
Занимания по интереси в 

дните на социална 

изолация

Съвместна продукция на 11„Б“ клас



Кои сме ние и какво правим?

Здравейте, ние сме ученици от 11„Б“ клас при Второ

средно училище „Проф. Никола Маринов“ град Търговище.

Заедно решихме да създадем продукт, с който да

помогнем на всички да намерят подходящо занимание у

дома. Имаме секция за филми, книги, спорт и интересни

кулинарни изкушения. Надяваме се, че ще Ви хареса.

Останете си вкъщи! Ние го направихме! Последвайте

примерна ни!



Какво може да откриете в тази 

презентация?

 Идеи за развлекателни филми за всеки вкус.

 Различни и завладяващи книги.

 Кулинарни изкушения, с които да зарадвате семейството си.

 Спортни упражнения за да сте винаги във форма.

*Ако желаете да разгледате определена секция, натиснете подходящото изображение.



Интересни филми за 
гледане 

Натисни тук за да се върнеш в началото.



Мошенички от класа / The
Hustle (2019) 

• В първия трейлър на „Мошенички от класа" зрителите
стават свидетели на срещата между две жени, 
концентрирали целия си потенциал върху идеята да 
властват над мъжете с единствената цел да се 
сдобият с колкото се може повече…пари.

• В главните роли на филма влизат звездните актриси
Ан Хатауей и Ребъл Уилсън

• Трейлър: https://www.youtube.com/watch?v=7-d0-
FZLi3s

https://www.youtube.com/watch?v=7-d0-FZLi3s


Паразит/Parasite (2019) 

• „Паразит“е южнокорейска черна комедия от 2019 
г. В него се разказва за членовете на бедно 
семейство, които целят да заработят за богато 
семейство, преструвайки се на несвързани 
помежду си висококвалифицирани 
професионалисти.

• Трейлър: 
https://www.youtube.com/watch?v=isOGD_7hNIY

https://www.youtube.com/watch?v=isOGD_7hNIY


Бохемска рапсодия/Bohemian 
Rhapsody(2018)

• Бохемска рапсодия е биографичен филм за 
британската рок звезда Фреди Меркюри и групата
Куийн. Филмът проследява живота на певеца от 
1970 г. до 1985 г., от създаването на Куийн до 
концерта Live Aid на Уембли. Фреди чупи
стереотипите, отхвърля установените норми и се 
превръща в един от най-обичаните артисти на 
света. Лентата проследява шеметната кариера на 
групата чрез култовите им песни и 
революционното им звучене.

• Трейлър: 
https://www.youtube.com/watch?v=2U6S_ZEOBO4

https://www.youtube.com/watch?v=2U6S_ZEOBO4


Рокетмен/Rocketman (2019)

• „Рокетмен“ е епична музикална фантазия, която
разказва невероятната човешка история на Елтън
Джон и проследява фантастичната му
трансформация от срамежливия пианист Реджиналд
Дуайт до световноизвестна суперзвезда. 
Вдъхновяващата лента разказва как момче от малък
град се превръща в поп икона, а действието се 
развива на фона на най-обичаните песни на Елтън
Джон.

• Трейлър: 
https://www.youtube.com/watch?v=5BPOfXq28y8

https://www.youtube.com/watch?v=5BPOfXq28y8


Гравитация/Gravity (2013)

• Д-р Райън Стоун (Бълок) е брилянтен медицински
инженер на първата си мисия под командването на 
ветерана астронавт Мат Ковалски (Клуни). Въпреки че 
мисията е рутинна, се случва злополука. Совалката е 
унищожена, а Стоун и Ковалски остават съвсем сами 
да се носят из космическия мрак. Оглушителна
тишина им подсказва, че са загубили всякаква връзка
със Земята, както и шансовете за спасение. Страхът
прераства в паника с всяка глътка въздух, която
изяжда малкото им останал кислород. Може би ще
намерят начин да се върнат у дома след като
продължат още по-далеч в космоса...

• Трейлър: 
https://www.youtube.com/watch?v=xShyiV8UEZ4

https://www.youtube.com/watch?v=xShyiV8UEZ4


Списък с интересни филми

• “12 години робство“ (2013)

• “Вината в нашите звезди“ (2014)

• “Всъщност е забавна история“

• “Мошенички от класа“ (2019)

• “Паразит“ (2019)

• “Бохемска рапсодия“

• “Форест Гъмп“

• “Хвани ме ако можеш“

• “Пета вълна“

• “Жокера“ (2019)

• “Господарката на злото 2“ 
(2019)

• “Цар Лъв“ (2019)

• “Роди се звезда“ (2018)

• “Теория на всичко“ 

• “Отмъстителите: Краят“ (2019)

• “Кръстникът“ (1972)

• “Гравитация“ (2013)

Натисни тук за да се върнеш в началото.



Книги, които можете да прочетете 
докато сте под карантина

Натисни тук за да се върнеш в началото.



Защо е хубаво да се четат книги?

• Помага на психическото здраве
• Облекчава стреса
• Научават се нови знания
• Подобрява въображението
• Подобрява се речника 



Книги, които препоръчваме

Едни от най-добрите му 
книги са:

Гробища за домашни 
любимци Зеленият път



Кери



Други книги
„Повелителят на мухите“ Роб

Написана е от Уилям Голдинг. 
Разказва се за група момчета, 
които се озовават на безлюден 
остров. Там те създават своя 
система на организация, в която 
властва законът на силния. С 
течение на времето те стават все 
по-насилствени и жестоки.

Написана е от Сергей Минаев. Разказва се 
за мениджър, който работи в една от 
многото високи стъклени сгради в Москва. 
Мечтата му е да натрупа много пари и да 
кара скъпи коли. Всичко върви по план 
докато не настъпва криза. В книгата са 
показани лицемерието, подлостта и 
цинизма на хората на върха.

Натисни тук за да се върнеш в началото.



Рецепти

Натисни тук за да се върнеш в 
началото.



Броколи с пилешко филе 
и сметана

Здравословно руло Big 
Mac

Редена салата

Бананови мъфини

Чийзкейк

Руло със сладко

Здравословни бисквити

Баклава

Бабина торта



Броколи с пилешко филе и сметана
Продукти:

✓ броколи - 500 

г

✓ пилешко бон

филе - 250 г

✓ готварска

сметана - 200 

г

✓ кашкавал -

100 г

✓ масло - 20 г

✓ шарена сол
✓ сол



НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ

• Слагаме нарязаните на цветчета броколи и ги 
сваряваме в подсолена вода за около 15 минути.

• Нарязваме пилешкото на малки парченца, запържваме 
го в тиган.

• Отцеждаме броколите и ги подреждаме в тавичка, 
посоляваме, ако е необходимо



• Добавяме маслото на парченца, шарена сол, отгоре 
подреждам пилешкото бон филе, заливаме със 

сметаната и разбъркваме добре.

• Слагаме да се запече за около 30 минути в 
предварително нагрята фурна на 240 градуса, след това 

изваждаме и настъргваме кашкавала,

• Слагаме ястието обратно във фурната до златист 
кашкавал.



Здравословно руло
Big Mac

Продукти:
За рулото:

✓ 1 водна чаша кисело мляко

✓ 3 яйца

✓ Около 1 водна чаша кашкавал

✓ Сол и черен пипер

За плънката:

✓ 100 гр. телешка кайма

✓ 1 домати

✓ 3 кисели краставички

✓ 1 червен лук

✓ Маруля

✓ Сол, черен пипер, червен пипер

За соса:

✓ 2 супени лъжици кисело мляко

✓ 1 супена лъжица кетчуп

✓ 1 супена лъжица горчица



Приготвяне на рулото

1.Киселото мляко, яйцата, 
кашкавала и подправките се 
поставят в подходящ съд и се 
разбиват добре.

2.Получената смес се разстила 
върху хартията за печене 
поставена в тава като се остави 
малко разстояние около 
краищата.

3.След това се пече в 
предварително загрята на 180 
градуса фурна, докато леко 
покафенее(25-30 минути). Като е 
готово го извадете от фурната и 
го оставете да изстине.



Приготвяне на плънката

4.Запържете каймата в подходящ 
тиган без олио. Добавете солта, 
черния пипер, червения пипер и го 
махнете от печката.

5.Доматите, лукът и киселите 
краставички се нарязват. Марулята 
също се нарязва на ситно.

6.Всички съставки за соса се слагат в 
купа и се смесват.

7.Изстиналият хляб се обръща и 
внимателно се премахва хартията за 
печене.

8.Половината от соса се разстила 
върху хляба и след него равномерно 
се разпределя приготвената кайма.

9.Като за финал добавяме пресните 
съставки , изсипваме останалия сос и 
го навиваме здраво на руло.



РЕДЕНА САЛАТА
Необходими продукти

✓1кг картофи (сварени)

✓6 – 8 сварени яйца

✓200г кашкавал

✓200г сирене

✓Шунка или друг мек салам

Сос:

✓кис. мляко

✓майонеза



РЕДЕНА САЛАТА
Начин на приготвяне

Всеки от продуктите се настъргва. В купичка се
обърква майонеза с кисело мляко. В голяма купа започваме
да редим продуктите – картофи, яйца, кашкавал, сирене,
шунка и заливаме със сос. Повтаряме докато ни свършат
продуктите (поне 3пъти). Накрая поставяме настъргани
картофи и заливаме със соса. Декорираме по желание.



Бананови мъфини
Необходими съставки (за 12 

мъфина)

✓2 банана

✓1 голямо яйце

✓⅓ ч.ч олио (80 mL)

✓½ ч.ч захар (100 г)

✓¼ ч.ч прясно мляко (60 мл)

✓1-2 пакетчета ванилия

✓1 ½ ч.ч брашно (185 г)

✓1 пакетче бакпулвер

✓½ ч.л сода за хляб

✓¼ ч.л сол

✓50гр. шоколадови пръчици

✓90 гр. шоколад заготвене

✓½ ч.ч сладкарска сметана (120 
мл), гореща



Начин на приготвяне

• Ако бананите ви не са достатъчно 
узрели, поставете ги върху хартия 
за печене във фурна на 180 
грaдуса за 15-20 минути, докато 
почернеят.

• Обелете бананите, след което ги 
поставете в голяма купа. 
Намачкайте ги с помощта на 
миксер или вилица. Добавете 
яйцето, олиото, захарта, млякото 
и ванилията и разбъркайте 
всичко.

• Пресейте брашното, бакпулвера, 
содата и солта и ги добавете към 
сместа. Смесете всичко заедно с 
миксер.

• Добавете шоколадовите пръчици.



• Изсипете готовата смес 
във формички за мъфини. Печете 
във предварително загрята фурна 
на 150 градуса за 20-30 
минути(или до готовност).

• В отделна купа изсипете 
топлата сметана върху шоколада, 
който предварително трябва да 
сте начупили на парчета.

• Оставете да преседи 1 минута, 
след което разбъркайте, 
докато шоколадът се разтопи и се 
получи гладка смес . Направете 
дупки в средата на мъфините и ги 
напълнете с шоколадовата смес.

• Оставете ги в хладилник за 1 час.



Чийзкейк
Продукти:

✓Бисквити(обикновенни
)- 20 броя

✓Скир (гръцки йогурт)-
175гр

✓Масло -70гр
✓Сладко от бурканче



Начин на приготвяне:

Бисквитите се натрошават към тях се прибавя 
разтопено масло и се разбърква. След това 
се притискат на дъното на съда, разстилат се 
равномерно. Отгоре слагаме скир, ако 
искате да е по-сладък може да добавите 
малко пудра захар и да се разбърка хубаво. 
Скирът също се слага равномерно. Най-
отгоре слагаме сладко (по ваш избор).



Руло със сладко
Продукти:

✓4 яйца

✓1ч.ч. брашно

✓1кг. Захар

✓1 бак. Пулвер

✓3 с.л. вода

Приготвяне:
В тавата се слага вестник без да се 
намазва с олио и се пече. 
Изсипваме го в мокра кърпа, 
напръскваме вестника и го 
отлепяме,после се намазва с 
мармалад или каквото сладко 
обичате.



Здравословни бисквитки
Продукти:

✓80гр - овесени ядки

✓2 банана

✓35гр тъмен шоколад

✓ Щипка канела

✓Пакетче ванилия

✓1чаена лъжичка сусамов тахан

Приготвяне:

Разбъркваме всичко и с лъжичка 
оформяме



Баклава
Продукти:

За тестото:

✓3 яйца

✓1 водна чаша мляко

✓1 водна чаша олио

✓1 бакпулвер

✓1 супена лъжица оцет

✓Половин чаена лъжичка сол

✓6 водни чаши брашно

За плънката:

✓Натрошени орехи или лешници

За сиропа(шербет):

✓4 чаши захар

✓5 чаши вода

✓Няколко капки лимонов сок

За намазване:

✓300 г масло или маргарин



Приготвяне:
• Първо, изсипете яйцето, 

млякото, олиото, оцета, 
бакпулвера и солта в купата 
за месене и добавете брашно 
колкото е възможно повече и 
го омесете, докато получите 
тесто със средна мекота.

• Разделете приготвеното тесто 
на 30 равни парчета. 
Разточете тези парчета едно 
по едно в размер на чиния, 
поръсете нишесте между тях 
и ги поставете 10 по 10 едно 
върху друго (общо 30 
парчета).

• Всяко едно от парчетата 
разточете до размера на тава 
с помощта на точилка.



• Между вече разточените 
парчета тесто поръсете 
натрошени орехи или 
лешници и ги поставете едно 
върху друго в тавата за 
печене.

• Нарежете го по ваше 
желание и изсипете 
половината разтопено масло, 
като внимавате да бъде 
равномерно навсякъде.

• Сложете го да се 
пече предварително загрята 
на 180 градуса фурна. Когато 
цветът се промени леко, 
изсипете останалото масло и 
го върнете във фурната. 
Печете до златисто кафяво.



Приготвяне на сиропа:

• Сложете 4 чаши захар и 
5 чаши вода в тенджера 
и кипете 15 минути, 
след което капнете 
няколко капки лимон в 
сиропа и варете още 1-2 
минути.

• Изсипете горещият 
сироп върху студената 
баклава.



БАБИНА ТОРТА
Необходими продукти

За блатовете:

✓6 яйца

✓2 ч. ч. захар

✓1 пакетче амон. сода

✓1 кофичка кис. мляко

✓½ ч. ч. олио

✓4 ч. ч. Брашно

За крема:

✓1 л. прясно мляко

✓7 - 8 с. л. захар

✓5 – 6 с. л. брашно

✓1 ванилия

✓1 л. масло/маргарин

Сироп:

✓3 ч. ч. вода

✓1 ч. ч. Захар



БАБИНА ТОРТА
Начин на приготвяне

Смесваме яйцата и захарта, разбъркваме до получаване
хомогенна смес. След това добавяме останалите продукти за
блатовете и отново разбъркваме. Получената смес разделяме на
три равни части и пожелание добавяме какао при едната. Върху
хартия за печене изспиваме сместа и печем на 180о до готовност
(около 25 мин.).



БАБИНА ТОРТА
Начин на приготвяне

Оставяме блатовете да изстинат и през това време
приготвяме сиропа и крема. До като кремът се вари разбъркваме
непрекъснато, за да не залепне, готов е когато се сгъсти. Всеки от
блатовете се надупчва с вилица, за да може да се напои със
сиропът. Залива се с крем, по желание между блатовете се слагат
орехи и плодове. Когато тортата е готова е добре да престои една
нощ в хладилник преди консумация.



Натисни тук за да се върнеш в началото.



Тренировка у 
дома

Натисни тук за да се върнеш в началото.



Упражнения за крака

1. Клекове с подскоци-
https://m.youtube.com/watch?v=Azl5tkCzDcc

2. Български клек- https://weighttraining.guide/wp-
content/uploads/2017/02/Barbell-Bulgarian-Split-Squat.png

3. Повдигане на празци-
https://cdn2.coachmag.co.uk/sites/coachmag/files/styles/16
x9_480/public/2017/07/calf-
raise.jpg?itok=q4suR9K4&timestamp=1500305876

4. Напади - https://julielohre.com/wp-

content/uploads/2018/07/AlternatingLunges-
1.jpg?fbclid=IwAR1RzGb6N89_YU5-
_jPfL7MSUwhJrbsiyYmEpBs2-e6P3CC5pXQZ8lcG1u8

https://m.youtube.com/watch?v=Azl5tkCzDcc
https://www.youtube.com/watch?v=7SMzPn4LGjQ&fbclid=IwAR388bYN4VeevrSyO8irAkGlqKA1ywo7QONZjyN-26NL8JM6-nE2JOXhMzo
https://weighttraining.guide/wp-content/uploads/2017/02/Barbell-Bulgarian-Split-Squat.png
https://cdn2.coachmag.co.uk/sites/coachmag/files/styles/16x9_480/public/2017/07/calf-raise.jpg?itok=q4suR9K4&timestamp=1500305876&fbclid=IwAR0Z3-Oz4oHRB1wC_9FGHMmHP4NUO4fxiFwt4cmzJzfD3VhEQ_kDX9GQBcg
https://julielohre.com/wp-content/uploads/2018/07/AlternatingLunges-1.jpg?fbclid=IwAR1RzGb6N89_YU5-_jPfL7MSUwhJrbsiyYmEpBs2-e6P3CC5pXQZ8lcG1u8


Упражнение за гърди

1. Лицеви опори- https://qph.fs.quoracdn.net/main-
qimg-
55f597d4619825df1176222cad3285e7?fbclid=IwA
R1njxkvYaNq5uSGHgcd-
NfaCOxCQoRQxhQKXqa1AUVGqPXbrJ0Axd0Mi
Ug

2. Флайс- https://ignorelimits.com/wp-
content/uploads/2016/08/how-to-dumbbell-flat-
fly.jpg?fbclid=IwAR15Lt_Mnqth7FfZnsetQvVZGhk
pv6HTmHJtTuISjhDd8V_kJ87Da0YaGxo

https://qph.fs.quoracdn.net/main-qimg-55f597d4619825df1176222cad3285e7?fbclid=IwAR1njxkvYaNq5uSGHgcd-NfaCOxCQoRQxhQKXqa1AUVGqPXbrJ0Axd0MiUg
https://ignorelimits.com/wp-content/uploads/2016/08/how-to-dumbbell-flat-fly.jpg?fbclid=IwAR15Lt_Mnqth7FfZnsetQvVZGhkpv6HTmHJtTuISjhDd8V_kJ87Da0YaGxo


Упражнения за гръб

1. Гребане- https://weighttraining.guide/wp-
content/uploads/2016/10/bent-over-one-arm-dumbbell-
row.png?fbclid=IwAR0-_ufgF-
pCg69DRx_fMi3BNnq0ekItA_CRha-
dYWRTGmD3eHJAfuXz1JI

2. Набиране- https://qph.fs.quoracdn.net/main-qimg-
751790635368bd42aa3c87129f5ec44f.webp?fbclid=IwAR0
I0OuFxfciwG3LUYwsuMEviIgtP4iho_PpF3QIGua2woc7Uy
dha7WDnlo

3. Прон Кобра-
https://i.pinimg.com/originals/63/f7/d8/63f7d85c3b3075d14
57c29a614549ed2.jpg?fbclid=IwAR3g8LtuAjkdGl5SzuJMk
VnyeI5UnTv2rGBvfqUr69MIgAxouoBHquYdORM

https://weighttraining.guide/wp-content/uploads/2016/10/bent-over-one-arm-dumbbell-row.png?fbclid=IwAR0-_ufgF-pCg69DRx_fMi3BNnq0ekItA_CRha-dYWRTGmD3eHJAfuXz1JI
https://qph.fs.quoracdn.net/main-qimg-751790635368bd42aa3c87129f5ec44f.webp?fbclid=IwAR0I0OuFxfciwG3LUYwsuMEviIgtP4iho_PpF3QIGua2woc7Uydha7WDnlo
https://i.pinimg.com/originals/63/f7/d8/63f7d85c3b3075d1457c29a614549ed2.jpg?fbclid=IwAR3g8LtuAjkdGl5SzuJMkVnyeI5UnTv2rGBvfqUr69MIgAxouoBHquYdORM


Упражнение за рамене

1. Пайк лицеви опори- https://hips.hearstapps.com/hmg-
prod.s3.amazonaws.com/images/workouts/2016/03/pikepu
shup-
1456956895.gif?fbclid=IwAR3JeuS0EjmREGelMPxP2eoOt
GbABT4Ow6gWg7Y2FCUhJT3oeg5lnp1gTJI

2. Отваряне встрани- https://fitnessvolt.com/wp-
content/uploads/2018/04/dumbbell-lateral-
raise.jpg?fbclid=IwAR0vblN9BjiF0CayNnKRKt0kHr8Go2-
SnBiGMAXNCTkJ6_kvq1aAgAyYkL0

3. Военна преса-
https://cdn2.coachmag.co.uk/sites/coachmag/files/2016/07/
4-1-overhead-
press.jpg?fbclid=IwAR3g8LtuAjkdGl5SzuJMkVnyeI5UnTv2
rGBvfqUr69MIgAxouoBHquYdORM

https://hips.hearstapps.com/hmg-prod.s3.amazonaws.com/images/workouts/2016/03/pikepushup-1456956895.gif?fbclid=IwAR3JeuS0EjmREGelMPxP2eoOtGbABT4Ow6gWg7Y2FCUhJT3oeg5lnp1gTJI
https://fitnessvolt.com/wp-content/uploads/2018/04/dumbbell-lateral-raise.jpg?fbclid=IwAR0vblN9BjiF0CayNnKRKt0kHr8Go2-SnBiGMAXNCTkJ6_kvq1aAgAyYkL0
https://cdn2.coachmag.co.uk/sites/coachmag/files/2016/07/4-1-overhead-press.jpg?fbclid=IwAR3g8LtuAjkdGl5SzuJMkVnyeI5UnTv2rGBvfqUr69MIgAxouoBHquYdORM


Упражнение за ръце

1. Бицепсово сгъване- https://media1.popsugar-
assets.com/files/thumbor/vR1i54EGDIq5WxzLwT4_lNvNQ
aQ/fit-in/2048xorig/filters:format_auto-!!-:strip_icc-!!-
/2015/03/10/605/n/1922729/570ff954_bicep-curls-
Red/i/Bicep-
Curl.jpg?fbclid=IwAR2GVhluZ_afqr_jp0zbrXhnwSlcN2SQ9
zvhr3q-vp3V25fVdP8Ji0CYqzs

2. Трицепс екстензии- https://julielohre.com/wp-
content/uploads/2017/12/Overhead-Tricep-
Extension.jpg?fbclid=IwAR1UErmuJ9b-
zAjE865nxW8wkvzAz85srxNo3bT4LaOLIW-fqAi_wH6iszk

https://media1.popsugar-assets.com/files/thumbor/vR1i54EGDIq5WxzLwT4_lNvNQaQ/fit-in/2048xorig/filters:format_auto-!!-:strip_icc-!!-/2015/03/10/605/n/1922729/570ff954_bicep-curls-Red/i/Bicep-Curl.jpg?fbclid=IwAR2GVhluZ_afqr_jp0zbrXhnwSlcN2SQ9zvhr3q-vp3V25fVdP8Ji0CYqzs
https://julielohre.com/wp-content/uploads/2017/12/Overhead-Tricep-Extension.jpg?fbclid=IwAR1UErmuJ9b-zAjE865nxW8wkvzAz85srxNo3bT4LaOLIW-fqAi_wH6iszk


Упражнение за корем

1. Коремни преси- https://hips.hearstapps.com/hmg-
prod.s3.amazonaws.com/images/bootcamp-situp-
1441032989.jpg?fbclid=IwAR2hhh2HT4b8kxHJXmrvtVjap
Brd4Jv7-Rkd2y2uwAFKYHI_xV_bgOBBOfM

2. Планк(дъска)-
https://bgathletic.com/pictures/pic_big/gallery/news/plank(0
).jpg

3. V-стойка-
https://s3.amazonaws.com/prod.skimble/assets/4959/skim
ble-workout-trainer-exercse-v-sit-crunches-
4_iphone.jpg?fbclid=IwAR0c0ye06330hll4gicf5iU9QecRqv
TrdM-ubgRV_7YUnMs4Gb0y3N_g5Ws

https://hips.hearstapps.com/hmg-prod.s3.amazonaws.com/images/bootcamp-situp-1441032989.jpg?fbclid=IwAR2hhh2HT4b8kxHJXmrvtVjapBrd4Jv7-Rkd2y2uwAFKYHI_xV_bgOBBOfM
https://bgathletic.com/pictures/pic_big/gallery/news/plank(0).jpg
https://s3.amazonaws.com/prod.skimble/assets/4959/skimble-workout-trainer-exercse-v-sit-crunches-4_iphone.jpg?fbclid=IwAR0c0ye06330hll4gicf5iU9QecRqvTrdM-ubgRV_7YUnMs4Gb0y3N_g5Ws


Динамични упражнения

1. Скачане на въже- https://cdn2.stylecraze.com/wp-
content/uploads/2014/07/Is-Rope-Jumping-Good-For-
Health-Benefits-And-
Precautions.jpg?fbclid=IwAR1DVjVB679-
u9Fi24hd91o1TBjvF1ZSirOmRyCua-8yLILdlpuByQsSSLI

2. Бой със Сянка(Shadow Boxing)-
https://boxingaddicts.com/wp-
content/uploads/2020/03/Shadow-Boxing-Arm-
Endurance.jpg?fbclid=IwAR2_X12YyMpiEhV8iD1WHG2Zo
v09vbxTwomh2MRkXQuWEQUCQDvD2nzUSew

Натисни тук за да се върнеш в началото.

https://cdn2.stylecraze.com/wp-content/uploads/2014/07/Is-Rope-Jumping-Good-For-Health-Benefits-And-Precautions.jpg?fbclid=IwAR1DVjVB679-u9Fi24hd91o1TBjvF1ZSirOmRyCua-8yLILdlpuByQsSSLI
https://boxingaddicts.com/wp-content/uploads/2020/03/Shadow-Boxing-Arm-Endurance.jpg?fbclid=IwAR2_X12YyMpiEhV8iD1WHG2Zov09vbxTwomh2MRkXQuWEQUCQDvD2nzUSew


Ние се забавлявахме, 

направете го и вие!

Нека миговете, които 

споделихме днес, са спомени, 

които ще пазим завинаги!


