
ТЕМА: ФИЗИЧНИ ЯВЛЕНИЯ 

АВТОР: Радослав Данаилов Бонев, 7 клас 

Цели: Главната цел на презентацията е да даде познания по един интересен и забавен начин. Чрез 

нея учениците могат да усвоят знания, които ще им бъдат нужни. 

Бутони Възможности Навигация

- Бутон за меню с 

точки и подточки

- Бутон за 

връщане

- Бутон, отвеждащ 

на основното меню
- Бутон за 

търсене

 

Гръмотевицата е силен звук, наподобяващ гърмеж и съпровождащ явлението мълния

(или светкавица). Поражда се от рязкото затопляне и разширяване на въздуха във и около 

светкавицата. Последната изменя въздуха в плазма, която се разширява изключително

бързо, получава се вид ударна вълна, която предизвиква звука, познат като гръмотевица. 

Това явление се случва едновременно с проблясването на светкавицата, но ние чуваме

самия гръм след като видим проблясъка, понеже скоростта на светлината (299 338 

км/секунда) е многократно по-голяма от тази на звука (около 1 126 км/ч, зависеща от 

температурата, влажността и налягането на въздуха). Страхът от гръмотевици се нарича

астрафобия. Начало

Трудности при изучаване

Поведение

Какво знаем

Начало

Възникване

За възникване

Линейна мълния

Видове линейни мълнии

Още за видове линейини 

Разновидности на мълнии

Още – разнови. на мълнии

Високоатмосферните разряди

Още за високоатмосф. разряди

Поведение при гръмотевична буря

Още за поведение при гръмотевична буря

Начало

Кога възниква

Значение

Начало

Исторически схващания

Съвременно обяснение

Изчисляване на разстояние

Видове гръмотевици

Гръмотевици Кълбовидна мълния Мълния
Мълниите на 

Кататумбо

Огън на 

свети Елмо

Мълния е електрически искров разряд в атмосферата, проявяващ се обикновено по 

време на буря и съпроводен от гръмотевица. Синоним е на светкавица когато става 

въпрос за линейна мълния. Електрическата природа на мълниите е доказана в 

изследванията на американския учен Бенджамин Франклин. Той провежда известния опит 

с хвърчило при наличие на буреноси облаци, за да докаже, че светкавиците не са огън в 

небето, а разряд на статично електричество. Мълнии са наблюдавани също и на планетите 

Венера, Юпитер, Сатурн и Уран.

Начало

Трудности при изучаване

Поведение

Какво знаем

Начало

Възникване

За възникване

Линейна мълния

Видове линейни мълнии

Още за видове линейини 

Разновидности на мълнии

Още – разнови. на мълнии

Високоатмосферните разряди

Още за високоатмосф. разряди

Поведение при гръмотевична буря

Още за поведение при гръмотевична буря

Начало

Кога възниква

Значение

Начало

Исторически схващания

Съвременно обяснение

Изчисляване на разстояние

Видове гръмотевици

Гръмотевици Кълбовидна мълния Мълния
Мълниите на 

Кататумбо

Огън на 

свети Елмо

Кълбовидната мълния е вид мълния с все още неизяснена същност, най-вероятно 

атмосферно явление свързано с електричество. Представлява светещ, обикновено 

сферичен обект, чийто размер варира от няколко милиметра до няколко метра. 

Обикновено се наблюдава по време на буря, но за разлика от обикновената мълния 

(светкавицата), кълбовидната мълния може да съществува в продължение на няколко 

секунди до 2-3 часа.

Начало

Трудности при изучаване

Поведение

Какво знаем

Начало

Възникване

За възникване

Линейна мълния

Видове линейни мълнии

Още за видове линейини 

Разновидности на мълнии

Още – разнови. на мълнии

Високоатмосферните разряди

Още за високоатмосф. разряди

Поведение при гръмотевична буря

Още за поведение при гръмотевична буря

Начало

Кога възниква

Значение

Начало

Исторически схващания

Съвременно обяснение

Изчисляване на разстояние

Видове гръмотевици

Гръмотевици Кълбовидна мълния Мълния
Мълниите на 

Кататумбо

Огън на 

свети Елмо

 

 

ТЕМА: Хари Джеймс Потър 

АВТОР: Ина Иванова Велева, 9-ти клас 

Цели: Допир на ученика до съвременната западна литература или заинтересования от поредицата 

потребител, използващ презентацията. 

Бутони за навигация

Хогуортс – училище за 
магия и вълшебство

Хари Джеймс Потър

Куидич –
магическият спорт 

Магии, заклинания 
и проклятия

Приятели и врагове

Източници на 
информация

За автора на проекта

Грифиндор

Слидерин

Хъфълпаф

Рейвънклоу

Учебни предмети и 
преподаватели

История на училището

Домове и ръководители

Изпити

Интересни факти

Принадлежности

Преподавател

Правила

 
 



ТЕМА: Интерактивни игри на тема екология 

АВТОР: Пламена Петрова Хубчева, 7 клас 

Цели: Главната цел на презентацията е да запознае децата и ученици с основните начини за 

опазване на околната среда. 

ИГРИ
Вредители на океанитеРазделно събиране

Открий грешкитеОпазване на горите

За любопитните

СИН

ЗЕЛЕН

ЖЪЛТ

За хартия

За стъкло

За пластмаса и 

метали

 

Открий грешките

Правила и цел на играта:

Срещу всяко изречение трябва да 

отбележиш дали е вярно. Ако е грешно ще 

го видиш поправено в червено.

Когато си готов натисни стрелката.

 Рибарските мрежи, които са изхвърлени в 

морето са вредители на околната среда.

 Зеленият контейнер е за хартия.

 Синият контейнер е за стъкло.

 Когато ходим в гората трябва да си събираме 

отпадъците.

 Когато пестим вода помагаме на природата.

*Използвай екологична 

енергия направена от 

вятър, вода или слънце. 

Тя не замърсява 

околната среда.

 
 

ТЕМА: Опасностите в Интернет 

АВТОРИ: Василена Станиславова Кортенова, Моника Радомирова Христова – 7 клас 

Цели: Главната цел на презентацията е да даде съвети как за се предпазим от опасностите, които 

ни дебнат в Интернет всеки ден, с почти всичко, което правим там. 

Опасностите в Интернет

пространството
Василена Кортенова

Моника Христова

Източници

Предпазни 

мерки

Вируси
Родителски 

контрол

Измамите 

в Интернет

Софтуерна 

поддръжка

Автори

Тест

Софтуерни 

филтри

Социални

мрежи

 

Софтуерни филтри за уеб 

съдържание

- Content filter

- Child Defender

- Parental Control Bar

Безплатни

Антивирусни

програми

Безплатни

защитни

стени

Pазширения

за уеб

браузъри

ПризнациПредпазване

Видове

Известни

вируси

 
 



ТЕМА: Прости механизми 

АВТОР: Боряна Ненова Ненова, 9-ти клас 

Цели: Улесняване учебния процес и правене на материала по-забавен и интересен. Представяне на 

схеми с цел онагледяване и по-образна представа за случващото се. Презентацията е апробирана в 

учебна среда и като извод става ясно, че благодарение на нея урокът е наистина по-интересен и 

привлича вниманието на всички ученици.  

Лост

Неогъваема пръчка, въртяща се около 

опорна точка, с която печелим сила.

Въртящ момент

Условие за 
равновесие

Видове лостове

Условие за равновесие

Лостът е в равновесие, 

ако произведението от 

големината на едната 

сила и съответното рамо 

на лоста е равно на 

произведението от 

другата сила и другото 

рамона лоста.

F1 l1 = F2 l2

l2l1

F2

F1

Подвижна макара

С подвижната макара 

печелим сила: можем да 

вдигнем товар със сила, 

два пъти по-малка от 

теглото на товара.

F =
P

2

 

Неподвижна макара

Неподвижната макара се 

използва за удобна смяна на 

посоката на силата, с която 

издигаме товар.

На неподвижна макара 

дайстват две сили. 

Движещата сила F и теглото 

P на товара. Спрямо точката 

на въртене O всяка от силите 

има рамо, равно на радиуса

R на макарата.

Както подсказва и името 
наклонената равнина е равна 
повърхност, чиито крайни точки са 
на различни височини. Използва се 
като прост механизъм, с който се 
печели сила. 

l
h

P = mg
F

Наклонена равнина

Fl = Ph

?

Винт

Винтът също 

представлява прост

механизъм. Той е 

наклонена равнина.

 400 N=              kN

 20 cm =              m

 20 000 N =           kN

Тест

Попълнете пропуснатите числа:

Проверка

Проверка

Проверка

 

 

ТЕМА: Триъгълник 

АВТОР: Елица Светославова Дончева, 6-ти клас 

Цели: Улесняване учебния процес и правене на материала по-лесен за възприемане.  

Триъгълник
1.Елементи на триъгълника

• означения в триъгълника

2. Видове триъгълници

2.1 Според страните

а) равностранен

б) равнобедрен

в) разностранен

2.2 Според  ъглите

а) правоъгълен

б) остроъгълен

в) тъпоъгълен

източници

тест

автор

Елементи на триъгълника

C

A B

b

c

a

α β

γ

Означения в триъгълника

C

A

a

α β

γ

B

триъгълник - Δ АBC

върхове - А, B и C

страни - АB, BC и CА
означаване АB = с, BC = а и CА 
= b

ъгли - СВА, АВС и ВСА
означаване α, β и γ.

 

Разностранен триъгълник
C

A B

Остроъгълен триъгълник

<90

<90<90

C

A B

Равностранен триъгълник
c

BA

60

6060

 


