
Лекција 1: Карактеристике доброг часописа 
Електронски часопис је постао савремен начин информисања. Користи се у културним и 
образовним установама али исто тако и у привредним предузећима као средство информисања о 
свим битним догађајима током одређеног периода. To су различити билтени, зборници радова, 
часописи, е- књиге па све до е - библиотека. 

Школски електронски часопис је средство информисања у школи, што нам и сам назив говори. 
До сада је већина школа издавала своје часописе у штампаном облику, што је изискивало много 
више времена јер је требало пратити и обухватити све оно што се догађало и радило током целе 
године, уз стрепњу да ће се нешто битно пропустити. Поред тога  захтева веће финансијске 
издатке: припрема за штампање, штампање, квалитетан папир. То је обављао редакцијски тим 
кога су чинили наставници српског језика, ликовне културе, учитељи и ученици који су поред 
осталих обавеза издвајали време, труд и рад. 

Данас када су савремене технологије увелико "ушле" у школе и овај део посла би требало да 
буде поједностављен и на веома лак начин обављен. Тако да би Школски часопис требало да 
пређе у Школски електронски часопис пре свега због једноставнијег процеса припремања и 
објављивања, доступности у сваком моменту јер сви могу да прочитају и може се користити као 
дидактички и методички материјал за наставу. Једноставнији процес припремања се састоји у 
томе што се већина догађаја из школског живота већ налази описана, припремљена, 
фотографисана у фолдерима наставника или на сајту школе. Е-часопис  даје могућност 
употпуњавања текстова сликом, звуком и видео-записом. Лакши је приступ и претраживање, 
читатељ брзо и једноставно долази до рада који га интересује. 

Школски електронски часопис се може објављивати: 

 на нивоу целе школе, 

 на нивоу разреда или једног одељења, 

 на нивоу библиотеке и продуженог боравака. 

Садржај - часопис може обухватити догађаје током: 

 целе школске године, 

 једног полугодишта, 

 један догађај виђен из различитих углова, 

 само један школски час, 

 једну  обрађену наставну јединицу. 

То зависи од организације послова у школи и од креативности наставника да уведе нешто ново и 
интересантно у свој рад. Школски електронски часопис мора бити и технички и садржајно добро 
припремљен пре објављивања. 

Сваки часопис па и школски електронски мора да има добро уређену насловну страну која има: 

 наслов - име часописа; 

 кратко коме је намењен; 

 наслови текстова; 

 илустрацију која ће привући пажњу; 

 број часописа и годину. 

 

Да би један часопис био комплетан, интересантан треба да буду заступљене све форме 
новинарства: 



 вести, 

 извештаји, 

 коментари, 

 интервјуи, 

 репортаже,                                                                                                                                 

 падови ученика, фотографије, илустрације, забавне стране, стрип. 

Садржај који ће бити објављен зависи од теме и периода који ће бити обухваћен. Ако је часопис 
на нивоу школе и једне школске године треба да обухвати све битне догађаје током ње, 
извештаје са прослава, вести са такмичења, интервју са ђаком генерације, репортаже о месту 
које су посетили током екскурзије итд. Свака форма написана у часопису мора бити правописно 
правилно написана и пре објављивања треба да буде прегледана од стручног лица. 

Поред правописних правила и технички мора да испуњава следеће услове: 

 у наслову не треба комбиновати много боја, највише три; 

 тамна позадина и тамна слова нису добра комбинација; 

 величина наслова препоручујемо да буде 20, поднаслови 16; 

 што се тиче величине слова у тексту требало би да буду 12; 

 наглашавамо најзанимљивији део текста; 

 лист треба да буде попуњен, али не и претрпан; 

 не треба остављати празнине на странама; 

 део текста не треба да преносити на другу страну, осим ако није у питању неки дугачак 

интервју; 

 фотографије морају бити јасне и доброг квалитета; 

 текст треба да прати фотографију. 

 

Лекција 2: Школске новине - добра идеја или 

не? 
Било да сте ученик или наставник ово је тема која може да вам буде интересантна. Ако сте у 
дилеми да ли да у својој школи покренете школски часопис, или сте већ почели да их радите па 
наилазите на разноразне проблеме, ево неколико смерница насталих на основу искуства и 
истраживања на интернету. 

Оно што прво морате имати на уму је чињеница да школске новине побољшавају комуникацију и 
информисаност у школи. Осим што служе за пренос информација могу бити заслужне и за 
позитивно расположење међу ученицима и наставним особљем. 

Аутори и уредници школских новина су углавном ученици који на овај  начин стичу своје прво 
новинарско искуство. Искуство у раду на школским новинама може некима од њих одредити 
њихово будуће занимање. Осим ученика, наставници и родитељи имају могућност да овим путем 
пренесу своје мишљење, искуства и корисне информације. Статистике на светском нивоу 
показују да је ангажовање у изради школских новина најчешћи облик пословне делатности 
ученика у образовним институцијама. Сваке новине, па и ваше школске морају имати тим људи 
који их ствара – редакцију. 

Редакцијски тим 

На почетку је то углавном идеја једне особе или мале групе људи. Распитајте се у школи ко је 
све заинтересован да ради школске новине. Већ код првог разговора морате особама објаснити 
колико времена ће им тај рад одузети и који послови их све очекују. Што више чланова ваш 



редакцијски тим има, то боље. Потрудите се да у редакцији имате чланове из различитих 
разреда јер сигурно је да ће ученик другог разреда имати прецизније информације о томе што 
се дешава на нивоу његове генерације него што ће то знати матурант. 

На првом састанку важно је да се међусобно упознате и поделите задатке по интересовањима. 
Може више особа бити задужено за праћење једне области. После неког времена видеће се ко је 
одлучан у намери да озбиљно приступи послу, а ко није. Важно је да радите као тим. Школски 
часопис не треба да заврши као “сабрана дела” ученика (или наставника) који је дошао на идеју 
да га покрене већ као производ тимског рада групе ученика уз подршку наставника. 

Код ученичких новина се не ради о новцу и моћи, већ о забави и заједничком раду, зато сви 
морају имати иста права. Важне одлуке се доносе заједнички. То су нпр: 

1. Термини објављивања новина 

2. Задњи дан предаје текстова 

3. Изглед 

4. Опсег 

5. Избор тема 

Један члан редакције мора преузети одговорност за комплетан садржај новина, тако да ће први  

Подела задатака 

Да  би ваш посао функционисао без проблема, обавезно одредите одговорну особу (главног 
уредника). У том случају, нико не може рећи да није одговоран ако дође до евентуалних 
проблема. Та особа се наравно не мора (и не може) бринути о свему. Она треба да има контролу 
и да координише активностима. Важно је имати и особе одговорне за прелом текста и 
дизајн. Унутар редакције морају се, по договору, поделити задаци. Најбоље би било да 
одредите уредника за сваку рубрику коју ваш часопис садржи (политика, акције, школа, 
пројекти, забава итд.). То не значи да ће уредник рубрике све чланке на ту тему писати сам, већ 
ће водити бригу да одређени текстови на ту тему стварно буду вредни објаве. 

У изради новина учествују и  особе које не пишу текстове. Нпр. особе за техничке ствари као 
што је прелом текста и изглед новина, фотографије, прикупљање огласа, проналажење 
донатора. Увек имајте на уму да чак и новине са добрим и интересантним садржајем изгледају 
на први поглед досадно ако имају лош распоред чланака и дизајн. О распореду рубрика и 
страница, текстова и нетекстуалног материјала одлучује редакција заједно, и тек на основу 
таквог распореда техничка подршка компјутерски склапа часопис. 

 

Рокови за предају чланка и издавање новина 

Устаљено периодично издавање школских новина корисно је за праћење актуелних догађаја и 
извештавање о њима. Препоручује се да се изабере датум за издавање који се једноставно 
памти (дан школе, почетак полугодишта, крај полугодишта, Нова година…). Водите рачуна да 
размак између два броја буде приближан, да се не би десило да за један број имате превише 
материјала (било је много догађаја), а за други немате довољно. Пре самог издања ваших 
новина морате одлучити до када сви чланци, слике, цртежи, огласи итд. морају бити готови. Све 
што се преда након рока, користи се за следећи број. Након предаје материјала, све се 
проверава, контролише, прави се план изгледа новина и све заједно доставља техничкој 
подршци на компјутерску обраду. Колико времена ће вам за то требати зависи од обима ваших 
новина и од тога колико особа на њима ради. Важно је да све буде готово на време, тако да 
особе које су задужене за план изгледа новина и коректуре не буду преоптерећене и  не морају 
журити. Важно је унапред знати на који начин ће ваше новине бити издате. 

Можете их штампати или објавити у електронској форми на интернету. Начин издавања је 
битан због одређивања рокова јер у случају штампе морате узети у обзир и време које је 
потребно штампарији за њихов део посла. У случају електронског објављивања добар рок за 
предавање свих материјала је три недеље пре дана издања новина (једна недеља за коректуру и 
план, две недеље за компјутерску обраду). Кад изађе први број ваших новина, одмах почните са 



планирањем и прикупљањем материјала за други број. Да бисте за све имали довољно времена 
најбоље је да извештаје о догађајима у школи (представа, књижевно вече и сл.) пишете за 
време или одмах након самог догађаја, интервјуишите главне актере, направите фотографијe. 

 

Теме 

Замислите да у спортском часопису затекнете текстове о моди, филму и музици, а о спорту 
нигде ни трага ни гласа. О чему се ради? Неко је помешао лончиће. Ако је часопис спортски 
онда теме о којима извештава морају бити спортске. Логично, зар не? Тако и школски часопис 
треба да садржи теме везане за вашу школу. Наравно, часопис може да садржи и неке друге 
теме, али ако нема тема везаних за школу, онда он не може бити школски часопис. Као што је 
већ речено, на састанку редакције треба одредити које ће теме бити објављене у броју који је у 
припреми као и који је члан редакције задужен за коју тему. Главни уредник треба да има 
комплетну евиденцију о томе. Теме можемо поделити у школске и ваншколске.   

Следи вежба која се не оцењује, а служи да се боље упознате са најчешћим грешкама које 
могу новинари да направе у свом раду. Уживајте! 

  

Упутство за сараднике 

Текстови који не задовољавају редакцијске стандарде писмености, поштовања новинарске 
форме, тематске ажурности и стила, не могу бити објављени. Сви текстови морају бити писани 
на српском језику, ћирилицом. За објављивање фотографија, осим базичних техничко-естетских 
критеријума редакције, потребно је и поштовати правило дозволе за објављивање од стране 
особа које се виде (препознају) на слици. За сваку објављену фотографију малолетника, на којој 
се као аутор или субјекат текста јасно види малолетно лице, потребно је прибавити дозволу 
родитеља/старатеља, која се благовремено доставља редакцији. 


