
    
 

с.Дебелт, общ.Средец

оу „Антон   
Страшимиров“



ПРоект  УСПЕХ

 ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05-0001
 „Да направим училището 

привлекателно за младите хора”
 Проектът се осъществява с 

финансовата       подкрепа на 
Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси”, съфинансирана от 
Европейския социален фонд на 
Европейския съюз



Това сме ние- клуб“Стъпка по стъпка в света на 
компютрите

 Деян Деянов Демирев

 Атанас Христов Иванов

 Мартин Георгиев Маринов

 Теодора  Николаева Колева

 Красимир Георгиев Димитров

 Георги Василев Димитров

 Тодор Анков Маринов

 Давид Йорданов Минчев

 Кети Симеонова Дичева



COMENIUS LOGO & ToolKID и 
Microsoft   paint и Word

     С  компютърните 
образователни програми 

Comenius logo за графика и 
текст  учениците създават и  

конструират   собствени 
изображения и  проекти.

  Microsoft Paint e програма за 
рисуване, с която могат да се  
обработват графични файлове

  Microsoft Word служи за 
създаване на документи като 

писма, бележки или доклади, 
или за редактиране на вече 

съществуващи.



Давид Минчев 

Красимир Димитров

Теодора Колева

Кети Дичева

Подготвяме се за коледните празници



Атанас Христов Кети Дичева

Работа с програмата на Microsoft -Paint



Коледна картичка
изработил:Георги Василев

Коледа е един от 
най-светите и 

любими 
семейни 

празници. 
Празник на 

добротата, на 
мира и радостта, 

на мечтите и 
желанията, на 
надеждата за 
едно ново, по-
добро начало!



Word-писане на текст



Давид Минчев-преписа откъс от приказката на 
Шарл Перо „Червената шапчица“

Работа  с текст 

Георги Василев

Червената шапчица 
 
  Живяло  някога  едно   мило  малко  
момиченце.всички  много го  обичали,  но   най-
много  се  радвала  да  го види баба му,  която 
живеела в  къщичка   от  другата  страна на  
гората. Веднъж  тя   му  подарила  красива  
червена  шапчица.  Шапчицата  много  му  
отивала,   постоянно   била  на   главата  му  и   
затова  започнали  да  наричат  момиченцето 
червената  шапчица. 
 Един  ден  майка  му  го повикала  и  му  
казала: 
-Червена  шапчице,  ето ти парче   баница   и  
бутилка  вино. Занеси  ги  баба си.  
Тя  е  болна  и   слаба   трябва  да  укрепне.    И   
много  внимавай,     не  се  отклонявай  от   
пътеката   и  не разговаряй  с  непознати! 
   -добре, мамо! – отвърнала червената  
шапчица  и  грабнала   кошницата   
Помахнала с  ръка  за  довиждане  и  тръгнала.  
Не  щеш ли още щом  червената  шапчица се  
скрила  зад  завоя,  пред       
не изскочи  сивият вълк. Но тя дори  не  знаела   
колко   е лош и въобще не се изплашила. 
 
 
 
 

 

 
Червената шапчица 
 
 

         Живяло някога  едно малко и мило момиченце.Всички 
много го обичали, но най-много се радвала да го види баба му, 
която живеела в къщичка от другата страна на гората. Веднъжтя 
му подарила красива червена шапчица.Шапчица много му 
отивала, постоянно била на главата му и затова започнали да 
наричат момиченцето Червената шапчица. Един ден майка му го 
повикала и му казала: 
-Червена шапчице, ето ти парче баница и бутилка вино. Занеси ги 
на баба си. Тя е болна и слаба, трябва да укрепне.  И  много 
внимавай, не  се  отклонявай от пътечката и не разговаряй с 
непознати!  
   -Добре,  мамо!-отвърнала Червената шапчица и грабнала 
кошничката.  
   Помахала с ръка за довиждане и тръгнала. 
Не щеш ли още щом Червената шапчица се скрила зад  завоя, 
пред нея изскочил сивият вълк. Но тя дори не знаела колко е лош 
и въобще не се изплашила. 
- Здравей, Червена шапчице!-поздравил горският разбойник.  
-Добър ден, вълчо!-любезно отвърнало момиченцето.   
-Накъде толкова рано, Червена шапчице?   -   полюбопитствал 
вълкът. 
- А къде живее баба ти?-попитал вълкът, защото си помислил, че 
не е зле да излапа и двете, а за това трябва да постъпи хитро. 
- Тя живее ей там, от другата страна на гората до трите 
Дъба. 
Вълкът   тръгнал с момиченцето  и любезно заговорил: 
-Виж какви цветя ухаят наоколо,   а  ти бързаш ли бързаш! 
Червената  шапчица си 
Казала: „ Баба много ще се зарадва, ако й занесе един хубав 
букет”. И започнала да бере цветята. 
 



Г

Георги Василев

Работа  с програмата на Microsoft-Word 

Атанас Христов



В приказния свят – 
пишем и оформяме сами приказки

Кети Дичева

Златното момиче 
 
   Живели  някога  един  мъж и една жена. 
 Имали  си  хубаво и добро  момиченце, 
 което  много  обичали. За  беда  майката 
 се разболяла  от  тежка  болест и  скоро   
умряла.Дълго  време  бащата  тъгувал  по 
 нея. Накрая решил да  намери друга 
 жена, за да  не остане дъщеря му без  
майчица.   
 

    Европейски съюз       
 Европейски социален фонд 
 
      Проектът  се  осъществява  с  
  финансовата подкрепа на Оперативна 
 програма  „Развитие   на човешките”  
 ресурси съфинансирана  от  Европейския  
 социален  фонд  на Европейския  съюз 



Мартин Георгиев

Работа с програмата Word

Деян Деянов 
Демирев  
улица 
„Вихрен” №17  
с. Дебелт   
ОУ „Антон 
Сташимиров” 
Трети клас   
 



Работа с програмата на Microsoft –Paint 
Eгипетски пирамиди-Деян Демирев



Теодора Колева Красимир Димитров

Морско дъно



Георги  Василев Атанас Христов

Морско  дъно



Проекти  за мартенички

Мартин Маринов Деян Деянов



Учим и се забавляваме



Баба Марта бързала-работа с компютърна графика 
Тодор Анков и Красимир Димитров



Кети Дичева

  За Баба Марта - мартенички бели, бели и червени



Давид Минчев

Георги Димитров

 За Баба Марта - мартенички бели, бели и червени



Напредваме стъпка по стъпка в света на компютрите
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