
ЗАДАЧА ЗА 5 КЛАС 
1. Създайте собствено предложение за лого в програмата Paint, под надслов „ЗЕЛЕНА СОФИЯ“, 

което да бъде разбрано и харесано от вашите съученици. Можете да използвате всички 
инструменти на програмата без „Brushes“ и ”Pencil”. 
Съхранете създадения графичен документ под името 5klas_XX във формат JPEG, където ХХ е 
Вашия регистрационен номер в състезанието. 

2. Вмъкнете създаденото изображение в текстов документ с формат на листа А5 и направетe 
кратко описание на разработения от вас проект за лого. Оформете текста и изображението в 
листа като информационна листовка.  
Съхранете създадения текстов документ под името 5klas_XX във формат PDF, където ХХ е 
Вашия регистрационен номер в състезанието. 

Изпратете файловете на bigtome@134sousofia.org. 

 

 

ЗАДАЧА ЗА 6 КЛАС 
Създайте плакат във формат А3, който да бъде под надслов „Из София на колело“. 

В него трябва да се представят възможностите за придвижване с велосипед в София и се поощрява 

неговото ползване. Можете да използвате изпратения архив от снимки на електронната поща на 

малкия, както и ресурси със свободен достъп от Интернет. 

Запазете създаденото от Вас във формат PDF под името 6klas_XX, където ХХ е Вашия 

регистрационен номер в състезанието. 

Изпратете файла на bigtome@134sousofia.org. 

Приятна работа и успех! 

Информация по темата 

През 2017 г. в София ще бъдат предлагани велосипеди под наем. Всеки, който иска да се придвижи 

с велосипед, а няма такъв може да си вземе под наем. Първите 30 мин. ще бъдат безплатни, за 

всеки следващ 1 час ще се плаща по 1лв. Ще има и целодневна карта, която включва 6 пътувания и 

ще бъде 3 лева. Желаещите да си вземат ежеседмична карта за 42 пътувания ще плащат 7 лева. 

Концесионерът предлага и членски карти за един месец на стойност 20 лева.  

Предлагането на велосипеди под наем ще насърчи повече хора да се придвижват с велосипеди, а 

не с автомобилите, които замърсяват въздуха.  

За да могат повече хора да разберат за тази инициатива трябва да има плакати, а какво ще има на 

тях и как ще привлечете гражданите да ползват велосипедите за придвижване в града, ще решите 

вие! 

 

 

ЗАДАЧА ЗА 7 КЛАС 
Създайте презентация на тема „Парковете в София и птиците в тях”, в която да представите четири 
софийски парка с по една от птиците, които ги обитават.  
Презентацията да бъде до 10 слайда.  
Разрешено е ползването на Интернет за търсене на информация и сваляне на изображения. 
Изпратете работата си на bigtome@134sousofia.org, като за име на файла използвайте вашия 
регистрационен номер. 
Приятна работа и успех! 
 
Инструкция: В София живеят над 200 вида птици, което ви дава богат избор от решения. 
Приветстват се различни начини за обогатяване на въздействието на презентацията. 

https://dariknews.bg/regioni/sofiia/prez-2017-g.-v-sofiq-trygvat-i-velosipedi-pod-naem-1607787

