Състезателна задача за 6 клас
Създайте Плакатс текстообработваща програма Microsoft Word.
Темата е: „София – европейска столица на културата през 2019 година“
Размер на листа А4.
Можете да ползвате ресурсните материали, които сме Ви предоставили на диска (лога, снимки)
и/или ваши авторски.
Повече за темата можете да научите от листа с текста „София 2019 – европейска столица на
културата“, който се намира в плика.
Запазете файла под името Sofia‐XX.doc, където XX е вашия регистрационен номер.
Изпратете на E‐mail: bigtome@134sousofia.org
Време за работа: 40 мин.

Състезателна задача за 7 клас
Създайте информационна презентация, която да се изпълнява автоматично в рамките
на 2 минути, чиято тема е „София – град на ……”. Продължението на темата можете да
изберете сами или да използвате някоя от следните предложения, както и техни
комбинации:
„София – град градина”
„София – град, който може да те изненада”
„София – град на мечтите”
„София – град на младите хора”
„София – град на Витоша”
„София – град на многообразието”
„София ‐ град на забавленията”
„София – нощен град”
„София – шарен град”
Като ресурсен материал може да използвате предоставените снимки и музика в
компактдиска, както и свои такива с Ваши авторски права.
Време за работа 1:40 час.
Запазете създадената презентация под името Sofia_XX, където ХХ е Вашия състезателен
номер, и я изпратете на bigtome@134sousofia.org

Състезателна задача за 8 клас
Създайте Видеоклип с програмата Movie Maker.
Темата е: „Какво показах в София на моя приятел от Видин“ /или от друг град/
Нека творбата Ви е една виртуална разходка в познатата и непозната София през погледа на
младите.
Продължителност на видеото: 2 – 3 минути.
Можете да ползвате ресурсните материали, които сме Ви предоставили на диска (лога, снимки)
и/или ваши авторски.
Повече информация за темата „София 2019 – европейска столица на културата“ можете да
научите от листа с текста, който се намира в плика, но не е задължително да бъде използвана.
Запазете файла под името Sofia‐XX, където XX е вашия регистрационен номер.
Изпратете на E‐mail: bigtome@134sousofia.org
Време за работа: 2 часа.

