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РЕЧ ПЕТАКА 
 

Технологија и спорт 



АТЛЕТИКА 
 

Атлетика је спорт који је такодје назван као 

’’Краљица спортова’’. Атлетику обухватају 

бацачке (бацање копља, кладиво, кугле и 

диска), скакачке (скок у даљ, увис, увис са 

мотком и троскок) и тркачке (кратке, средње, 

дуге, препонске трке, брзо ходање и штафета) 

дисциплине. Петобој, седмобој,десетобој је 

такмичење у пет, седам или десет 

дисциплина. 

СРПСКИ АТЛЕТИЧАРИ  

� Ивана Шпановић-скок у даљ (била је 

петобојка) 

� Асмир Колашинац-бацање кугле 

�  Михаил Дудаш-десетобој и седмобој 

� Тамара Салашки-400м 

� Амела Терезић-1.500м и 3.000м 

 

РЕКОРДИ СРБИЈЕ 

� Драгутин Топић-скок у вис 2,38 

� Сејад Крџалић-бацање копља,83,34м 

Ако желите да тренирате атлетику дођите у „TOP 

JUMP“ 

 

                                          

 

 

Сара Поповић V5  



     
Атлетику чине разни спортови као што су: трчање, скакање итд. Настала је у стариј Грчкој и 
играла се на првој ОЛИМПИЈАДИ. Атлетика се одржава као спорт у школама. Она делује да је 
лака али уопште није. Јако је тешка за разлику од  гимнастике која је исто напорна, али она 
не може да се пореди са овим спортом. Ја атлетику много волим и  добро сам се уклопио у 
њу. Атлетика је одлична за децу која имају криву кичму и која не знају да трче, али није она 
само за њих него и за друге. Српски атлетичари су међу најбољима на свету, а то су: Ивана 
Шпановић, Драгољуб Топић Топ који мене тренира и због тога сам поносан. Јер и ја можда 
једног дана будем као и он, можда и бољи, и надам се томе.       

Матија Станковић V4 

 

EVROPSKO ATLETSKO PRVENSTVO U DVORANI 2017. 

 

Evropsko atletsko prvenstvo u dvorani 2017. održano je u Beogradu 0d 3. do 5. marta u 
Kombank areni. Na njemu je učestvovalo puno atletičara iz svih zemalja Evrope. Među 
njima je bilo i nekoliko naših atletičara. Ivana Španović, Mihail Dudaš, Asmir Kolašinac, 
Amelan Terzić, Milana Tirnanić, Tamara Salaški, Goran Nava, Miloš Raović, Strahinja 
Jovančević, Lazar Anić, Dušan Makević i Milica Emini su bili naši predstavnici. Njih 
dvanaestoro takmičili su se u različitim disciplinama. Najveći uspeh postigla je Ivana 
Španović osvojivši zlatnu medalju u skoku u dalj skokom od 7 metara i 24 centimetra. 
Država sa najvećim brojem medalja je Poljska. 

 
Saša Pavlović V5 



ГИМНАСТИКА 

                            

SPORTSKA GIMNASTIKA 

 

Sportskom gimnastikom mogu da se bave i dečaci i devojčice, mada se devojčice češće 
bave ovim sportom.  

U gimnastici se radi na: 

• Gredi            

• Razboju  
• Dvošinskom razboju  

• Vratilu                               
• Parteru                             
• Krugovima  

• Preskoku i 
• Konju sa hvataljkama.                        

Postoji i ritmička gimnastika. Na 
ritmičkoj gimnastici se vežba sa 

loptom, trakama... 

Mislim da bi svaka devojčica trebala da 

proba ovaj sport zato što je zabavan, 

interesantan i ja ga mnogo volim. 

                 

 

 

 

Anastasija Mićanović V4 



 



ФУДБАЛ 

 

Фудбал је спорт у коме играју две екипе. Свака екипа има 11 играча укључујући и голмана. 

Фудбал је тренутно најпопуларнији спорт на свету. Игра се у преко 200 земаља. Игра се са 

фудбалском лоптом на правоугаоном терену. Голови су стављени један преко пута другог. 

Циљ игре је да лопта уђе у противнички гол. 

 

 

 

 

 

 

 

Петар Мишковић V4 

 

ФУДБАЛ  ДАНАС 

Најскупљи трансфер 2016/17 године 

Играч Енглеског  Манчестер Јунајтеда  „Пол Погба“је у Манчестеру заиграо прешавши из 

Јувентуса за 100,000,000 евра. Он се сматра за највећег и најскупљег трансфера 2017. године. 

 



 

Реал Мадрид 

Реал Мадрид је Шпански фудбалски клуб и сматра се једним од најтрофејнијих и најбољих 

фудбалских клубова. У овом клубу играју неки од најбољих играча на свету. То су Кристиано 

Роналдо, Герет  Бејл... 

 

Кристиано Роналдо 

Кристиано Роналдо је Португалски репрезентативац који игра у Шпанском „Реал Мадриду“. 

Проглашен је четири  пута за најбољег играча на свету. Освојио је три пита лигу шампиона и 

2016 године Европско Првенство у фудбалу. Прешао је у Реал Мадрид из Енглеског 

Манчестер Јунајтеда.  

 
 

Никола Митровић V4 

 



ФК “Реал Мадрид” 

 

Грб Реал Мадрида 

Фудбалски клуб ”Реал Мадрид” је тренутно најбољи фудбалски клуб на свету. Овај клуб је 

основан 6.3.1902. године у Мадриду, у Шпанији. Садашњи председник клуба је Флорентино 

Перез, а тренер Зинедин Зидан. Њихов стадион је Сантиаго Барнебау. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У садашњој  постави Реала играју: Кејлор Навас, Данијел 

Карвахал, Пепе, Сергио Рамос, Рафаел Веран, Нацо, Кристијано 

Роналдо, Тони Крос, Карим Бензема, Хамес Родригез, Герет 

Бејл, Марсело, Кико Касиља, Каземиро, Фабио Коентрао, Матео 

Ковачић, Лукас Васкез, Мариано, Лука Модрић, Марко Асенсио, 

Алваро Мората, Иско, Данило, Рубен Јанез, Диего Лоренте, 

Алваро Јименез, Јесус Валејо, Бурдзуи, Маркос Лоренте, Лукас 

Силва, Раул де Томас, Борја Мајорал и Мартин Одегард. 

Најбољи играч Реала је Кристијано Роналдо који је уједно и 

најбољи фудбалер на свету! 

 



Реал Мадрид игра у Шпанској првој лиги, односно ЛА лиги. Његов највећи ривал је 

Барселона, клуб који такође игра у ЛА лиги. 

Већина Реалових ривала су из најпрестижнијег такмичења за фудбалске клубове Лиге 

шампиона. 

 

Пехар Лиге шампиона 

Душан V6 

 

КОШАРКА 
 

Košarka je timski sport sa puno atrakcije. Najbolji košarkaši ikada su Michael 

Jordan i Stephen Curry. Košarka je  sport sa 5 igrača: playmaker, bek, levo 

krilo, desno krilo, krilni centar i centar. 

 Srpska reprezentacija je na olimpijadi osvojila srebrne 

medalje, u finalu su bili amerikanci. Najbolji kosarkaš 

Srbije je Miloš Teodosić. Selektor srpske reprezentacije je 

Saša Djordjevic. 

Najbolji srpski timovi su Crvena zvezda i Partizan. 

Najveci derbi je kad igraju ova dva kluba. Najbolja reprezentacija na svetu je 

Amerika. 

 

Mihajlo Resan i Danilo Šćekić V5 



ZVEZDA    VVVVS   S   S   S   PARTIZAN 

 
1.CRVENA ZVEZDA 67 POENA 

2.PARTIZAN 61 POEN 

 
Oba tima su mnogo jaka.  Pored svih svojih pobeda, Zvezda je imala i mnogo poraza.  Dosta ljudi 

navija za Zvezdu, ali i mnogi za Partizan.  Zbog rivalstva svakako ne trebamo da se svađamo i 

bijemo. 

Aleksandar Matejić i Luka Tomašević V2 

СТРЕЛИЧАРСТВО 
 

Стреличарство је спорт који захтева велику прецизност и концентрацију, ево неких слика као 
примера: 

 

 

 

Стреличарство је мој омиљени спорт и ускоро ћу се учланити у неки клуб, то је спорт који 
обожавам. Ево неких слика са такмичења стреличарства: 

 

 

 

 

Андрија Радојевић V2 

 



КОМПЈУТЕРИ 

 
Никола Павловић V2 

Csgo 

Counter stricke global ofansive je ranije bila veoma popularna igrica. Nekada je imala oko 100 

hiljada igrača, a sada mali broj ljudi igra Csgo, ima oko 50-60 hiljada igrača.Takođe je i opao broj 

turnira. 2015. je počelo ubrzano opadanje igrača, a broj igrača se nije povećavao, Ccsgo nije više 

bio zanimljiv. Mnogi ljudi misle da će Csgo biti zaboravljen. 

 

 

 

 

 

Stefan Ranđelović V2 



Najpoznatija igra u našoj školiNajpoznatija igra u našoj školiNajpoznatija igra u našoj školiNajpoznatija igra u našoj školi: 

CLASH ROYALE 

 

Clash Royale je najpoznatija igrica u našoj školi i u celom svetu. Napravljena je 

od strane kompanije SUPERCELL. Igrica je zarazna  zbog njene jednostavnosti. 

Strategija je najvažnija za pobedu. Sami birate svoj špil i uz pomoć njega borite 

se protiv drugih igrača. Kada pobedite dobijate trofeje i pomoću njih se 

kvalifikujete u različite arene. Postoje 4 vrste karata, za dobijanje određene 

karte potrebna je sreća. 

NAŠI UTISCI O IGRICINAŠI UTISCI O IGRICINAŠI UTISCI O IGRICINAŠI UTISCI O IGRICI    

Nama se ova igrica sviđa i preporučujemo da je probate, ali u određenoj meri, 

bez preterivanja. 

Dimitrije Stanić i Nikola Ošapović V6 

    

Clash royaleClash royaleClash royaleClash royale    

Stigao je fantastičan novi rođendanski update za jednu od najigranijih 

video igrica! 

WHAT'S NEWWHAT'S NEWWHAT'S NEWWHAT'S NEW 

-Nova arena od 3800 i lige od 4100 do 6400; 

-Arena 10 se od sad zove ,,Hog mountain“,,Hog mountain“,,Hog mountain“,,Hog mountain“;;;; 

-Draft chest-ovi za lige u kojima biraš jednu od 2 karte koje su ti 

ponuđene; 



-Nove karteNove karteNove karteNove karte: Dugo traženi Heal spellHeal spellHeal spellHeal spell, Bats Bats Bats Bats i još 2 legendarne karte; 

Night WitchNight WitchNight WitchNight Witch i BanditBanditBanditBandit!; 

-Bandit draft challengeBandit draft challengeBandit draft challengeBandit draft challenge; po prvi put  spojeni draft i legendarni 

challenge; 

-Besplatan magical chest za sve☺☺☺☺; 

-Novi, još bolji izgled excecutionerexcecutionerexcecutionerexcecutioner----aaaa! 

Uskoro stiže novi update u kome će 2 igrača da igraju zajedno protiv 

druga dva-Team battle! 

 

 

    

Stefan Milenkovic, Vuk Nikolic V5Stefan Milenkovic, Vuk Nikolic V5Stefan Milenkovic, Vuk Nikolic V5Stefan Milenkovic, Vuk Nikolic V5    

 



Top 3 najboljih igrica u OŠ „Josif Pančić“: 

 

 1.Clash Royale 

 

CLASH ROYALE je online igrica u kojoj počinjete od nule!  

Ako pobedite dobijate chest (kovčeg) od kojih je 

najgori: silver pa onda gold...  i najbolji su super 

magical i legendary chest.  Dobijate i trofeje (oko 

30.), kao i gold u zavisnosti u kojoj ste areni. 

Postoji 11 arena.  Prva je „goblin stadium“ ...  a 

najbolja „Legendary arena“ u koju ulazite sa 3800 

trofeja. Postoji 9 liga u kojoj je najbolja 

„Champion“ liga. Postoje common, rare, epic i 

legendary karta. Ne možete igrati bez špila koji sadrži 8 karata.  Legendarne karte su najređe a 

common najčešće. Pošto smo pre spomenuli „Champion“ ligu u koju se ulazi sa 6400 trofeja kada 

se ta liga završi dobijate „Draft Chest“ u kome su vam ponuđene dve karte i birate jednu od te dve 

i kada dođete do poslednje dve karte imate preko 100% da dobijete 2 legendary karte.                         

2. MINECRAFT 

Minecraft je igra koja može da se igra online i 

offline. Vi birate kako će vaš igrač izgledati i kako 

će se zvati. Postoji mnogo servera gde igrate sa 

pravim ljudima. Najpoznatiji serveri su 

„Mineplex“ i „Hypixel“. Postoji preko 80 blokova. 

Vi možete praviti razne građevine.  Postoje dva 

moda: survival i creative. 

                         

3. GTA   

GTA 5 je igra koju možete igrati offline i online. U offline modu igrate tako 

što koristite šifre ili zarađujete pare tako što prelazite misije. U online 

modu možete da se trkate, igrate death match, radite heistove... Tako isto 

dobijate pare. 

 

Andrija Perković i Kosta Stamenović V3 

 



AM2R 

AM2R odnosno Another Metroid 2 Remake je prepravka igre Metroid2: The return of Samus. U 

ovoj igri igraš kao Samus u planeti SR388 da bi uništio sve metroide. Tokom igre ideš od jednog do 

drugog mesta i u njima pronalaziš nove nadogradnje za power suit (da, tako se zove) i postaješ jači 

i tako metroidi postaju jači.                                                      

                

Ovo je lavra metroid (odnosno prvi u drvetu 

evolucije metroida). 

 

 

Prvi metroid koji srećeš u igrici je počeo da ulazi 

u prvu evoluciju u SR388 delu drveta evolucija i 

ti metroidi se zovu alpha (alfa) metroidi. U  

početku oni su veoma laki, ali u 7. delu igrice ili 

osmom, ako si otišao u G.F.S. Thoth (i da, tako se zove). Razlog zašto su metroidi teški u 7. delu 

igrice je zato što uništavaš njih pet odjednom, osim ako radiš 6% u igri. Posle prvog metroida 

idemo u deo igre koji se zove Golden temple. Tu pronazimo bombe (bombs) koje uopšte nisu 

opasne za tebe ni za metroide, malo kasnije pronalazimo charge beam koji je veoma dobar za 

normalna stvorenja i na kraju spider ball. Što je sporo, ali dobro. Kada uništimo četiri alpha 

metroida, treba da uništimo  „The guardian“. Posle toga idemo u hydro station. Tu pronalazimo 

varia suit, high jump boots, wave beam i na kraju spring ball. Za spring ball moramo da uništimo 

„Archanus“. Na kraju su ostali sedam alpha metroida i jedan gamma metroid. Dalje idemo u 

Industrial Complex gde pronalazimo: Space jump (Prvo moramo da uništimo „Torizo“), Speed 

booster, Spazer beam i Super missles. Onda idemo u dve sporedne lokacije i onda u The tower. Tu 

su opet metoidi evoluirali u zeta metroide. Ovde pronalazimo Plasma beam, Power bombs i 

uništavamo „Tank prototype“ i „The tester“. Distribution center je predzadnje mesto. Tu 

pronalazimo Screw attack, Ice beami Gravity suit i uništavamo „Serris“. Sada idemo u deo igre koji 

možeš da preskočiš „The landing site of G.F.S. Thoth“ gde uništavamo „Genesis“. Kada to uradimo 

ili preskočimo idemo da uništimo zadnje metroide jednog alpha i prvi omega metroid što znači da 

su opet ovoluirali. The omega nest je predzadnje glavno mesto gde uništavamo tri omega i idemo 

do Genetic laborotory gde uništavamo osam larva metroida i idemo da uništimo queen metroid 

zbog koje metroidi postoje na jednoj celoj planeti. Kada je uništimo (što je lako) onda pronađemo 

jedno metroid jaje i ne ubijemo tog novog metroida i idemo jednim tunelom do prvog mesta u 

igrici koje smo videli i tu se završava igra. 

Preporučujem ovu igricu zato što može pomoći da imaš bolju rekciju i bolje planiranje kod 

neprijatelja. 

Uroš Puja V4 



 
Димитрије Карашићевић V2 

Опасности од игрице Pokemon go 
 

Игрица Pokemon go не звучи ни мало опасно јер тера играча да изађе напоље на свеж 
ваздух. Али игрица има много лоших страна. 
Неки играчи из САД су играли Pokemon go у музеју посвећеном жртвама фашизма у 
Вашигтону. Играње игрице у музеју је јако некултурно и неваспитано, нарочито ако је музеј 
посвећен жртвама. Игрица ни мало не помаже да се играч едукује. Тинејџерка Шеила Вигинс 
је умрла јер је упала у воду док је играла Покемон го и удавила се. 4 тинејџерке су извеле 10 
пљачки због Pokemon go-a. Неки људи су играли Pokemon go у цркви. 

 

За оне који не играју ову игрицу, 

боље да и не почињу. Они који 

хоће да је инсталирају боље да не 

покушавају. Они који је већ играју 

најбоље је да престану са тим 

што пре.  

 

 

АПЕЛУЈЕМ ДА НЕ ИГРАТЕ POKEMON GO. 

Хвала што сте читали овај текст. 

Марко Миленковић V2 



ДРУШТВЕНЕ МРЕЖЕ 

 

Катарина Опачић и Уна Радосављевић V6 

 

Свима добро познате друштвене мреже попут: фејсбука, јутјуба, твитера... су веома 

занимљиве али толико и опасне. Опасне су јер други људи виде ваше податке и статусе, али 

толико су и занимљиве јер преко њих можеш да разговараш, дописујеш се, шаљеш слике и 

дружиш се са пријатељима па чак и да играш игрице. 

Користите и уживајте у дружтвеним мрежама али, будите опрезни.  

                                                
Никола Петровић V4 



              
You Tube je mreža na kojoj možemo da 

gledamo razne video zapise. Neki video 

zapisi nisu primereni našim godinama. 

Dečaci uglavnom gledaju video zapise u 

kojima se radi o igricama. Devojčice 

koje zanima šminka i nega tela gledaju 

jutjuberke. Jutjuberi su ljudi koji 

snimaju videe za jutjub. Mogu da se 

time bave i devojke i momci. Uglavnom 

muški jutjuberi govore o igricama. Ali 

postoje i zabavni jutjuberi koji snimaju smešne videe. Ženske jutjuberke snimaju o šminci i 

šminkanju. Nekada su devojčicama bile idoli pevači ali sada su idoli postali jutjuberi. 

Postoji festival na kome možemo da 

upoznamo jutjubere i jutjuberke.                                   

To se zove Balkan Tube fest. Na njega 

dolaze jutjuberi iz: Srbije, Hrvatske, 

Bosne i Hercegovine. Snimaju i poučne  

videe o raznim situacijama. 

 

Dunja Naćić V2 

 

NAJPOPULARNIJE DRUŠTVENE MREŽENAJPOPULARNIJE DRUŠTVENE MREŽENAJPOPULARNIJE DRUŠTVENE MREŽENAJPOPULARNIJE DRUŠTVENE MREŽE    

Top  5  najpopularnijih društvenih mreža:Top  5  najpopularnijih društvenih mreža:Top  5  najpopularnijih društvenih mreža:Top  5  najpopularnijih društvenih mreža:    

1)1)1)1)     FacebookFacebookFacebookFacebook    
2)2)2)2)     InstagramInstagramInstagramInstagram    
3)3)3)3)     YouTubeYouTubeYouTubeYouTube    
4)4)4)4)     TwitterTwitterTwitterTwitter    
5)5)5)5)     SnapchatSnapchatSnapchatSnapchat    

                                                



    

FacebookFacebookFacebookFacebook    
Facebook je napravio Mark Zuckerberk 2004. godine kada Facebook je napravio Mark Zuckerberk 2004. godine kada Facebook je napravio Mark Zuckerberk 2004. godine kada Facebook je napravio Mark Zuckerberk 2004. godine kada 

je je je je imao samo devetnaest godina.imao samo devetnaest godina.imao samo devetnaest godina.imao samo devetnaest godina.    

    

InstagramInstagramInstagramInstagram    
Instagram je napravljen kao iPhone aplikacija 2010. Godine. Posle Instagram je napravljen kao iPhone aplikacija 2010. Godine. Posle Instagram je napravljen kao iPhone aplikacija 2010. Godine. Posle Instagram je napravljen kao iPhone aplikacija 2010. Godine. Posle 

samo mesec dana okupio je oko milion obožavalaca.samo mesec dana okupio je oko milion obožavalaca.samo mesec dana okupio je oko milion obožavalaca.samo mesec dana okupio je oko milion obožavalaca.    

    

YouTubeYouTubeYouTubeYouTube    

Youtube je društvena mreža na kojoj možete gledati Youtube je društvena mreža na kojoj možete gledati Youtube je društvena mreža na kojoj možete gledati Youtube je društvena mreža na kojoj možete gledati 

video snimke, ali ih i postavljati.video snimke, ali ih i postavljati.video snimke, ali ih i postavljati.video snimke, ali ih i postavljati.    

    

TwitterTwitterTwitterTwitter    
Twitter trenutno vredi oko 30 milijardi dolara.Twitter trenutno vredi oko 30 milijardi dolara.Twitter trenutno vredi oko 30 milijardi dolara.Twitter trenutno vredi oko 30 milijardi dolara.    

Prvi objavljeni tvit potiPrvi objavljeni tvit potiPrvi objavljeni tvit potiPrvi objavljeni tvit potiče iz 2006. godine. e iz 2006. godine. e iz 2006. godine. e iz 2006. godine. Da bi se prikupilo Da bi se prikupilo Da bi se prikupilo Da bi se prikupilo 

prvih milijardu tvitova bilo je potrebno 3 godine dva meseca i prvih milijardu tvitova bilo je potrebno 3 godine dva meseca i prvih milijardu tvitova bilo je potrebno 3 godine dva meseca i prvih milijardu tvitova bilo je potrebno 3 godine dva meseca i 

jedan dan.jedan dan.jedan dan.jedan dan.    

    

Snapchat  Snapchat  Snapchat  Snapchat      

Snapchat je popularna društvena mreža kojom se Snapchat je popularna društvena mreža kojom se Snapchat je popularna društvena mreža kojom se Snapchat je popularna društvena mreža kojom se dele fotografije. dele fotografije. dele fotografije. dele fotografije. 

Na SnapchatNa SnapchatNa SnapchatNa Snapchat----u takou takou takou takođe se može i dopisivati. e se može i dopisivati. e se može i dopisivati. e se može i dopisivati.                         

    
    

    
Selena Toković, Lena Ćukalović i Milica Radivojša V6 

    



7 ČINJENICA  O  INSTAGRAMU  KOJE  NISTE  ZNALI  

1. Instagram je zvanično pokrenut 6. aprila 2010. godine, kao iPhone aplikacija.  

2. U aprilu 2012. godine Facebook je kupio Instagram za približno 1 milijardu 
dolara. U trenutku prodaje, Instagram je imao samo 13 zaposlenih. 

3. 68% korisnika Instagrama su žene. 

4. Trenutno najpopularniji brendovi na Instagramu su: National Geographic, 
Nike i 9GAG. 

5. Najpopularniji hashtag-ovi su #love i #selfie. 

6. Instagram ima više aktivnih korisnika preko mobilnih telefona nego Twitter. 

7. 90% korisnika Instagrama čine osobe mlađe od 35 godina. 

 

 
Katarina Opačić i Una Radosavljević V6 

 

    

Trendovi na društvenim mrežama 

U zadnjih nekoliko godina, trendovi na društvenim mrežama su se stalno 
razvijali. Od duck lips do dab-a. Neki trendovi su manje interesantni, a 

neki više interesantni. Sada su u trendu memes-ovi i verujemo da nikad 

neće izaći iz trenda. Takođeje u trendu i tumblr i ostale društvene mreže, 

pa  hashtagovi, ju ju dance…itd. 

Među petim razredina naše škole najpopularnije društvene mreže su 

instagram  i snapchat.  

 

Maša Milešević, Tamara Mitrašinović, Tara Rajković V5  

 



ОПАСНОСТИ НА ИНТЕРНЕТУ     
 

Opasnost sa društvenih mreža 

Danas, dosta dece provodi vreme na društvenim mrežama. 

Instagram, facebook, pa čak i youtube se koristi da bi se 

međusobno ismevali.  

Na internetu danas vrebaju i takozvani ,,internet predatori“. Danas sve više dece je 

ucenjeno da ništa ne govore roditeljima. To se ne odnosi samo na decu iz osnovne škole, 

već i na starije. Najviše internet predatora su pedofili. Evo jedne takve priče:  

Pre par godina jednu devojčicu je na nekoj društvenoj mreži zapratio neki nepoznati profil. 

Predstavio joj se kao jedan od njenih prijatelja i ona mu je poverovala. Vremenom, rekla 

mu je previše stvari o svojoj porodici. Kada je devojčica rekla majci pedofil je već znao 

suviše i ucenjivao je majku. Obzirom da je majka bila žrtva 

porodičnog nasilja nije smela ništa da kaže mužu. Međutim 

kada je predator tražio njihovu adresu majka je ipak rekla ocu. 

Otac je to prijavio policiji. Pedofil je uhvaćen.      

 

To može da se desi svakome, budite oprezni. 

Sve sumnjive stvari koje vam se dese na internetu 

prijavite roditeljima. 

 

Iva Pavlović V3 

 

ОПАСНОСТИ НА ИНТЕРНЕТУ 
 

Постоји много опасности које вребају на интернету као на пример дописивање са 
непознатим људима. Опасно је такође да вређаш непознату особу. Како би се ти осећао када 
би тебе неко вређао? 

Неки људи воле да уговоре састанак са непознатом особом. Зашто је то опасно? Непознати 
човек дође на састанак и малтретира те, тера те да радиш ствари које не желиш, силује те, 
отме, или дође са неким оружјем и убије те. 

Једна од најопаснијих ствари на интернету је прихватање непознатих особа за пријатеље на 
друственим мрежама. 

 



ЗАТО БУДИТЕ ОПРЕЗНИ. СТОП НАСИЉУ. 

 

Јован Петровић  и Лука Смиљанић V1 ☺☺☺ 
 

 
Predatori koriste internet da bi nas ugrožavali i objavljivali našu privatnost!!! 

Oni se predstavljaju kao lažni vršnjaci, tvoji prijatelji ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺!!! Postavljaju ti 
pitanja o tvom privatnom životu. Uz pomoć ovih informacija predator želi da ti 
naudi!!! Veoma je važno da prepoznaš takvo ponašanje jer ćeš tako da ga sprečiš 
da ti ugrozi život. 

Treba dobro proveriti svakoga ko te kontaktira na Internetu!!! 

 
 

Barbara Sekulić i Ognjen Pavlović V1 ☺☺☺☺☺☺☺☺ 

 



 

 Тара Комановић V2 

 

 

Насловна страна: Стефан Миленковић и Вук Николић, V5 


