
 

 

КЛАС: 5 

Основно училище „Иван Вазов“ с. Русокастро, Бургаска област 
Работен лист - учебна седмица 30.03 – 03.04. 2020 г. 

УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ - ЗУЧ: Информационни технологии 

Ден и час от седмичното разписание: Вторник, 3 час 

Урок 21– тип на урока: нови знания 

Страница 46 - Форматиране на текст на ниво символи и ниво абзац 

В тетрадките за работа в клас направете подробен план на урока, аналогично на работата 

ни до момента в класната стая. Всеки въпрос е номер на точка, а всяка „син цвят точка“ 

е подточка. Така, използвате следната структура на план, като поставяте където трябва 

подточки: 

1.Кои са характеристиките на всеки символ – преписвате всичко. 

2.Как се форматират символи – преписвате всичко. 

3. Как се форматира абзац – преписвате всичко, с подточки. 

4.Какво е отстъп - преписвате всичко. 

Домашна работа: теоретична 

1. Под плана преписвате всички английски думи от речника и научавате тяхното 

значение. 

Домашна работа: практическа, за учениците с компютър: стр.46, задача 1 

Въдете текста и го форматирайте по показания модел. 

След като сте прочели урока, направили подробния план и отговорили на домашната работа 

снимате страниците и ми ги пращате на ел. поща: stoianka_stratieva@abv.bg или на 

месинджър/вайбър – Стоянка Стратиева – 0895787912 

-------------------------------------------------------------- 

КЛАС: 5 

УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ - ИУЧ: Информационни технологии 

Ден и час от седмичното разписание: Сряда, 5 час 

Урок 21– тип на урока: нови знания/затвърждаване 

ЗАДАЧИ: 1. Начертавате си в тетрадките фиг.4 от 47 страница; 

2. Начертавате си в тетрадките фиг.6 от 48 страница; 

Постарайте се да запомните командите и иконите им! 

3. За учениците с компютър – стр.47, задача 3. Въведете текста и го форматирайте 

по показания начин, съобразявайки се кога се форматира текст и кога абзац. 

 
 

След като сте прочели урока, направили подробния план и отговорили на домашната работа 

снимате страниците и ми ги пращате на ел. поща: stoianka_stratieva@abv.bg или на 

месинджър/вайбър – Стоянка Стратиева – 
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