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ЗАДАЧА ЗА 5 КЛАС 

Създайте картичка с позитивно послание на тема толерантност в програмата Paint. В картичката вмъкнете: 

 логото Позитивни говорители (positive messengers),  

 логото на състезанието Големият до мен  

 емблемата на ЕС.  
Съгласно ЮНЕСКО принципите на толерантността са уважение, приемане и правилно разбиране на 
богатото многообразие на култури в нашия свят; формите на изразяване и начини на проявяване на 
човешката индивидуалност; хармония в многообразието; тенденция за постигане на мир и съдействие за 
замяна на културата на войната с култура на мира. 
Съхранете създадения графичен документ под името 5klas_XX във формат JPG, където ХХ е Вашия 
регистрационен номер в състезанието. 
Изпратете работата си на bigtome@134sousofia.org, като за темата на писмото запишите: 5 клас – ХХ, където ХХ 
е Вашия регистрационен номер. 

 

 

 

Състезание по ИТ  

 
1 май 2018 

ЗАДАЧА ЗА 6 КЛАС 

Създайте плакат във формат А3, който да бъде под наслов София - мултикултурен и толерантен град. 
Вмъкнете логото на Позитивни говорители (positive messengers), логото на състезанието Големият до мен и 
емблемата на ЕС. 
Разрешено е ползването на Интернет за търсене на информация и сваляне на изображения.  
Запазете създаденото от Вас във формат PDF под името 6klas_XX, където ХХ е Вашия регистрационен номер в 
състезанието. 
Изпратете работата си на bigtome@134sousofia.org, като за темата на писмото запишите: 6 клас – ХХ, където ХХ 
е Вашия регистрационен номер. 
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ЗАДАЧА ЗА 7 КЛАС 

Създайте презентация в програмата Microsoft PowerPoint на тема „Що е то език на омразата и как да се 
преборим с него?“ в рамките на осем слайда.  
Представете информация и отговорете на въпросите: 

 Какво е език на омразата? 

 Къде се среща най-често език на омраза? 

 Кои са най-честите жертви на враждебна реч и как се чувстват те?  

 Защо в мрежата има толкова много език на омраза? 

 Как можем да се преборим с езика на омразата в интернет?  
В презентацията на всеки слайд вмъкнете логото Позитивни говорители (positive messengers), логото на 
състезанието Големият до мен и емблемата на ЕС. 
Изпратете работата си на bigtome@134sousofia.org, като за име на файла използвайте вашия регистрационен 
номер, а за темата на писмото: 7 клас – ХХ, където ХХ е Вашия регистрационен номер. 

 


