
 
 

СОУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” гр. КРУМОВГРАД 

ОБЯВЯВА 

Ученически конкурс за компютърна презентация или клип, 
на тема: Моето училище СОУ „Васил Левски” 

 

Участниците ще се състезават в две възрастови групи: 

І-ва  възрастова група – V-VIII клас – изготвя презентация от 15 – 20 слайда за историята, 

постиженията и училището днес. 

 Анимиране на текст и изображения за атрактивно представяне на информацията; задаване на 

преходи между слайдовете; вмъкване на подходящ звуков файл за фон; 

ІІ-ра възрастова група – IX – XII клас – изготвя  клип с продължителност 4 - 5 минути за 

историята, постиженията и училището днес. 

 Авторски снимки, изображения с посочен източник, авторско видео, видео с посочен източник 

със сюжет по поставената  тема.  
 

Критерии за оценяване: 
І. Литературна оценка  25 т. 

1. Фактологическа точност 10 

2. Творчество при избор на съдържание 10 

3. Атрактивност на представяне на информацията 5 

ІІ. Проект и реализация  50 т. 

1. Брой слайдове – минимум 15 – максимум  20,  Клип – минимум 4мин. – максимум 5мин. 5 

2. Подходящо избран дизайн на презентация и клип  

     А) авторски слайд или авторско видео 5 

     Б) модифициран вграден слайд или видео с посочен източник 3 

     В) вграден слайд или изображения с посочен източник 1 

3. Добре структуриран текст или дикторски запис  

     А) 6х6 2 

     Б) използване на списъци 2 

     В) подходящи заглавия 2 

     Г) правопис и стилистика 2 

     Д) използване на подходящи акценти 2 

4. Подходящи изображения за презентация или клип 5 

5. Допълнителни елементи – музикален фон, дикторски запис, видео 5 

6. Анимационни ефекти:  

     А) смяна на слайдове, преход от кадър в кадър  на клип  3 

     Б) анимация на отделни обекти в презентация и клип 5 

     В) подходяща комбинация на ефекти от различни групи в презентация или клип 2 

7. Връзки и навигация  3 

8. Баланс между обектите в презентация или клип 3 

Максимална оценка: 75 т. 
 

 Представяне на презентациите и 

клиповете на CD (име на участник и клас) 

1. V-VІІІ клас - при г-жа Д. Антонова 

2. ІХ-ХІІ клас - при г-жа Г. Иванова   

 Обявяване на резултатите - 16.02.2015 г.  
на  сайта на училището http://sou-kg.net и 

на информационното табло на ІІ- рия етаж 

 Краен срок за представяне – 11.02.2015г. 
 

Награди: Грамоти  

І място – уеб камера 

ІІ място – безжична клавиатура   

ІІІ място - слушалки с микрофон 

 

 

Комисия за оценяване: 

М. Тончева – учител по български език и 

литература 

Д. Антонова – ст. учител по информатика и 

информационни технологии 

Г. Иванова - ст. учител по информатика и 

информационни технологии    

 В. Тосков - ст. учител по информатика и 

информационни технологии       

     

  

Цветан Терзиев 
Директор на СОУ „Васил Левски“ 

гр. Крумовград 

http://sou-kg.net/

