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ТОВА СА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ДОМАШНИ РАБОТИ, ПОСТАВЕНИ ДО МОМЕНТА.  

МОЛЯ ДА ВИДИТЕ КАКВО НЕ СТЕ ИЗПРАТИЛИ И ДА ГО ИЗПРАТИТЕ НА ИМЕЙЛ НА 

СЪОТВЕТНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛ 

В програмата Paint с подходящи инструменти 

нарисувайте животните по модела. 

 
Запазете файла с име животни.jpg 

 
Изпратете готовите 

модели на съответния 

преподавател. 

 

 

Задание: 

Форматирайте таблица по модела в програмата Word 

Заглавния ред: шрифт – Calibri, размер - 14pt, стил – Bold (удебелено), цвят 

тъмно жълт на клетките 

Текста: шрифт – Times New Roman, размер - 12pt, стил – Italic (наклонен) 

последната колона, цвят на клетките по ваш избор 

 
 

Използване на звукови файлове и звукови ефекти 
1. Звукови ефекти – изкуствено създадени или обработени с компютърна 

програма звуци 

2. Вмъкване на звуков файл в презентация  

 чрез провлачване на файла в презентацията 

 от раздела Insert/Media/Audio/Audio My PC 

 
Препишете плана на урока в тетрадките. Прочетете урока от учебника на 

 

 



страница 88.  

 

Задание: Направете презентация по модела 

        
1 слайд      2 слайд 

        
  3 слайд     4 слайд 

 
Анимационни ефекти и времетраене на слайд 

1. Анимационни ефекти на обект в слайд 

Добавянето на ефект на обект  в слайд става чрез избора на командата – 
Animation/Add Animation 

2. Видове ефекти на обект в слайд 

 За влизане – Entrance 

 За акцент - Emphasis 

 За изход – Exit 

 За движение по траектория – Motion Paths 

3. Анимационен ефект за преход на слайд 

Добавянето на ефект на обект  в слайд става чрез избора на командата – 
Transitions 

Препишете плана на урока в тетрадките. Прочетете урока от учебника на 
страница 92.  
 
Задание: Направете презентация на тема „Моята зодия“. Спазвайте 
правилата за оформяне на презентация. Задължително добавете анимация 
към обект и слайд. 

 
 
 

Създаване на презентация по дадена тема 
Задание: Направете презентация на тема по ваш избор. Спазвайте правилата 
за оформяне на презентация. Задължително добавете анимация към обект 



и слайд. 
Същност на глобалната мрежа интернет.  
Основни начини за достъп до интернет 

 
Задача:  
Направете сами план на урока в програмата Word, използвайте учебника 
или информация от интернет. 
        
 
Мили ученици за Ваше удобство заданията са качени в сайта на училището, 
в платформата classroom и MS Teams. (Достатъчно е да си изпълнявате 
заданията само в една платформа, изберете удобния за Вас начин). 
Приятни забавления! 
 

1 група – Теодора Господинова – teodora_gospodinova77@abv.bg 
2 група – Антоанета Маринова - marinova.sukim@gmail.com 
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