
IT Знай ко+ (5. – 8. клас) 
Нацйонален кръг – ФИНАЛ (10-12.05.2019) 

Програма 
 

10.05.2019 г. петък 
 

14:00 – 17:00  Настаняване на участниците 

17:30 – 18:00 Откриване на състезанието (Зала „Финландия“) 

18:00 – 19:00  Игри за запознаване – Работа с аниматорите 

18:00 – 19:00 Техническа конференция – ръководители и родители (Зала „Финландия“) 

19:00 – 20:00  Вечеря 

20:30 – 22:00  "Да се запознаем" (Дискотека) 

21:00 – 22:00  Приемане на компютри по зали 

 



11.05.2019 г. събота 

 

 
 

 5 клас 6 клас 7 клас 8 клас 

08:00 - 08:30 ЗАКУСКА (по график) 

09:00 - 09:30 състезателен тур 
Зала „Финландия“ 

Яна, Петър Т., Наско 

Работа по екипи  
Зала „Родопи“ 

Димона, Дияна,  Петър Х. 

състезателен тур 
Зала „Снежанка“ 
Венелин, Иван  

състезателен тур 
Зала „Снежанка“ 
Венелин, Иван 

09:30 - 10:00 

10:00 - 10:30 

10:30 - 11:00 

11:00 - 11:30     
11:30 - 12:00 

Защита 
Зала „Финландия“ 
Красимира, Яна, … 

състезателен тур 
Зала „Снежанка“ 
Венелин, Иван 

Работа по екипи  
Зала „Родопи“ 

Димона, Дияна,  Петър Х.,  
Петър Т., Наско 

Работа по екипи  
Зала „Родопи“ 

Димона, Дияна,  Петър Х.,  
Петър Т., Наско 

12:00 - 12:30 

12:30 - 13:00 

13:00 - 13:30 

13:30 - 14:00 
 

 
ОБЯД (по график) 

 

14:30 - 15:30 

Работа по екипи  
Зала „Родопи“ 

Димона, Дияна,  Петър Х.,  
Петър Т., Наско 

Защита 
Зала „Снежанка“ 

Венелин, Искра, …  
 

Защита 
Зала „Финландия“ 
Красимира, Яна, … 

Защита 
Зала „Финландия“ 
Красимира, Яна, … 15:30 - 16:00 

16:00 - 16:30 

16:30 - 17:00     

17:00 – 17:30 Спортна арена 
Зала „Родопи“ 

всички 
 

17:30 – 18:00 

18:00 – 18:30 

18:30 – 19:00 Подготовка за вечерта 

19:00 – 19:30 

19:30 – 20:00 ВЕЧЕРЯ (по график) 

21:00 – 23:00 

 
РОЖДЕН ДЕН 

ТЕМАТИЧНА ВЕЧЕР  
 



12.05.2019 г. неделя 
 

 5 клас 6 клас 7 клас 8 клас 

08:30 – 09:00 ЗАКУСКА  

09:30 – 10:30 Среща с ръководители и родители „Изводи от кръговете на състезанието, предстоящи събития“ 
9:30 – 10:30 Игри (Зала „Родопи“) 

11:00 - 12:00 Награждаване и закриване на състезанието 
12:00 Отпътуване 

=========================================== 

Храна 
Закуска, обяд и вечеря – организирана е в двата ресторанта на хотела.  

На 12.05.2019 г. за всички е предвиден сух пакет за обяд.   

Организация 
Лични компютри – учениците, които ще използват лични компютри, да са сложили етикети с името си, града, класа на самия компютър, зарядното и мишката.   

Слушалки – всички ученици, на които са им необходими слушалки, да си носят свои. 

Дейности 
Спортна арена – За групите, които са свободни от състезателен тур, са предвидени дейности с аниматори. Изискват се удобни дрехи и обувки. Носете резервни, 

тъй като може да е мокро. 

Работа по екипи – Ръководени от аниматори участниците ще работят по творчески задачи. Необходими пособия, които участниците трябва да си носят за 

творческите задачи – ножица, линия, моливи (ученически несесер), материали за макета. 

ТЕМАТИЧНА ВЕЧЕР – Вечерта след състезателния ден участниците ще бъдат въвлечени в един интересен бал. По традиция втората вечер, след състезателния ден, 
е специална! А тази година – 10 пъти повече – IT Знайко става на 10 години!!! Ще празнуваме рожден ден!!!  

IT Знайко кани всички участници, техните ръководители и родители на специална тематична вечер на 11 май 2019 г. – "Рожден ден – парти с клоуни". Предвижда 
се специален дрескод – всеки участник (ученик, учител, родител, придружител) трябва да бъде облечен в подходящо облекло – като клоун, фокусник, мим… 
Всички участници, които желаят да представят своя талант, за да поздравят IT Знайко за рождения ден, да заявят желанието си и да се запишат при аниматорите. 
Тези, които имат нужда от музика, моля да я донесат на флашка.  
Помогнете на учениците си да изживеят интересен и незабравим уикенд! Помогнете им с костюми, аксесоари и много, много добро настроение.  
Очакваме всички знайковци да демонстрират знания, но и своите таланти и умения, а учители и родители – въображение, чувство за хумор и добро настроение.  
Очакват ви много изненади!  

Екипът на IT Знайко 


