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СВОБОДЕН ЧАССВОБОДЕН ЧАС
Месечно издание на МГ “Баба Тоннка” за  Месечно издание на МГ “Баба Тоннка” за  

учебната 2021/2022, бр. 4учебната 2021/2022, бр. 4
Пролетта настъпи. Природата се разкрасява от 
разцъфналите дръвчета и цветята по поляните. Ароматът 
на люляк и песента на птиците се носят във въздуха. 
За много хора това е най-прекрасното време, заради 
спокойствието и красотата на природата, но за повечето 
ученици щастието се крие в изпълнените с ваканции и 
почивни дни последни месеци. Маските паднаха, сложи 
се край на дистанционното обучение и вече не е нужно 
да идваме по-рано в понеделник за тестване. След две 
години МГ върна стария си чар и отново стана място 
пълно с усмивки и смях,…докато не започнаха и първите 
присъствени изпитвания и контролни. Представяме ви 
четвърти брой на нашия училищен вестник. 
В него ще ви покажем, че споменът за патрона все още 
съществува, дори и сто години след преименуването 
на гимназията. Патронният празник събра учители 
и ученици на двора. Тази година всичко мина по мед 
и масло 🙂. Ще прочетете за великденските истории и
традиции на ученици и учители. В нашата традиционна 
рубрика „Сготви си сам“ ще разберете как да направите 
вкусна и лесна пролетна рецепта, а който го е страх да не 
запали кухнята, може да обърне внимание на рубриката 
„Междучасие“. Не пропускайте да прочетете статията за 
12Г- поредният клас, който след малко повече от месец 
ще брои до дванайсет.
На всички от 7, 10 и 12 клас пожелаваме успех на 
матурите и нека отново докажем, че МГ сме най-добри. 
Приятно четене, мегейци! Автор: Георги Иванов
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НовиниНовини
Spelling Bee

Spelling Bee е традиционно американско състезание, в което 
състезателите спелуват (от англ. spelling), т.е. произнасят буква по 
буква различни думи на английски език. Целта на състезанието е 
да повиши интереса на учениците към изучаването на английски 
език и да подобри знанията им чрез забавни и интерактивни 
дейности. 

МГ “Баба Тонка” вече има двама участници в регионалния кръг на
дванадесетото издание на Националното състезание по правопис на 
английски език Spelling Bee.
Велислав Митрев, 6б се класира на първо място в училищния кръг, 
който се проведе на 23,02,2022. той спелува правилно думата ‘weigh’ 
и победи Максим Киряков, от същия клас, който остана втори. И 
двамата ученици имат право да участват на регионалното състезание, 
което ще се проведе на 26 март, 2022 г. Националният кръг на 
състезанието ще се проведе на 16 април 2022 в София.

СТЕМ кабинети
Предвид увеличаващия се брой часове при изучаването на профилиращите предмети по информатика 
и ИТ, компютърните кабинети от няколко години трудно поемат заетостта. Оборудването на нови 
кабинети с необходимата техника изисква доста голямо финансиране, непосилно за бюджета на 
гимназията. Търсейки различни начини за разрешаване на проблема, подадохме документи за 
кандидатстване по НП “Изграждане на училищна СТЕМ среда” към МОН. За наша голяма радост, 
макар и на трети кръг, бяхме одобрени и се заехме с подготовката и изграждането на нашия СТЕМ 
център. Началото беше стартирано през месец януари 2021 година. Идеята за дейността му е в него 
учениците да се научат да работят със снимачна и видеотехника, както и да създават и моделират 3D 
обекти. Макар все още не открит официално, поради епидемичната обстановка, функционалността 
му започна с началото на втория учебен срок на учебната 2021/2022 година, за учениците от 11. и 
12. класове. Използването на СТЕМ центъра е всекидневно като в някой от почивните дни дори се 
провеждат и обучения на преподаватели. Вярваме, че обученията в центъра ще допринесат за отличната 
подготовка на учениците и ще подобрят и доразвият техните умения.
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НовиниНовини
Два златни медала и специална награда за учениците от МГ „Баба Тонка“ – Русе от 
националната ученическа конференция на Съюза на математиците в България

На 22.01.22 г. се проведе 
националната ученическа 
конференция на Съюза на 
математиците в България. 
Конференцията се проведе 
дистанционно чрез онлайн 

платформата Zoom. Ученици 
от цялата страна участваха със 
свои разработки в областта на 

математиката, информатиката и 
информационните технологии.

От град Русе в престижната 
конференция се включиха 4 
ученици от МГ „Баба Тонка“. 
Научен ръководител на всички 
ученици е Сюзан Феимова – 
старши учител по информатика 
и информационни технологии 
в Математическа гимназия 
„Баба Тонка“.
 

Русенските ученици се 
представиха блестящо. Те 
успешно се пребориха с 
голямата конкуренция и 
спечелиха най-високите 
отличия на конференцията 
– два ЗЛАТНИ медала и 
СПЕЦИАЛНА награда.

ЗЛАТНИ МЕДАЛИ и грамоти за ОТЛИЧНО представяне завоюваха Мария Кирилова от 11 клас, МГ 
„Баба Тонка“, с доклада си „Робот с изкуствен интелект 3D AI Robot” и Анакин Али от 11 клас, МГ 
„Баба Тонка“, с проекта си „TiHub“.
СПЕЦИАЛНА НАГРАДА получиха Светлозара Кирова и Никол Георгиева от 10 клас, МГ „Баба 
Тонка“, със своята разработка „Математиката в музиката“.

Автор: Александра Николова
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На 4 очи...На 4 очи...
with Mahika Gopalkawith Mahika Gopalka

Describe yourself with a few 
words.  

I would say I am an enthusias-
tic, hardworking, and happy 
person! I am definitely cheesy 
in a lot of ways, but I think it 
makes life more fun :)  

What is the biggest difference 
between life in the USA and 

Bulgaria?  
The biggest difference between 
life in the US and Bulgaria 
would have to be the pace 
of life. In the US, everyone is 
always focused on the next task 
and being productive constant-
ly, and it causes quite a fast 
and stressful pace of life. I love 
that in Bulgaria, people spend 
time at cafes or in the center just 
talking to friends and enjoying 
life. 
I also was shocked that in 
Bulgaria, people put corn and 
pickles on pizza! I’ve never seen 
that in the US.  
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What was the first Bulgarian 
word that you heard when 

you came to Bulgaria?  

What is your favorite place 
here in Bulgaria? Why is it 

special for you?  

One of the first words I learned 
and heard in Bulgarian was 
наздраве! All the American 
English Teachers loved that 
word immediately. I also 
learned благодаря soon after I 
came to Bulgaria! 

My favorite place in Bulgaria 
has to be the center square 
in Ruse, because it is where I 
have been living for the year 
and it has become like a sec-
ond home to me. I love discov-
ering all the different cafes and 
restaurants around the center, 
and the architecture is so beau-
tiful! Plus, it’s always wonder-
ful running into students and 
getting to see you all outside of 
school. :)  

What is your favorite Bulgarian 
food? Describe what you like 

about it.  
My two favorite Bulgarian 
foods are Mekista and Doner! 
I love getting Mekista from the 
little market near our school in 
the mornings. It is such a deli-
cious little pastry, and reminds 
me of a “funnel cake” that I 
could find in the US. Doner is 
always delicious, and so fresh! 

It is the perfect meal when 
I don’t want to cook. I also 
LOVE Ayran - I drink Ayran 
all the time.   
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What do you like to do in 
your free time? 

In my free time, I love to 
read books and I’ve spent 
a lot more time cooking. 
Since I have a lot more free 
time here, I’ve learned to 
make some new recipes. 
I’m hoping to learn how to 
make homemade banista 
and lyutenitsa!  

What advice would you give to 
the readers? 

The best piece of advice I 
could give the readers is to 
continue being themselves 
and to always believe in 
themselves. Being a teacher 
at this school, I have devel-
oped such deep connections 
to the students and I can see 
that you all are incredible 
students who work very 
hard. Even beyond that 
though, you all are so kind 
and loving and have wel-
comed me into your lives 
so quickly. My best advice 
is just to keep being you - it 
will take you all so far! I 
am so excited to see you all 
grow and do great things… 
and hopefully come visit me 
in Chicago sometime in the 
future! :) 
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What do you miss the most 
in the US?

I think I miss my family 
and friends the most from 
home. I sometimes wish 
they could be here so I 
could show them my in-
credible life in Bulgaria. 
I also miss some specific 
snacks - especially Hot 
Cheetos and Reese’s Peanut 
Butter Cups - and my car! 

На 4 очи...На 4 очи...
with Mahika Gopalkawith Mahika Gopalka

Автор: Георги Иванов
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Кариерно ориентиранеКариерно ориентиране
Представете се накратко.

Казвам се Бояна Илиева 
и съм на 20 години. Уча в 
Леуварден, град в северна 
Холандия.

Изучаваш creative business. 
Какво по-точно представлява 
специалността и защо реши 

да следваш това?
 Изучавам видовете медия и 
тяхната направа. Всичко от 
създаването на концепция, 
до нейната продукция 
и реклама. Докато бях в 
гимназията се фокусирах 
над безумно много неща, 
но не и над предметите , 
които трябваше да изучавам. 
Винаги слушах музика, 
подкасти, четях различни 
списания и блогове, гледах 
сериали и филми. Исках 
след завършването да се 
занимавам с нещо, което бих 
правила и в свободното си 
време. Трудно ми беше да 
избера нещо определено, не 
исках да избирам. Затова и 
записах тази специалност.

С какво твоят университет 
се отличава от останалите, 

предлагащи тази специалност?
Отличава се с начина на 
обучение. Нарича се Design 
Based Education. Обяснено 
накратко, всичко учиш 
сам. Ролята на лекторите е 
по скоро да те напътстват, 
отколкото да те учат. В 
лекции ти се представя обща 
информация и от теб се 
очаква сам да си направиш 
останалото проучване.

Какво включваше процесът 
по кандидатстване?

Копие от диплома, 
сертификат за ниво по 
английски и мотивационно 
писмо.

Работиш ли нещо, докато 
учиш? Имаш ли хоби, с което 

се занимаваш?
Стилист за различни 
фотосесии и музикални 
клипове. Бих искала 
да започна и нормална 
работа (на договор), обаче 
трудно се намира като не 
знаеш холандски. Иначе в 
свободното си време правя 
неща от глина, рисувам с 
кафе и чета.

Коя е най-голямата лъжа за 
студенстския живот, която си 

чувала?
Не мога да се сетя за пример. 
Бих казала, че всичко, което 
са ми казали познати и 
приятели за различните 
преживявания, е истина.

Какво бихте посъветвали 
учениците, желаещи да 

изучават специалността ти?
Да се подготвят ментално 
за работата в групи :) По 
трудния начин научих, че да 
си свършиш твоята част от 
работата, не е достатъчно. 
Все пак е групов проект и 
всеки компонент, от който 
е съставен, трябва да е 
направен на едно ниво.
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Кариерно ориентиранеКариерно ориентиране
Представете се.

Здравейте, казвам се 
Преслава Иванова и през 
2018 година завърших МГ. 
В момента съм на 22 години 
и уча в Леуварден, малък 
студентски град в Холандия. 
Следвам  creative busi-
ness-специалност, изучаваща 
всичко свързано с медията: 
списания, филми, телевизия, 
маркетинг, човешки ресурси. 

Учиш от всичко по малко 
и се специализираш през 
последната година, като 
тя включва само стаж. 
Обучението ми покрива 
малко теория и много 
практика-за три години съм 
имала само един теоретичен 
изпит, а всички останали 
оценки са от проекти.
Включва и един семестър 
в чужбина. Прекарах моя 
в Белгия по програма 
„Еразъм“, където имах едно 
страхотно преживяване, 
изпълнено с различни 
интересни проекти, 
включващи изграждане на 
канал в Youtube и собствен 
блог, измисляне на нова 
функция за Spotify.

Какви са плюсовете и 
минусите в изучаването на 

тази специалност?
Плюс: сферата е актуална и 
ще бъде още дълги години.
Минус: работата ти е 
повлияна от мнението на 
другите.

Защо този университет? 
С какво той се отличи от 

останалитe?
Съвсем случайно моя 
приятелка попадна на 
онлайн обявя за този 
университет и ми я 
препрати. Поинтересувах се 
и разбрах, че специалността 
е нова, и набира 
популярност. Прецених, 
че е идеалната за мен. 
Кандидатствах с Интеграл 
през месец декември и на 
1-ви март разбрах, че съм 
официално приета.

Кое беше най-трудното при 
приспособяването в новия 
град и студентския живот? 

В началото преминах през 
културен шок. Може би, 
различният манталитет на 
чужденците и по-бавното 
и спокойно темпо, с което 
се случват нещата тук, бяха 
най-трудните неща, с които 
трябваше да свикна.

Коя е най-голямата лъжа 
за студентския живот, 

която си чувала?
„Искам да се върна в 
ученическите години“, аз 
не искам. Университетът 
ми помогна да порасна: 
станах самостоятелна, 
започнах да контролирам 
парите си. Разбира се, 
при всеки е различно и не 
всички успяват да свикнат 
с промяната. Например 
първоначално имаше 1600 
души с моята програма 
в университета, втората 
година започнаха около 700, 
а в момента сме 60.

Ако сега беше 12.клас,какво 
би си казала?

Един от най-големите ми 
страхове беше да замина 
за Холандия сама, защото 
това означаваше далеч 
от семейството, далеч от 
ежедневието ми, далеч от 
народните танци (поздрави 
за г-жа Д. Ангелова-
Асланян), далеч от зоната 
ми на комфорт. Научих, 
че точно това излизане 
от зоната на комфорт, те 
изгражда като човек. Ако се 
върна 4 години назад, ще си 
кажа: „Давай“. 

Автор: Тея Чобанова
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Анкета “Патронен празник”Анкета “Патронен празник”
работиш за благото на отечеството.
4. Много ми се иска след 
официалната тържествена част 
учениците да подготвят и представят 
една друга весела и забавна 
програма с повече импровизации 
и интересни идеи, хумор, музика, 
танци. Но….. за това трябва 
огромно желание, въображение, 
и най-вече време. В моите 
ученически години, когато нямаше 
интернет и мобилни телефони, в 
които постоянно да се взираме, 
организираните ни „купони“ и 
веселби си ги подготвяхме сами. Не е 
задължително да имаш изключителен 
талант, за да развеселиш и повдигнеш 
настроението на всички с интересен 
и остроумен номер. Разгръщането 
на творчеството и въображението са 
много по-важни от безсмисленото 
висене по кафетата. Но май малко 
младежи вярват в това.
-

Въпроси:  
1. Какво за вас е Патронният празник? Чувствате ли го като 

празник или просто го приемате като неучебен ден?
2. Как виждате Баба Тонка през вашите очи и с какво според вас тя 

е допринесла за българската история?
3. Коя е най-любимата ви част от честването на празника?
4. Искате ли да промените нещо в начина на празнуване? 

1. Патронният празник за 
мен е ден, в който се чества 
живота на Баба Тонка, нашият 
патрон. Разбира се, че всяка 
година празнуваме този ден 
подобаващо и нямам против, 
че не ходим на училище, но е 
хубаво да отдаваме чест на Баба 
Тонка. 
2. За мен Баба Тонка е много 
добър човек, който помага на 
много хора през времето, по 
което е живяла. Тя допринася 
за събирането на много хора, 
които се борят за свободата на 
България.
3. Любимата ми част от 
празника са народните танци и 
песните, които се изпълняват 
по време на празнуването.
4. Може би единственото нещо, 
което може да се подобри е 
свързано с речите на учители 
и ученици, които понякога са 
твърде дълги и стават скучни на 
останала част, която ги слуша. 
Може малко да се съкратят или 
да има малки шеги в тях за да 
бъде по-интересно. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. За мен патронният празник е 
важно събитие, тъй като, тогава 
уважаваме смелите действия на 
Баба Тонка.
2. Тя е оказала сериозна 
организационна, морална и 
финансова помощ на русенския 
частен революционен комитет. 
Мога да кажа за нея, че е била 
доста буден и находчив човек. 
3. Любимата ми част е 
поднасянето на цветя пред 
паметника.
4. Не, не искам да променям 
нищо, защото по този начин 
на празнуване изразяваме 
уважение към делата й.

-Димитър Василев 8.в

-Йоана Йорданова 5.б

1. Патронният празник в едно 
училище е ден, в който всички ние 
– учители, ученици, служители, си 
правим равносметка за постигнатото 
в рамките на една година. Имаме 
ли достатъчно повод за гордост, 
достойни наследници ли сме на Баба 
Тонка, следваме ли нейните завети 
да обичаме отечеството и как го 
показваме.
2. Ако имах машина на времето, 
много бих искала да се срещна точно 
с такава личност като Баба Тонка. 

Едновременно грижовна домакиня, 
подкрепяща съпруга и отговорна 
майка, възпитала в родолюбие и 
смелост своите деца. Не знам дали 
размирното време, в което е живяла, 
е благоприятствало раждането и 
развитието на такива личности, но 
ако човек има силен дух, смелост, 
вяра и кауза, за която да се бори, и 
в друго време би могъл да бъде като 
Баба Тонка. Тя е чудесен примерза 
самоотверженост, жертвоготовност, 
патриотизъм и майчина сила, от 
която поколения наред могат да се 
учат.
3. Най-любимата ми част от 
празника е награждаването на 
учениците, постигнали високи 
успехи в различни трудни 
състезания. Това е признание за 
старанието, усилията и стремежа 
на всеки един от тях да се развива, 
израства и доказва, че и в мирно 
време можеш да бъдеш патриот и да 

Автори: Виляна Божкова 
                Ема Атанасова

Красимира Иванова – старши учител по 
английски език
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Въпроси: 
1. Коя е най-хубавата част от Великден според вас?

2.  Гледате ли Великденски филми и, ако да, кои?
3. Бихте ли споделили нещо, което мислите, че не много хора 

знаят за Великден?
4. Колко яйца боядисвате и според Вас кой е най-подходящият 

цвят за яйце?
5. Някога случвало ли Ви се е да имате яйце - борец?

1. - Част от роднините ми 
обикновено се събират да 
отбележат празника и това е 
нещото, което най-много ме 
радва. А като част от процеса 
може би най-много ми допада 
боядисването на яйцата и 
борбата с тях
2. Поради събирането не 
гледаме филми точно на 
Великден, но около датата тук-
там може да пуснем някой.
3. Не знам
4. Аз боядисвам в бабите 
и вкъщи по 20-30 яйца на 
всяко място, колкото има в 
конкретната година
5. Обикновено 1 на всеки 3 
години аз съм борецът в родата 
- Камелия- 9г клас

1. Великден и Коледа са нашите 
големи семейни празници и 
най-хубавата част е, разбира 
се, свързана със семейния уют. 
Че кой не обича празничния 
обяд, на който се събира 
цялото семейство?! Знаете как 
въздейства на човека всичко около 
празника – от приготовлението 
до носталгията по това усещане 
след като всичко приключи – 
и разговорите, и ароматите, 
и вкусната храна – всичко е 
необходим детайл от общото 
празнично семейно настроение. 
Хубаво е, че празниците имат 
край, иначе нямаше да ни липсват 
толкова.
2. Когато бях тийнейджър, 
за първи път гледах „Исус от 
Назарет” – това е стар филм от 70-
те, но ме впечатли с няколко неща. 
Дотогава не бях гледала филм за 
Исус, който да представя толкова 
реалистично историята на живота 
му и самия него. Във филма Исус 
се държи като всеки обикновен 
човек, като реален човек, а не като 
Бог. Това беше ново за мен и ми 
трябваше време да го осмисля. В 

тази красива италиано-британска 
продукция участват много 
известни актьори.
3. Бихте ли споделили нещо, което 
мислите, че не много хора знаят за 
Великден?
Нещо, на което ни обърна 
внимание проф. Йордан Андреев 
по време на лекциите си по 
средновековна българска история 
в Търновския университет. 
Великден е най-големият празник 
не изобщо в християнския, а 
конкретно в православния свят. 
В католическото и протестантско 
християнство най-почитано 

Традицията повелява първото 
да е червено и аз спазвам тази 
традиция. Оттам-нататък 
докарвам най-странните цветове 
– тъмнолилаво, кафяво-синьо, 
морско-зелено, не питайте! 
Смесвам всички цветове и се 
получават „особени” неща. Но аз 
си ги харесвам.
5. Да, но не съм някакъв маниак. 
Признавам си, предпочитам 
обичаните от мен хора да държат 
борците, не аз.
- Д. Стоянова

Анкета “Великден”Анкета “Великден”

е Рождество. Ако сравним 
двата религиозни празника, 
ще видим, че духовността на 
православието си личи и по 
този факт – Възкресението е 
необяснимо, мистично, духовно, 
то не е свързано с материята, 
както Рождество. Църквата на 
Божи гроб, където всяка година 
слиза благодатният огън, е 
също православна. Това чудо, 
впрочем, се случва именно преди 
православния Великден.
4 Десет яйца. Няма нужда от 
повече, защото в моето семейство 
не сме по изяждането им. 

1. Най-приятната част от 
Великден за мен е боядисването 
на яйцата. Първото винаги е 
червено и се пази до следващата 
година.
2. Не съм гледала филми за 
Великден.
3. Това, което бих споделила е 
различието в традициите на 
празника в християнския свят. 
При православните, яйцето 
се използва като специално 
великденско поздравление, а 
при католиците, боядисаните 
яйца се крият от децата, които 
трябва да ги намерят.
4. Обикновено боядисвам около 
20 яйца. Най-подходящият цвят 
според мен е червеният.
5. За съжаление не съм имала 
яйце - борец. 
- Ц. Бакалова

Автор: Александра Николова
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АбитуриентиАбитуриенти 12. Г12. Г
 “Първи номер на 
дъската!” редовно чува 
тя и задачите решава с 
лекота.  
Александра Андонова се 
казва и освен това 
медицината не 🙂 
убягва.  

ОРЕС - че остана,  
но е голяма сладурана.  
Заразният 🙂 смях 
чуваме чак от у тях.  
Александра Димова е 
това и Германия ще 
покорява тя. 

Сашо случва се да 
закъснява,  
но отвори ли вратата - 
с учебника по немски е 
в ръката, бил до шкафа. 
 Математиката и 
информатиката са му 
сила и матурите ще 
взима.   

Ачката, талисманът на 
класа е той,  
независимо дали в 
повечето случаи е за 
бой.  
На шаха и 
философията е факир,  
направо имаш 
чувството, че цели 
купчини с книги е 
покорил.   

На Ани не 🙂 се чува 
гласа,  
ала умница е голяма.  
Есета, задачи лесно 
оправя и винаги 
помага.  
Единствената 
програмистка е в класа 
и е за похвала.  

Божко вниманието 
привлича и да 
философства обича.  
Музикален талант е 
той и не можеш да го 
видиш в застой.  
По корабите вероятно 
ще се вози,  
кой знае накъде 
вълната ще го отнесе. 

Мил и отзивчив е Борко, 
спокоен и овладян,  
ала когато му се даде 
клавиатурата в ръцете,  
изглежда сякаш 
притежава силата на 
гейминг боговете.  
Кибер сферата е негово 
царство, а инстинктът 
му - най-голямото 
богатство. 

Бобката отново се 
закача,  
май не знае, че с двата 
крака в батака скача.  
Но това за него не е от 
значение,  
защото за него винаги 
има решение. 

Тихите води най-
опасни били,  
обаче от Васко направо 
свят да ти се завърти.  
В училище чак 
незабележим, 
 ала на парти озове ли 
се става див, направо 
неповторим. 

Вики е тиха и добра,  
ядосате ли я - страшна 
става тя.  
Не знае с какво ще се 
занимава,  
но скоро да узнае се 
надява.  
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12. Г12. Г  Започне ли на Владо да му се 
доспива,  
не може да се намери никой 
да го спира,  
но щом металика се пусне, 
кръвта му почва да завира 
и следващия Джеймс 
Хетфийлд се преоткрива.

Даниел е момчето, което 
претърпя най-голямата 
метаморфоза.  
За пет години сменихме 
неговата диагноза.  
От момчето, което 
решаваше задачки безброй,  
се превърна в бъдещото 
лице на плейбой. 

Катя в науките я няма,  
но езиците оправя.  
С немския е пръв 
приятел,  
а английският 🙂 е 
невероятен!  
Всичко записва и знае, 
във Виена ще дерзае.

Ванката е катерач упорит,  
може да се каже, че е в 
някои отношения доста 
даровит.  
Мотиватор на класа се 
води и без лекция за 
живота не може да не ни 
съпроводи. 

Само да чуем 
“Купонджията на 
класа” и Илин Енчев е 
първият човек на ума. 
Феномен е той,  
винаги готов за 
поредния запой,  
и да изреди всички 
мистерии на брой. 

Мистериозната фигура на 
състава се задава,  
или изобщо не се 
появява..  
Казват, че Данчо се нарича 
и всякакви слухове за 
него се изричат.  

Винаги е енергичен и 
много атлетичен.  
Тито  се нарича, да 
решава задачи по 
математика всяка 
сутрин обича. 

Поредният номер се 
падна на Красимир, упорит, 
по редица теми бъбрив.  
Пред него всяка 
математическа задача 
става песен и в София ще 
блесне с ум чудесен.  

Постоянно енергичен и 
налудничаво хаотичен,  
с Крис винаги е огромна 
веселба,  
но никой не може да 
се сравнява с неговата 
добра душа. 

Марто на аудито газ дава,  
но с госпожата по 
математика далеч не се 
справя...  
Биолог не ще да става, но 
в Румъния ще се оправя. 

При Ники мързелът е 
начело,  
да спи по информатика 
му е любимото дело,  
но стане ли сериозен, 
да се учи е много 
способен.

Това е Пешо - бъдещият 
брокер.  
Още от началото 
всички разбраха, че той 
е легендата на покер.  
За него всеки знае, че 
се шляе. 

 Мнение за всичко има и 
стреми се да организира.  
Учителите Симонка я 
наричат и с нея приказката 
винаги намират.  
С усмивка на лице към 
Варна я влече. 

Ослушаш ли се в часа,  
няма как да не му чуеш 
гласа.  
Тони с крипто се захвана,  
в училище леко изостана,  
но вярваме, че ще 
занапред ще се справя. 

Стане ли въпрос за 
отговорност - Ицака е в 
готовност.  
На него за всичко може да 
се разчита и за бизнес да 
учи обича.  

Остана скритата лимонка 
на класа, Ясен Дамянов е това!  
Технологиите са му 
страстта, до момента, в 
който не стане дума за 
любимите мъжки возила... 
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Хороскоп
Козирог (22 декември – 19 януари) 
 Април ще донесе на козирога силна мотивация за работа и желание за големи постижения. Ще успеете 
да вложите максимума от енергията си за да прекарвате дните и нощите си там. Макар и в началото да 
изглежда, че тялото ви понася това добре, по-късно ще ви връхлети умора и може да изпитате мигрена 
и болки в гърба, затова не се претоварвайте и си осигурявайте достатъчно почивка.
Да забрави за работа, ще бъде предизвикателство за Козирога през Април. Независимо от това, 
благодарение на факта, че повечето хора, родени в този знак, са много систематични, за тях няма да е 
проблем да намерят време за семейството и приятелите си.

Водолей (20 януари – 18 февруари)
През април водолеите изобщо няма да се спрат, защото ще станат кариеристи, и ще са доста упорити, дори 
груби в преследването на целите си. Ще нарастне самоувереността ви и ще станете център на внимание. 
Вероятно ще изпитате някои хапливи забележки и неприятелски погледи от завидливите хора, около вас, 
които искат да са на ваше място.  Водолеите ще бъдат много заети този месец. Усилията и успехът ви ще 
надхвърлят обичайното ви представяне, което би могло да бъде отлична възможност, да се възползвате от 
него и да получите възнаграждение. Въпреки това ще бъдете много импулсивни в останалите аспекти на 
живота през Април, което може да наруши отношенията ви с тези, с които сте близки.

Риби (19 февруари – 20 март)
Април ще е месеца, през който рибите ще почувстват нужда за знания и учение. Паметта ви ще е 
способна да възприеме невероятно количество информация, което ще изненада дори вас самите. 
Това ви дава уникален шанс да започнете да учите нещо, за което сте мислили от дълго време, понеже 
сега е времето за преодоляване на препятствия. Въпреки че ще имате удивителни комуникационни 
умения, желанието ви да постигнете най-добрите резултати може да навреди на приятелствата 
ви, независимо от обстоятелствата. През Април Рибите ще изглеждат като различни хора поради 
влиянието на Меркурий. От една страна, вашите ораторски умения ще се подобрят невероятно, което 
може да ви бъде от полза по много начини, но също така ще доведе до изкушението да манипулирате 
другите. Намеренията Ви не само биха могли да излязат извън контрол, но и те биха могли да излязат 
наяве и напълно вероятно бихте загубили много от близките си.

                                           Овен (21 март – 19 април)
Първите дни на април ще бъдат доста „горещи“ за вас. Възможно е да сте по-войнствено 
настроени към околните като цяло или към определени хора, които са ви дразнили по 
някакъв начин. Бъдете особено внимателни, защото има риск да станете агресивни и в гнева 
си да навредите или на друг човек, или на себе си. Колкото и силни да са страстите, опитайте 
се да се успокоите и да размислите трезво преди да предприемате каквото и да било действие. 
Най-добре вложете енергията си в спорт – това ще ви повлияе позитивно, защото освен                                                                                                                                            

                               всичко друго, точно сега можете да постигнете и добри резултати. 

Телец (20 април – 20 май) 
През началото на април може да срещнете някои предизвикателства в личните отношения, които да 
събудят по-силни емоции или да ви напрегнат вътрешно. Това ще бъде за кратко обаче – ако успеете 
да избегнете драмата и направите каквото се изисква от вас, за да се наредят нещата, ще се чувствате 
по-спокойни и ще можете да се насладите на останалата част от месеца в по-добро разположение на 
духа. Април е чудесен месец за вас по отношение на учението. Нищо чудно да ви се удаде възможност 
за повишение на успеха, ако работите за себе си.

Близнаци (21 май – 21 юни)
През април на фокус при вас са взаимоотношенията – особено с гаджето, но в някои случаи може да 
става дума и за приятели и съученици. Възможно е да възникне някакво неразбирателство, да влезете в 
разгорещен спор и дори да си изпуснете нервите. Ако наистина искате да намерите решение, а не само 
да фучите, опитайте да охладите страстите и да не действате необмислено, особено ако става въпрос за 
важни взаимоотношения. През този месец можете да добиете яснота по доста сложни и на пръв поглед 
нерешими ситуации, но за да стане това, трябва да сте спокойни. Щом добиете яснота, вече ще можете 
да решавате и действате – със здрав разум и стратегия.
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                                        Рак (22 юни – 22 юли)
В началото на април отношенията ви с определен човек ще бъдат по-изострени и съответно 
ще ви причиняват душевни терзания. Нищо чудно да сте по-директни и дори малко по-
агресивни с този човек, отколкото околните са свикнали да ви виждат. Ако стане така, 
вероятно това е знак, че сте си траели дълго време и сега ви е „паднало пердето“. Опитайте се 
да отстоявате позициите си по спокоен и дипломатичен начин, но твърдо и непоколебимо – с 
този подход има голям шанс да постигнете положителна развръзка. В дома ви също може да е 
по-напечено на моменти, но това е само в първите дни на месеца. 

Лъв (23 юли – 22 август) 
 През април може да очаквате, че любовни, учебни или приятелски въпроси, които занимават 
мислите ви от известно време насам, ще стигнат до развръзка. Така че концентрирайте вниманието 
си върху тях още в първите дни на месеца и действайте, за да приключите успешно започнатото. 
Възможно е да се окаже, че не е съвсем лесно и трябва да положите усилия. Нека това не ви плаши и 
не ви спира – усилията и работата в този случай ще ви се отплатят в дългосрочен план. Много от вас 
ще усетят прилив на ентусиазъм, което ще ви подтикне към някакво ново приключение. Ще искате 
да пътувате, да се срещате с хора, да правите подобрения там, където смятате, че са необходими.
подобрения там, където смятате, че са необходими.

Хороскоп

Дева (23 август – 22 септември)
През този месец е подходящо да започнете нещо ново. Може да си поставите нова дългосрочна цел, 
да си намерите ново хоби, да се насочите към обучение в област, която ви вълнува, или да направите 
някаква по-значима промяна в дадена житейска област. Ще усетите прилив на ентусиазъм, който ще 
ви подтикне да правите нови неща и да се стремите към развитие и подобрение – там, където усещате, 
че има нужда от тях. Каквото и да се случва, знайте, че през този месец е много важно да имате вярва в 
живота и в себе си. Това ще ви помогне да преодолеете всяко съмнение и в крайна сметка всичко да се 
развие благополучно за вас. ще трябва да се откажете от нещо. Направете го и не гледайте назад.

 Везни (23 септември – 22 октомври)
Април ще донесе на везните значително подобрение в комуникационните умения. Ще сте мотивирани 
да учите чужд език, в което ще сте първенци и ще започнете да търсите възможности да комуникирате 
с хора, за които това е майчин език.
Везните ще бъдат на върха на света през Април. Всичко ще работи в хармония у дома и в училище и 
ще бъде чудесно време да отидете на кратка почивка. Опитайте се да измислите семейно пътуване за 
няколко дни. По-специално, родителите ви биха оценили това, тъй като напоследък не сте прекарвали 
много време с тях.

                                             Скорпион (23 октомври – 21 ноември) 
Април ще донесе на скорпионите известна емоционална нестабилност и излишък от енергия. 
Настроенията ви ще се менят и дори и незначителни неща може да ви изкарат от равновесие. Поради 
това е препоръчително да се научите как да се справяте с емоциите си, защото в противен случай 
променливите ви настроения може да обезкуражат приятелите и семейството ви да прекарват време с 
вас. Скорпионите ще бъдат неспокойни и инициативни през Април. По някакъв начин ще бъдете 
склонни към ревност, водеща до отмъстително поведение, тъй като Марс ще Ви влияе. Няма да се 
чувствате съвсем себе си, така че помислете добре за действията си и за това, което ги провокира. 
Опитайте се да се заемете със спорт, тъй като това е чудесен начин да изразходите излишната енергия.

Стрелец (22 ноември – 21 декември) 
Април ще има положително влияние върху физическото състояние на стрелците. Ще сте мотивирани 
да вземате участие във всякакви спортове и упражнения, които видимо ще се отразят на стойката и 
цялостното ви здраве. Дайте си малко време за почивка и не забравяйте да се храните добре.
Април ще бъде отлично време за връщане към семейните ценности. Опитайте се да прекарвате 
възможно най-много време с партньора и семейството си.
Стрелците ще са склонни към меланхолия, която няма конкретна причина и следователно няма 
решение. Можете да се опитате да подтиснете тези чувства, вероятно обаче няма да можете да го 
направите напълно.

Автори: Елица Моллова 
Калина Трифонова
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Сготви си самСготви си сам

Ако вече сте преситени от богатите и тежки зимни трапези и Ви се иска да хапнете нещо по-леко и 
здравословно, в този брой на вестник „Свободен час“ сме избрали рецепта специално за вас!

Меки овесени бисквиткиМеки овесени бисквитки

Ванилова захар
1 ч. л. 

Брашно  
150г.

Бакпулвер 
2 ч.л.

Канела на прах 
1 ч.л.

Сол 
1 щипка

Мед 
2 с.л.

Яйце
1 бр, (голямо)

Ще Ви трябват:Ще Ви трябват:

Прясно мляко
200 ml

Овесени ядки
150гр.

Сушени червени боровинки 
70гр.

Разтопен маргарин 
2 с. л.

Загрейте фурната на 200°C. В средно голяма купа разбъркайте заедно 
брашното, овесените ядки, бакпулвера, солта, ваниловата захар, 
червените боровинки и канелата.
В малка купа разбийте маргарина, яйцето, меда и количеството 
млякото до получаване на хомогенна смес. След това добавете и 
сместа с брашното и миксирайте до получаване на гладко тесто.
Вземете една тавичка и разстелете хартия за печене по дъното й. С 
помощта на супена лъжица оформете бисквитите и ги поставете 
върху хартията за печене, като оставяте достатъчно място между тях. 
Печете около 15-20 минути до получаване на златисто-кафяв цвят.

Автор: Георги Иванов
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МЕЖДУЧАСИЕМЕЖДУЧАСИЕ
Неoспорим факт е, че тези дни училището може да бъде доста 
напрягащо и скучно. Не се тревожи! В този брой на “Свободен 
час” сме ти подготвили няколко страхотни логически задачи за 
раздвижване на мозъка!

1. Никола,Момчил,Коста,Евгени имат професии:
Балетист,Художник,Музикант,Писател
Трябва да кажете кой какъв е като се съобразите със 
следните неща:
1.Никола и Коста са били на представлението на 
музиканта.
2.Момчил и писателя имат портрети от художника
3.Евгени има биография,направена от писателя,който ще 
пише автобиография на Никола
4.Никола не познава Коста

ОТГОВОРИ:
1. Никола е музикант, Коста е 
балетист, Евгени е писател, а 
Момчил е художник 
2.  Нямали пъпчета

2.Двама археолози попадат в една пещера. В нея намират 2 голи трупа на мъж и жена, 
легнали по гръб. Поради специфични условия в пещерата и двете тела били перфектно 
запазени - с плътта, с всичко.
Единият учен казал:
- Това са Адам и Ева.
Другият веднага се съгласил с него.
Как са разбрали двамата учени, че това са именно Адам и Ева?

Судоку

Над броя работиха: 
Александра Николова 
Виктор Йорданов 
Виляна Божкова 
Георги Иванов 
Елица Моллова 
Ема Атанасова 
Калина Тихомирова 
Тея Чобанова

Графичен дизайн: 
Виктор Йорданов 



Страница 16 // Свободен часСтраница 16 // Свободен час

Любовта

Любовта е чувството едно,
което не можем да избегнем с око
струва ни се, че е много лесно
сърцето ни с дни да тупка бесно.

Любовта е да помогнеш
нещо свое да дадеш
стъпка към доброто да поставиш 
радост и обич на любим човек да доставиш.

За някои тя е адска мъка,
за други пък добра е тя заръка
любовта е приказка една,
поставяща живота на везна.

Любовта по - силна е от нас
дори над смъртта има повече власт,
като капка е във вечността
и свидетелства за мъдростта.

Тя ни помага проблемите да забравим
и от цветната страна на живота да си набавим
чувството да те обича някой е чудесно
и показва, че към всеки човек тя се държи честно.

Любовта е навсякъде около нас
и кара ни да пеем в захлас,
усмивките си ние да показваме
и обичта си да доказваме.

Не губете вяра в любовта
и не заменяйте я с грубостта,
обичайте, мечтайте и вярвайте в живота
и нека той да ви върви като по нота!
                                              
 Виляна Божкова, VIIIв клас

 Сесилия Дуницова XIв.

   Георги Иванов XIв.

Пролет идва
Мечтая аз за пролет
ясна и красива.
Знам, че скоро идва.
Ще изчакам още малко.
Няма да се мръщя или сърдя,
защото тя ще дойде с песничка 
забавна.
Всички ще се радват
и играят на игри забавни.
Няма да се сърдим
време е за лято
ще ни липсва пролетта,
която още не е дошла. 
Ралица Петрова, VБ. клас


