


Участниците в групата усвоиха основните 
инструменти за работа с графичен 

редактор Paint.

Създадоха изображения на тема „Къща“, 
използвайки геометрични фигури.











Създадоха изображения на тема 
„Рибки“, използвайки геометрични 
фигури и операциите за копиране и 
поставяне на части от изображение.









Създадоха графични файлове в 
Paint, използвайки инструментите 

за копиране, завъртане и 
разтягане на части от вече 
създадено изображение.









Създадоха изображения 
на тема „Зима“.











Създадоха изображения на тема 
„Пролет“, рисувайки със свободна 
ръка и използвайки различни по 

вид четки и спрей.











Създадени бяха компютърни 
колажи на различни теми. 

Участниците упражниха 
уменията си за копиране на 
изображения от Интернет и 
поставянето им в конкретна 

приложна програма.









Участниците се запознаха и се 
научиха да използват основните 
инструменти за форматиране на 

кратък текст и поставяне на 
изображение в програмата Word. 
Тези умения те приложиха и при 

създаването на презентации с 
програмата Power Point.



Създадени бяха презентации 
на темите „Пролет“, „Лазаров 
ден“, „Моята любима книга“, 

„Замъците в Европа“.



Пролет



Пролет

Пролетта е красив сезон. Цялата 
природа се събужда от зимен сън. 

Дърветата се покриват с нежни цветове. 
Цветята бързат да разцъфтят. Птичките 

се завръщат от топлите страни и 
въздухът се оглася от песните им.
Мечките се събуждат от зимен сън и 

бродят из гората. Често вали.
Пролетта е прекрасна!











Лазаровден е християнски празник, който носи името на Свети Лазар. 
Името Лазар е символ на здраве и дълголетие. Лазар е бил приятел на 
Исус Христос. Лазаровден се празнува на осмия ден преди Великден. На 
този ден се изпълнява обичаят Лазаруване. Младите жени, наречени 
Лазарки, берат цветя за венците, които ще оплетат за празника Цветница. 
Момите обикалят къщите на селото, пеят обредни песни и благославят за 
здраве, щастие и берекет. Стопанинът на дома ги дарява с яйца, пари, 
плодове и дребни подаръци. В миналото на Лазаровден момците от 
селото са поисквали ръката на своята избраница. Основните песни на 
Лазаровден са благослов за здраве, плодородие и благополучие на дома. 
Празникът носи празнично настроение и се очаква с нетърпение както от 
участничките, така и от жителите и гостите на селата и градовете.





Малкият Николá тръгва
пак на училище

Госини и Семпе



• Главният герой Николá е дете в трети клас. 



• В книгата се  разказва за приключенията му в училище.

• Николá и неговите приятели едновременно учат и се забавляват.

• В началото на книгата си правят база при една 

• счупена кола. Приятелят му Алсет пази базата от 

другия приятел на Николá Клотер .

• Клотер само казва грешната парола на базата

и така не може да влезе.

• Книгата е пълна със смешни моменти. 



Замъци в Европа

Клуб „Дигитален свят“-3А клас





Замъкът Нойшванщайн е най-известният замък на баварския крал 

Лудвиг II и името му означава Нова лебедова скала. Считан е за образ 

на замъка на принца на Пепеляшка и е послужил за вдъхновение за 

логото на анимационното студио на „Уолт Дисни“. Наричан е също 

замъкът на Вагнер. Само 14 от планираните 200 двойни стаи са 

завършени и са впечатляващи със златните си орнаменти, богата 

дърворезба и стенописи. Нойшванщайн е един от най-популярните 
замъци, посрещащ повече от 1 милион посетители годишно.





Смятан е за резиденцията на династията Хоенцолерн, които трупат власт 

още от Средновековието и властват на Прусия и Бранденбург до края на 

Първата световна война. Замъкът се намира на връх Хоенцолерн, 

издигащ се на 855 м. над морското равнище. Сред историческите 

артефакти от пруската история, намиращи се в замъка, днес са короната 

на Вилхелм II, някои лични вещи на Фридрих Велики и писмо от 

американски президент Джордж Вашингтон, в което той благодари на 

барон фон Щойбен - потомък на Хоенцолерните, за неговото участие в 
Американската война за независимост.





Версайският дворец е един от най-известните дворци в Европа, 

разположен е на югозапад от Париж, тясно свързан с живота и 

управлението на Луи XIV, известен като Кралят Слънце. Луи XIV имал 

в двореца си Огледална галерия, дълга 73 м. и висока 13 м. Срещу 

нейните 17 прозореца, които гледат към парадната част на парка, 

симетрично са разположени кристални огледала. Целият таван е в 

стенописи, величаещи живота на монарха. Тук кралят посрещал точно 

в 11 часа представителите на народа, които му връчвали петиции. За 

да се достигне до този огледален рай, се минава през Залата на мира 

или Залата на войната. Във Версайския дворец са подписани редица 
международни договори. Той е образец за големите дворци в Европа.





Замъкът Лихтенщайн е построен върху скала в околностите на Хонау, 

провинция Баден-Вюртемберг, Германия. На немски името на замъка 

означава „светъл камък“. На това място e имало замък, построен около 

1200 година. Разрушаван е на два пъти и след 1381 година е бил оставен 

в развалини. През 1837 година земята е наследена от внука на 

вюртембергския крал Фридрих I – Вилхелм, който построява сегашния 

замък в периода 1840-1842 година. 

Днес замъкът все още е собственост на херцозите на Урах, но е отворен 
за посетители. В него има много средновековни оръжия и доспехи.





Замъкът „Бран” се намира в Карпатите, на около 50 км югозападно от 

Брашов. Това е средновековна крепост, чието име винаги се асоциира с 

легендата за Дракула. Построен е през 1377 г., за да защитава Брашов от 

унгарците, а по-късно и от настъпващите турци. Замъкът е разположен на 

върха на хълм, откъдето се открива живописна гледка към едноименното 

село. Дракула е своеобразен фолклорен герой за местното население. 

Днес посетителите могат да влязат и да разгледат покоите на легендарния 

граф. В близост до „Бран” е изграден етнографски музей на открито, който 
представя характерните за района стари румънски къщи.

В презентацията са използвани снимки и текст от Интернет



В представителната изява са използвани 
материали, създадени от участниците в 

групата за дигитални компетентности 
„Дигитален свят“ 

към 12.СУ „Цар Иван Асен II“,
по време на обучението им 

през учебната 2019/2020 година.

Ръководител: Невена Чилова


