
малко черен пипер (по желание)
1.
Първата стъпка от рецептата за пълнени яйца с
крем сирене е сваряването на яйцата. Яйцата трябва
да са твърдо сварени като великденски яйца – за около
10 минути. Сварените яйца измивате със студена вода,
за да изстинат и да се белят по-лесно. След което
ги обелвате, нарязвате на две половини и отделяте
жълтъците.
2.
С помощта на пасатор или кухненски робот
пасирате крем сиренето, жълтъците, пресния лук
и черния пипер до получаване на мус. Идва ред да
напълните белтъците. Може да ползвате шприц, както
са напълнени яйцата на снимките или ако нямате под
ръка може да ги напълните с помощта на чаена лъжица.
Готовите пълнени яйца с крем сирене може да украсите
с любимите си пресни подправки. Може да ползвате
магданоз, копър, а защо не и розмарин, както са
приготвени пълнените яйца на снимките.

училищни бисери
“Ще го оставите за по-късно време,
когато му дойде времето.”

Правете си упражнението устно на
ум!

В час по история: “Госпожо, кога
ще имаме контролно?” – “Ами, чак
като паднем под турско робство,
значи след 4 урока.”

Госпожо, може ли да отида до
тоалетната? - Да! Отивай! Не искам
локви в стаята!

Автор: Илия Стефанов и Иван Порожанов

Автор: Миряна
Иванова

				

Училище: Краят на срока
наближава и вас това не
в
и
притеснява. Е…, може би малко. Не
с е
притеснявайте, МГ ще ви се усмихне
и учителите ще бъдат благосклонни
към вас! Любов, семейство и приятели:
Изглежда не само МГ, но и звездите са
ви се усмихнали. Заобиколени сте от
пърхащи пеперудки. Цветя, бонбони,
а и всичко вкъщи е страхотно.
Семейният уют по празниците
е точно това, от което се
нуждаете. Насладете му
се!

У ч и л и щ е :
Раздвоени
сте
(както обикновено) между
желанието за 6-ци и мързела.
Съветваме ви да си дадете малко
почивка, за да може ударно да се
включите в края на срока и да смаете
всички учители. Любов, семейство
и приятели: Бъдете внимателни да не
се нарушите семейната хармония
с променливото си настроение!
Тази година боядисайте повечко
яйчица, защото усещаме, че
бързо ще се чупят, но в
края вие ще излезете с
бореца.

Училище:
МГ,
МГ,
МГ, май ви писна,
а? И на нас, не се
притеснявайте! Дори да ви
се струва, че нещата вървят
на зле, звездите сочат, че всичко
ще се нареди. Любов, семейство
и приятели: Съвсем скоро очаквайте
някой да почука на вратата ви и да плени
вашето сърце. Насладете се на Великден и
както Мечо Пух е казал: „Колкото повече,
толкова повече!“, хапнете си повечко
Козунак.

хороскоп

Училище: Седите в час и броите
мухите! Нормално, онлайн обучението
не е от най-интересните, но ви съветваме да
се стегнете, защото краят на срока наближава, а с
него и всички класни. Любов, семейство и приятели:
Како видяхме, сте доста разсеяни. Това може да се
дължи на любовни отношения. Внимавайте, че
някой/я сериозно ще ви завърти главата.

Училище:
“Мед и масло” описва положението
при вас! Трудите се достатъчно и това
дава резултат. Продължавайте в същия дух!
Любов, семейство и приятели: Празниците
идват, а с това и най-хубавите семейни моменти.
Насладете се на моментите, прекарани около
трапезата, а и не само! Защо не излезете
на някоя разходка заедно?

Училище:
Хубавите
оценки
чукат
в Админ+, а вас ви
чака едно страхотно лято!
Любов: Обзети сте от творческа
енергия и това си личи по ентусиазма
ви. Поговорете с хубавата/хубавият момък/
девойка, а ние ви обещаваме приятни емоции да
владеят вечерта. Семейство: Всичко е под контрол.
Внимавайте само дребните скандали да не се
окажат подводни камъни.

Автор: Александра
Николова

Училище: В училище нещата вървят.. е
добре куцукат. Съветваме ви да залегнете
малко по-сериозно над учебниците, за да може в края
на срока да се усмихвате на макс. Любов, семейство,
приятели: “Залегнете” също над отношенията ви с
близките. Не изпускайте гнева си при дребни
скандали и се насладете на семейните
празници!

Училище:
Можете
да получите много повече
за усилията, които полагате в
училище. Просто трябва да изчакате
подходящия момент и да заявите претенциите
си. За сега обаче е препоръчително да изчакате
и да продължите в същия дух. Догодина, ще получите
заслуженото. Любов: Съвсем скоро ще имате
възможността, която ви е нужна. Възползвайте
се и се впуснете в приятна лятна свалка.
Пък другото, ще го мислите на есен.
Семейство:
Усмихвайте
се
повече и в дома ви ще е
песен!

Училище:
С последни
сили
бутате
годината, още малко
остана
до
блаженото
лято. Любов: Погрижете се за
външния си вид, това ще се отрази
добре на самочувствието ви. Нов флирт с
представител на Дева или Риби е вероятно да се
развие според желанията ви. Семейство: Бъдете подипломатични и ще прекарате семейната почивка без
никакви неприятности.

Училище: С тиха нежност
в душата си ще търсите
обяснения и причини за ново
създала се тежка МГ ситуация.
Безспорно заслуга за нея имате
и вие, но, ако сте неудовлетворени, не
съдете другите. Любов: Лятото идва, а с
него и дългоочакваният летен флирт.
Само внимавайте, че нещата могат
да станат сериозни. Семейство:
Всичко върви спокойно като
летен бриз, насладете му се.

Училище: Отстоявате
твърдо позициите си и
не позволявате на никого да
злоупотребява с напрегнатото ви
положение. Съдбата ви гласи живот
изпълнен с предизвикателства, но това
още повече ви амбицира да вървите напред.
Покажете своя хъс и на учителите! Любов: Не
пропускайте възможността да си прекарате
приятно в компанията на интересен човек
от обкръжението ви. Имате шанса
да изберете нещо важно за вас.
Семейство: Бъдете обичливи и
няма да сгрешите!

Училище:
С края на
годината свършват
и мъките ви! Честито,
справихте се отлично! Любов:
Очакваните събития ви карат
да се вълнувате. Сериозното ви
отношение към тях ще промени живота
ви в положителна посока. Имайки повече
яснота, делата ви ще поемат ускорен ход към
успешното им приключване. Семейство:
Внимавайте да не се карате със
семейството по време на летните дни.

