
Задатак 1/вежба: Да ли вам се свиђа часопис? 
какве елементе треба да има електронски часописа да би био квалитетан, односно да задовољи 
одређене стандарде. Као и у реалном животу новине, часописи се разликују  према неким 
карактеристикама. Неки нам се више свиђају, неки мање, али отприлике постоје одређене 
вредности. Пре него што обрадимо карактеристике квалитетног електронског часописа, желимо 
да проверимо шта ви сматрате да је лоше у електронским часописима. Ситуација која је пред 

вама може бити сасвим реална у вашој школи, па прочитајте . 

У једној школи у унутрашњости дошло је смене директора. Нови 
директор је почео са радом и једна од првих новина коју је увео 
је издавање електронског часописа. Међутим, како је желео да 
буде сигуран у успешност истог, задужио је наставнике у 
колективу да изврше последњу припрему часописа. На његову 
адресу стигле су две верзије истог часописа, а ви му помозите 
да се определи за најбољу! 

Потребно је да напишете директору кратко писмо о манама које 
се налазе у овим часописима и да му дате предлог који часопис 
да одабере.  

Часописи који су пристигли можете преузети са следећих линкова: 

 Билтен ШТАМПА - предлог 1 

 Билтен ШТАМПА - предлог 2 

Начин рада: 

Директору ћете написати писмо и то писмо поставити у Вашем фолдеру на Гугл диску..  

Напишите писмо директору тако што ћете сами, по свом избору, одабрати 
најмање четири критеријума по којима ћете посматрати часописе и извршити упоредну анализу 
истих. Код сваког од критеријума наведите шта је то што вам се допало, а шта није, шта је 
добро, а шта лоше направљено, где се налази грешка и у ком часопису је посматрани 
критеријум боље одрађен. Такође, на крају предложите директору који часопис да одабере.  

Након тога модератор (у овом случају директор  ) ће прегледати ваше писмо, послаће вам 
повратну информацију и оцениће ваше писмо. 

Критеријуми за оцењивање: 

1. Анализирани критеријуми – 10 поена по сваком критеријуму, укупно 40 поена. 

  2. Дат предлог директору који часопис је бољи – 10 поена. 

За овај задатак можете добити максимално 50 поена. 

 
  

http://e-seminari.net/mod/resource/view.php?id=2510
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Задатак 2. Написати текст о својој школи, 

месту и одељењу 
Ово је за вас и те како једноставан задатак, али сматрамо да је добро да провежбамо унос и 
уређивање текста, а добро је и да добијете неке лепе оцене. Да не би било баш тако 
једноставно, у овом задатку треба да смислите и напишете одређени текст који ћемо касније 
искористити у креирању часописа. Текст не треба да буде дужи од једне А4 стране. 

Тема о којој ћете писати је: Моја школа. 

У тексту описати место, школу, одељење, ђаке. Изнети све специфичности одељења и места у 
којем се налази ваша школа. Имате потпуну слободу да напишете шта желите на ову тему, али 
не заборавите да ће се наћи у вашем часопису који ћете правити у петој теми.  

Упутство и критеријуми за оцењивање: 

 Фонт текста мора бити Times New Roman - 10 поена 

 Наслов мора бити величине 18pt - 10 поена 

 Текст у пасусима величине 12pt са размаком од 1,15 реда - 20 поена 

 Пасуси морају бити поравнати са обе стране - 10 поена 

 Поднаслови морају бити  болдовани - 5 поена 

 Боја слова мора бити црна - 5 поена 

 Наслов мора бити црвен - 5 поена 

Текст мора имати ове параметре како би био максимално оцењен. 

Критеријуми оцењивања:  

 Максималан број бодова је 65. 

 Уколико је захтев делимично испоштован, број бодова по захтеву ће бити умањен на 5, 

10 и 2. 

 Уколико захтев није испоштован, број бодова по захтеву је 0. 

Начин рада 

Свој рад креирате у програму Microsoft Word. Када завршите сачувајте документ у вашем 
фолдеру на Гугл диску са називом: Моја школа [ваше име и презиме] а затим тај рад треба да 
предате на оцењивање.  

  



Задатак 3. Израда текста са сликом 
У овом задатку наставићемо са текстовима који ће се наћи у вашем будућем часопису. Потребно 
је да напишете један текст за који имате одговарајућу слику. Тема текста који треба да 
напишете мора да буде једна од следеће три понуђене: 

 Креативност ђака 

 Посетили смо  ... 

 Занимљивости  са наших часова 

Саветујемо да одаберете тему за коју имате одговарајућу слику. Текст са сликом треба да 
заузима највише једну А4 страну.  

Критеријуми за рад: 

 Фонт текста мора бити Trebushet MS - 5 поена 

 Наслов мора бити  величине 18pt - 5 поена 

 Текст пасуса величине 12pt са размаком између редова од 1,15 реда - 10 поена 

 Пасуси морају бити поравнати са обе стране - 5 поена 

 Поднаслови морају бити  болдовани - 5 поена 

 Наслов црвене боје - 5 поена 

 Текст мора имати две фотографије са следећим карактеристикама: 

o једна фотографија мора бити у левом делу странице, са текстом који ће бити са 

њене десне стране. Величина ове фотографије треба да буде отприлике трећина 

ширине странице - 20 поена 

o друга фотографија треба да буде између два пасуса, центрирана, без текста са њене 

леве и десне стране - 20 поена 

Текст мора имати ове параметре како би био максимално оцењен.  

 

  



Задатак 4: Фотографију која ће се наћи у 

часопису обрадити у Paint-у 
У овом задатку је потребно да преправите слику помоћу програма Бојанка (Paint). Слика коју 
треба да преправите дата је у задатку. Преузмите ову слику код вас у рачунар, отворите у 
програму Paint и преправите је тако да се може искористити за текст у електронском часопису. 
Слика коју направите треба да буде адекватна за текст са насловом Ученици на онлајн семинару 
за креирање електронског часописа.  

 

Слику можете преправљати како год желите, али тако да остане наранџасти човечуљак са 
својим знаком. Остале елементе можете мењати и додавати друге слике, логое, текст по вашој 
жељи и вашој креативности. 

Након што преправите слику, потребно је да јој промените име у Преправљена слика - [ваше 
име и презиме]. Тако преправљену слику је потребно да поставите у документ и поставите на 
Гугл диску.  

Задатак 5: Монтирање фотографије уз помоћ 

алата PicJoke 
Ово је једноставан задатак у коме треба да монтирате слику. Иако ћете ретко користити 
монтиране слике, оне су и те како добре за неке шаљиве стране или када желите да дочарате 
нешто што се не може описати немонтираном фотографијом. У овом задатку монтираћете једну 

вашу слику . 

Начин рада: 

Потребно је да сами одаберете неку своју слику коју желите да монтирате у алату PicJoke. 
Сасвим је довољно да буде само ваше лице, али имате потпуну слободу око избора слике, само 
морате да будете ви на њој. Потрудите се да та слика одговара рубрици у часопису "Веровали 
или не". Након што измонтирате слику, потребно је да нам пошаљете обе слике (оригиналну и 
монтирану слику). Уз слику је потребно да пошаљете и кратак текст (2 до 3 реченице) који ће 
пратити слику. 

 

 


