
Моето хоби 

Хобито е вид развлечение, занимание и увлечение, практикувано през 

свободното време. Ние хората сме много различни, имаме  разнообразни 

интереси и умения. Някои колекционират предмети, други рисуват, 

танцуват, спортуват или играят различни занимателни игри, а трети  

обичат да четат, да готвят, да садят цветя и зеленчуци, да създават 

различни предмети, продукти, а също и умалени модели на реално 

съществуващи обекти от заобикалящия ни свят.  

В тази статия продължаваме да разказваме за любимите занимания на 

нашите съученици. Най-голяма група са спортистите.  

Антон Плачков от 9б обича да кара колелото си всеки ден /когато времето 

му позволява/ и изминава минимум по 4 -5 км., а Стоян Карапачов от 

същия клас още от малък ходи на стадиона в с. Скутаре и рита топката с 

приятели - тренира футбол. Това е негова сбъдната мечта. Тренира в 

местния отбор на с. Cкутаре и треньора му Пламен Илиев е „най-добрия“ 

треньор за него – научил го е на 

много техники във футбола, 

научил го е на изкуството да 

ръководи топката. Тренира по 3 

пъти в седмицата по 2 часа. С 

всеки изминал ден става все по 

добър.  Мечтае „един ден да играе 

и на големи стадиони в чужди 

държави за родната България“.  

Питър от 9а тренира с приятели във фитнеса и бяга за здраве, но  също 

обожава и кучетата. Затова всеки ден прави дълги разходки със  своето 

куче  Рекс.  

Друг наш съученик от 9а клас  Милен Белчев тренира всяка седмица в 

манастира „Светите сестри францискантки“, но има и други интересни 

хобита – обича да пее и да колекционира различни предмети. За деня на 

будителите - 1 ноември, поздрави всички учители от 

ПГ „Петър Парчевич“ с китка български народни 

песни. Обича песните на Здравко Мандраджиев, 

Поли Паскова, Пепи Христозова, Джена, Славка 

Калчева и Росица Пейчева. Но най-любимото му 

хоби е да събира запалки, свещи и свещници. 

Започва да  колекционира от 2006 година.  



От магазин Джъмбо си купува кутия за свещи и я превръща 

в красива такава за шивашки материали.  

На 2 и 3 януари тази година посещава и любимото си 

магазинче антиквариат в град Копривщица, за да си купи 

кристален свещник.   

 

 

Колекционира още чаши и макети на кораби. В 

колекциите му виждаме голямо разнообразие.  

През 2019 година участва в проект, като създава уникален 

3D макет на водопад и е награден с грамота. Сега макета е 

част от  украсата на ресурсния кабинет.  

 

 Стоян Паунов от с. Шишманци е в 9в клас. Обича да 

рисува герои от анимета и ни предостави някои от своите 

скици.  - Истински талант !    

 

 

 

Ще продължим да  пишем по темата.   До нови срещи читатели!  

Ние  от  в-к  „Гимназист“ 



 


