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Материјал: Учење азбуке
Азбука
А
Б
В
Г
Д
Ђ
Е
Ж
З
И
Ј
К
Л
Љ
М
Н
Њ
О
П
Р
С
Т
Ћ
У
Ф
Х
Ц
Ч
Џ
Ш

а
б
в
г
д
ђ
е
ж
з
и
ј
к
л
љ
м
н
њ
о
п
р
с
т
ћ
у
ф
х
ц
ч
џ
ш

Сортирајте следећа имена по aбецедном редоследу:
Ксенија
Сара
Марија
Ивана
Тома
Давид
Петар
Јелена
Ана
Лазар
Валентин
Емилија
Јосип
Фелиција
Лука
Катарина
Констанца
Јован

Соња
Александар
Антонија
Благоје
Горан
Димитрије
Доротеја
Жарко
Звонимир
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Решење:

Александар
Ана
Благоје
Валентин
Горан
Давид
Димитрије
Доротеја
Емилија
Жарко
Звонимир
Ивана
Јелена
Јован
Јосип
Катарина
Констанца
Ксенија
Лазар
Лука
Марија
Петар
Сара
Соња
Тома
Фелиција
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Материјал: Правилан изговор
Групе од по три речи, које се изговарају правилно и неправилно, пажња је на нагласку:
блескати – блештати - блиставост,
вежбање – вежбачнца – вежбанка,
громада – грозничав – громогласност,
домаћи – домаћинство – домаћица,
завезати – завезивати - завежљај,
искрцати – искрцавати - искројити,
лекар – лекарскй – лековитост,
нечастан – нечастив – нечасност,
парница – шарничити - паркирати,
претерати – претеретити – претеривати,

3

Језик твистер - брзалица
„Патер плете Петру плот са три прута по трипут. Брзо плети Петре плот са три прута по трипут.”
„ Јеси ли то ти то ту? Јеси ли то ту ти? Јеси ли то ти ту? Јеси ли ту ти то?”
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Материјал: Честе грешке у изговарању
Материјал:
Домино са речима (за тренера)
Ту има 21 комад домина, у сваком реду 3 комада. Исеците дуж дебелих линија.
човек

гостионица

гостионица

бичевалац

арсенал

заволети

човек

грабежљив

бичевалац

армија

арсенал

заграда

армија

грабежљив

заволети

заграда

закречити

искосити

закречити

искосити

искрпати

мантил

искрпати

марамица

мантил

марамица

мањина

маргина

мањина

масно

маргина

масно

мaсноћа

механичар

мaсноћа

мешаљка

механичар

мешаљка

наручити

наруџба

наручити

нарушити
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Укрштеме речи
Почетак:
човек

заграда

гостионица

развучено

углачати,

угушити

грабежљив

армија

искосити

грабежљив

искосити

развеичати

гостионица

арсенал

мантил

масно

мешаљка

маргина

завештати

научити

заволети

закречити

наруџба

развезати

наручити

утоплити

завести

омогућити

окно

заварити

првенство

натурати

астронаут

заболети

опека

нарушити

атлетика

оманути

циркус

олуја

опкоп

архива

остати

правичан

рибњак

одашиљач

прича

циркус
Циљ

Решење:
Почетак:
човек

заграда

гостионица

развучено

углачати,

угушити

грабежљив

армија

искосити

грабежљив

искосити

развеичати

гостионица

арсенал

мантил

масно

мешаљка

маргина

завештати

научити

заволети

закречити

наруџба

развезати

наручити

утоплити

завести

омогућити

окно

заварити

првенство

натурати

астронаут

заболети

опека

нарушити

атлетика

оманути

циркус

олуја

опкоп

архива

остати

правичан

рибњак

одашиљач

прича

циркус
Циљ
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Материјал: Писање-испуњавање формулара
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Материјал: Разумевање једноставног текста
Материјал 1.1.

1

Материјал 1.2.
Примери питања за вежбу. Шта треба да радим у случају пожара? На основу текста што име је тренер
дао учесници треба да изаберу одговарајући термин.
Како се отварају врата током пожара?
Зашто није дозвоњено користити лифт током пожара?

Материјал 1.3.
Пример вежбе разумевања текста за љубитеље хране – тесто.
Текст садржи мање познате податке о тесту које учесници незнају (где су га први пут јели, колико има
врста теста, колико форми постоје, податке о храњивој вредности, слике разних форми теста из читавог
света и један рецепт за зесзенину )
1

http://www.vss.org.rs/images/dokumenta/doc/letci/evakuacija.pdf
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Материјал 1.4.
Примери питања за вежбу Научи, користи, где учесници изаберу или пишу правилан одговор.
Доместос се може користити на тканини као што су мајице, хаљине итд. ИСТИНА/ПОГРЕШНО
Доместос треба складиштити на сувом и хладном месту. ИСТИНА/ПОГРЕШНО
У случају контакта са очима/ удисања/гутања морамо одмах потражити медицинску помоћ.
ИСТИНА/ПОГРЕШНО
Или
Доместос је средство за чишћење којих површина?
Да ли је Доместос отрован?
Како користимо Доместос уколико желимо да очистимо тоалет?
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Материјал: Формулисање питања

http://www.nsz.gov.rs/live/info/konkursi/javni_konkursi_-_subotica.cid46798?page=17

Јавни центар за запошљавање:
Јавни центар за запошљавање је пружалац услуга на тржишту рада.
Она помаже кандидатима у отварању послова и помаже запосленима и компанијама
дајући информације, могућност квалификације и финансијску помоћ. 2
Циљна група јавних центара за запошљавање је:
Који траже посао
 Незапослена лица која траже посао
 Запослени тражиоци посла
 Млади који траже приправништво
 Ученици који су завршили школовање и траже каријеру
Послодавци (физичка и правна лица) који желе да раде са центром у:
• Размјени информација о потражњи и понуди радне снаге
• Распоређивању и попуњавању слободних радних места
• Спречавању незапослености
• Квалификацији, обуци и давању подршке
Особа која тражи посао може ићи тамо и тражити помоћ. Они ће проследити понуде за
посао, који одговара интересу и способностима. Обично имају онлине базе података где
се могу тражити не само понуде за посао него чак се може објавити оглас тражиоца
посла.
У току интервјуа за саветовање, такође можете добити информације о потребним
квалификацијама, о образовним програмима и савете за успешну пријаву за посао.

2

http://www.ams.at/en/public-employment-service-austria-ams/about-ams
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Материјал: Појам бројева (природни бројеви од 0 до 5)
Материјал 1.
Потребни састојци:
1 чаша

2 кашике

3 пакета

4 кашике

5 комада
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Материјал 2.
Појединачни рецепт
Шта сте користили? Како сте користили ове састојке?
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Материјал: Читање и писање природних бројева од 0 до 10
Адресар:
Име

Телефонски број
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Материјал: Упоређивање природних бројева са 0 до 99
Попуните ограничења брзине са својих картица које су између два приказана броја на знаку
ограничења брзине. У првој празној линији упишите све бројеве који су између 0 и 20
(укључујући 20) итд.

14
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Материјал: Сабирање двоцифрених бројева
Материјал 1.
Цена
Бр

Шопинг листа
Валута . . . .
1. цифра

2. цифра

1

2

3

4

5

6

7

Укупна сума
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Пример: Материјал 1.
Цена
Бр

Шопинг листа
Валута . . . .
1. цифра

2. цифра

1

Хлеб

4

5

2

Маслац

9

2

3

Млеко

8

5

4

Гел за туширање

9

9

5

Апарат за кафу

9

9

42

0

6

7

Укупна сума
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Материјал 2.
Цена
Бр

Шопинг листа

Цена
Бр

Шопинг листа

Валута . . . .
1.
цифра

Валута . . . .

2.
цифра

1.
цифра

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

Укупна сума

2.
цифра

Укупна сума
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Материјал: Сабирање и одузимање троцифрених бројева
Материјал 1.
Број

Стотине

Десетке

Јединице

304
531
747
899

Материјал 2.
Цифра
5,6,8

568

586

685

658

865

856

Поредај
бројеве

568

586

658

685

856

865

3,5,7
Поредај
бројеве
1,9,4
Поредај
бројеве

Материјал 3.
Упиши бројеве између
309

320

451

462

935

946

548

559
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Материјал: Рад са децималним бројевима

Материјал 1.
Еуро

Цент

Килограм банана кошта 2.857 Еура

Две оловке коштају 1.60 Еура

Једна свеска кошта 6.90 Еура

Материјал 2
Попуните празну ћелију са недостајућим децималним бројем у низу
10.9

11.1

11.2

104.52

104.53

104.55

8.456

8.457

8.459

852.391

852.392

852.394

11.4

11.5
104.58

8.460
852.397

Материјал 3
Заокружи сваки децимални број
На најближи природни број
5.81
9.83
4.18
55.496
896.784
999.12
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Материјал 4
Поређај
децималне
бројеве

52.536

52.45

52.5378

52.458

52.538

726.45

727.00

726.487

726.1

726.453

94.452

94.55

94.458

94.45

94.468
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Материјал: Множење са вишецифреним бројевима
Материјал 1.1
Дневна зарада

Седмична зарада

Месечна зарада

(4 часа)

(5 дана)

(20 дана)

2212 дин

11060 дин

44220 дин

Цена карте

Дневно две улазнице
за читаву недељу

Дневно две улазнице
за читав месец (30
дана)

Две улазнице за
читаву годину (12
месеци)

150 дин

2100 дин

9000 дин

108000 дин

Сатница

553 дин
865 дин
1042 дин
1224 дин
1301 дин

Материјал 1.2

225 дин
372 дин
518 дин
520 дин
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Материјал 2
20 кекса

80 гр шећера

200 гр брашна

50 гр маслаца

150 гр риже

1 уштип соли

1.5 кашике парадајз
соса

50 кекса
60 кекса
75 кекса

Рижа за 2 особе
Рижа за 4 особе
Рижа за 9 особе
Рижа за 15 особе
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Материјал: Учење мерења са траком за мерење и лењиром
Материјал 1.
Објекат

Метара

Центиметара

Милиметара

Материјал 2.
Повуците линију од А. до .Б и запишите дужину удаљености
A

cm

mm

B

A

B

A

B

Материјал 3.
cm
A

B

mm

A-B
B-D
C-D
A-C

25

C

D
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Материјал: Учење мерења на ваги
Материјал 1.
Predmet

Kilogram

Decigram

Gram

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
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Основне информације за тренера Шта је интернет:
Nema interneta
Ево неких примера, ствари које би се могле догодити у случају да је интернет нестао дуже времена
(бар један дан) - то je само хипотетички, јер нико још не зна тачно шта би се десило, али они могу
показати колико је велики утицај интернета на наш свакодневни живот сада.
 Нема хране - супермаркети би нестали, логистика и ланци снабдевања данас веома зависе
od интернетa, понекад су и аутоматизованi.
 Нема новца - Ваше банкарске картице не би радиле у продавници, nи банкомати неће
радити. Чак ни Ваша банка вероватно неће добити ваш новац јер не могу проверити ваш
биланс
 За lокална предузећа још важније - више нема онлајн куповине, можете купити само оно
чему сте близу, док је још увек на располагању
 Нема гаса - нема аутомобила – нема логистике. На бензинским станицама би могло
нестати гаса јер неће добити испоруке, или можете платити само готовином.
 Без семафора - на многе саобраћајне сијалице утичу сензори који мере фреквенцију и
правце аутомобила који пролазе. Они су повезани у мрежу преко интернета и
контролисани су преко алгоритама. Без интернета би могли почети да трепере.
 Јавни превоз отежан - аутобуси и трамваји ће стајати на улицама, ви нећете знати где су и
када ће доћи следећи и вероватно не можете купити своју карту.
 Нема телефона - мобилни телефон или чак фиксни телефони више неће радити, било зато
што им је потребан интернет или би се срушили јер ће бити преоптерећени
 Нема ТВ-а - од производње ТВ програма до сигнала који долази у ваш дом, много тога је
сада дигитализирано и потребан им је интернет. Коришћење СмартТВ-а такође може бити
проблем, као и сателити ТВ-а неће радити.
 Нема информација - само радио може радити, али од телевизије до новина (производња,
дистрибуција) може се десити да информације не стигну на време како се данас користи
 Нема струје - нема воде - нема грејања - Могло би се догодити да ове основне услуге
престану јер се дистрибуција, логистика, обрачун и слично сада ослањају на онлине услуге
 Нема граничног прелаза – нема иноземних путовања - возови, авиони, аутобуси можда не
би имали проблема, али провера на прелазима и провера пасоша на граници неће да
функционише.
Примери величине података
Следећи примери показују приближно колико података вам је потребно за редовне радње на
вашем паметно телефону. Можда би било корисно показати учесницима колико података им је
потребно и за какву врсту активности има смисла користити ВиФи-везе, ако је могуће.
Мессенгер (нпр. ВхатсАпп): ца. 10 КБ по поруци, 250 КБ-1 МБ са сликама, 30 секунди видео 6 до 10
МБ (постављање или преузимање)
Фацебоок-ажурирање: ца. 200 КБ, са сликама. Може се пуно користити јер се стално понавља,
тако да само скроловање захтева 1-2 МБ у минути
Стримовање музике: 1 МБ у минути
Видео стреаминг: 2 - 28 МБ у минути (у зависности од резолуције, ХД треба више -> 2 ГБ на сат)
Провера е-поште: 50 КБ (нема прилога)
The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
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Провера распореда јавног превоза: 200 КБ до 1 МБ
Гоогле претрага: ца. 200 КБ по страници
гоогле мапе: 3 МБ у минути
Скajп позив: ца. 1-3 МБ у минути (више ако користите видео)
Корисни линкови:
• https://www.gcflearnfree.org/internetbasics/
• https://www.saferinternet.at/fuer-seniorinnen/ (german)
• https://www.lifewire.com/internet-101-beginners-quick-reference-guide-2483357
• http://www.learnthenet.com/index.php
• http://www.free-computer-tutorials.net/internet-basics.html
• http://www.davesite.com/webstation/inet101/net01.shtml
• http://www.explainthatstuff.com/internet.html
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Материјал Претраживање онлајн
Исправно или погрешно?:
Означите са десне стране
Питање

Исправно

Погрешно

На људској глави је отрприлике 100.000 власи.

Мушкарац у просеку 7.000 речи изговори у једном дану.

Хералдичка животиња Шкотске је једнорог.

Норвегија има заједничку границу са Швајцарско.

Људи у Бугарској тресу главу када говоре да.

Библија има 87 страница.

Сваки континент има бар један град именомн „Рома“

Аустрија има 15 милијуна становника.

Плави китови могу пити и слатку и слану воду.

Може те убити ако поједеш 20 језгара јабуке.

Решење за тренера:







На људској глави је отрприлике 100.000 власи. И
Мушкарац у просеку 7.000 речи изговори у једном дану. И
Хералдичка животиња Шкотске је једнорог. И
Норвегија има заједничку границу са Швајцарско. П
Људи у Бугарској тресу главу када говоре да. И
Библија има 87 страница. П
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Сваки континент има бар један град именомн „Рома“ И
Аустрија има 15 милијуна становника. П
Плави китови могу пити и слатку и слану воду. П
Може те убити ако поједеш 20 језгара јабуке. И

Сасвети за испробавање:
• Потражите слику плаже коју волите
• Покушајте да пронађете слику особе коју познајете
• Потражите видео спортске звезде коју волите
• Потражите видео о томе како кувати резанце
• Погледајте онлајн чланак о вашем председнику
• Сазнајте колико вреди један евро у српском динару
Савети за испробавање гласовног претраживања
• Покушајте да сазнате више о вашој омиљеној телевизијској звезди
• Потражите на Гооглу вашу омиљену животињу
• Покушајте да потражите прогнозу времена за наредних неколико дана
• Погледајте онлајн најближу апотеку / супермаркет и погледајте понуде
• Пронађите текстове ваше омиљене песме на мрежи

Основне информације за тренера:
Претраживачи:
"Термин за претрагу"
Када тражите нешто конкретно, покушајте да користите наводнике како бисте смањили нагађање
за Гоогле претрагу. Када ставите параметре претраге у наводнике, он говори претраживачу да
тражи целу фразу. На пример, ако тражите Пуппи Дог Свеатерс, мотор ће тражити садржај који
садржи те три речи по било ком редоследу. Међутим, ако претражујете "Пуппи Дог Свеатерс",
претраживач ће тражити за ту фразу тачно онако како сте је куцали. Ово може помоћи у
проналажењу одређених информација које могу бити садржане под другим изразом ако није
правилно сортиран.
Цртица Понекад се можда налазите у потрази за речју са двосмисленим значењем. Пример је Мустанг.
Када Гоогле претражује Мустанг, можете добити резултате и за аутомобил који је направио Форд,
или резултате за коња. Ако желите да исечете једну, користите цртицу да бисте мотору рекли да
игнорише садржај који је иза цртице. Погледајте пример испод.
• Мустанг- аутомобил
Ово говори претраживачу да претражује Мустангове, али да уклони све резултате који имају реч
"аутомобил" у томе. Може бити од велике помоћи приликом проналажења информација о нечему
без добијања информација о нечему другом.
Plus +
Коришћење + тера Гоогле да врати уобичајене речи које се обично могу одбацити, на пример:
Путер од кикирикија + Јам
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Тилде ~
Додавање тилде у претрагу говори Гооглу да желите да доноси синониме за израз. На пример,
унос "~ сет" ће донети резултате који укључују речи попут "конфигурирати", "колекција" и
"промена" који су сви синоними "сет" -а. Забавна је чињеница: "сет" има највише дефиниција од
било које речи у речнику.
Положај
Можда постоји пример на који Гоогле треба да тражи чланке или садржај на одређеној веб
локацији. Синтакса је врло једноставна и показаћемо вам доле.
• Рецепти site:cnn.com
Претрарживач ће потражити сав садржај о рецептима, али само на www:cnn.com. Сви други
резултати претраге ће бити уклоњени. Ако желите да пронађете одређени садржај на одређеној
локацији, ово је пречица коју можете користити.
Астериск *
Чекстер звезда је једна од најкориснијих на листи. Ево како то функционише. Када користите
звездицу у термину за претрагу у Гоогле претраживачу, оставиће се место које може бити
аутоматски попуњено касније по претраживачу. Ово је сјајан начин да пронађете текст песме ако
не знате све речи. Погледајте синтаксу.
• "Дођите * одмах ме"
Теби или мени, то може изгледати бесмислено. Међутим, Гоогле претрага ће потражити ту
реченицу, са тиме да звездице могу бити било која реч. Често, нећете наћи текстове песме Тхе
Беатлес "Дођи заједно" и то ће вам рећи претрага.
ОR
Гоогле претрага је флексибилaн. Зна да можда нећете пронаћи оно што желите ако претражите
само једну реч или фразу. Стога вам омогућава да тражите вишеструко. Помоћу овог трика можете
тражити једну реч или фразу заједно са другом речју или фразом. Ово вам може помоћи да
умањите претрагу како бисте тачно пронашли оно што тражите. Ево синтаксе.
• "Најбоље начине да се припремите за интервју за посао" или "Како се припремити за
интервју за посао" Претражујући то, претражит ћете обе фразе. Сећате се горњег цитата? Овде се
користи такође. У овом случају ће се тражити ове две фразе тачно. Може се урадити и речима, као
што је пример доле.
• Чоколада или бела чоколада
Ово ће потражити странице које имају или чоколаду или белу чоколаду!
Можете комбиновати ова правила ако желите да будете прецизнији + "Чоколада* торта" ИЛИ
"чоколада*торта" третирати "- health site:bbcgoodfood.com
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Конверзија балуте и јединица
Гоогле претрага може брзо и тачно претворити и мерне јединице и вредност валуте. Ту су разне
могућности за ово, као што је провера да видите стопу конверзије између две валуте. Ево како се
то ради.
• Миље у км - Ово ће претворити миље у километре. Можете поставити бројеве испред
да бисте конвертовали тај одређени број. Као "10 миља у км" показаће вам колико
километара има у 10 миља.
• ЕУР у динар - То ће претворити ЕУР у српски динар. Као и горе, можете додати бројеве
да бисте пронашли тачне конверзије за одређену количину новца.
Више:
https://bynd.com/news-ideas/google-advanced-search-comprehensive-list-google-search-operators/
http://www.lifehack.org/articles/technology/20-tips-use-google-search-efficiently.html
Гоогле има више уграђених опција и поставки за претраживање слика, видео записа, мапа, вести
и тако даље. Такође можете ограничити претраживање на језике или земље.
Најважније промене које можете направити у поставкама странице су:
• Промените број резултата по страници. Број може бити подешен између 10 и 100.
• SafeSearch: Ако желите уклонити неодговарајући садржај из резултата претраге, можете га
остварити са Безбедно претраживањем. Без обзира на његову универзалну ефикасност,
SafeSearch вас може ослободити садржаја за одрасле.
• Instant Predictions могу бити овде постављени. Ако је постављено, Instant Search приказује
резултат док уписујете кључне речи.
• Можете да укључите или искључите Private Results (то значи да Гоогле предвиђа резултате
претраге на основу претходних термина претраге и страница које сте већ посетили).
• Омогућите или онемогућите говорне одговоре када користите функцију Search by Voice.
• Подесите опцију за отварање резултата у новом прозору прегледача (или, таб).
• Доношење одлука о историји претраге.
Нађи више: https://www.techlila.com/google-search-settings/#ixzz4pSv1tZ6l
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Материјал Бесплатни програми
Задаци за исхабену:
• Нађите комад намештаја који вам се свиђа бесплатно.
• Потражите играчку коју ће ваша деца уживати у вашем граду. Шта би било?
• Колико је јефтина најјефтинија књига коју можете пронаћи у вашем округу / држави?
• Колико станова којима је месечни најам између 50, € - и 400, € - месечно у вашем округу?
• Колико је стар најјефтинији аутомобил који можете пронаћи? (не олдтајмер!)
• Можете ли пронаћи оглас којим се продаје књига под називом "..." и обратите се
продавцу питајући да ли је још увек на располагању? (овај назиб мора припремити
тренер)
• Да ли можете да поставите продајни оглас за нешто у овој просторији за курсеве са
сликом и информацијом о контакту? (Не заборавите да је скинете након провере!)
Друге куповне и продајне апликације које су доступне:
• Ebay
• Olx
• Lajumate
• Locanto
• Okazii
• Shpock
• Jofogas
• Subito
• Wish Loca
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Материјал Како се користи банкарски аутомат
Објашњење корак по корак:
1. Убаците картицу за подизање готовине у слот за картицу.
2. (Изаберите свој језик, ако вас пита)
3. Унесите свој ПИН код
4. Изаберите, ако желите проверити ваша средства или подићи готовину
а Притисните дугме за проверу средстава:
/ Погледајте своја средства
// Изаберите ако желите направити другу трансакцију или завршити процес
1. Ако завршите са процесом, немојте заборавити узети своју картицу
2. Ако желите да направите другу трансакцију, што значи подићи новац,
пратите упутства на кораку 4б
б Притисните дугме за подизање новца:
/ Изаберите износ који желите да подигнете. (Можда постоје две опције или да
притиснете дугме на једној од износа приказаних на екрану или притисните
"другу количину" и унесите износ помоћу нумеричке тастатуре.)
// Притисните "потврди“ (реч ће бити приказана на екрану или вам је потребно
да користите зелено уоквирено дугме "потврди" на тастатури)
///. Извадите свој новац и картицу.
1. Можда ће вам бити постављено питање, дали желите да направите
нову трансакцију.
2. Бићете упитани да ли желите потврду.
а. Притисните да или не, како желите
//// Завршите процес
Дугмад:
• Ако погрешите приликом уноса ПИН кода или новца или желите да се повучете: Користите
жуто уоквирено дугме "исправити".
• Ако желите да зауставите трансакцију: Користите дугме црвено уоквирено "стоп".
• Ако желите да потврдите трансакцију: Користите дугме зелено уоквирено "потврдите".
Безбедносна упутства:
• Никада немојте никоме говорити свој ПИН код.
• Немојте написати ПИН код.
• Не узимајте свој код у писаном облику с вама.
• Блокирајте приказ на нумеричкој тастатури руком, телом итд. Приликом уношења ПИН кода
• Покушајте покрити монитор од странаца својим телом
• Брзо извадите новац и своју готовинску картицу
• Не заборавите новац/картицу у банкомату
• Ако се нешто на АТМ-у чини необичним (као: слот за картицу или инсталирана камера
усмерена на нумеричку тастатуру), не користите је и реците особљу банке
Ако банкомат није издао ваш новац, али променио је стање на вашем рачуну, обратите се вашој
банци.
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Материјал Шта је датотека (file)?
Упутства за испробавање
Линк на зип-датотеку која садржи:
• Цветне слике за штампање
• Цветне слике и фасцикле за сортирање
• Различите типове датотека, фасцикла (pdf., doc, jpg,mp3, mp4)
Основне информације за тренера:
Дефиниција датотеке / фолдера:
Датотека/fajl је уобичајена јединица за складиштење на рачунару, а сви програми и подаци се
"пишу" у датотеку и "читају" из датотеке. Фолдер садржи једну или више датотека, а фолдер може
бити празан све док се не упише нешто. Фолдери могу садржати и друге фолдере (подфолдере).
Фолдери обезбеђују могућност за организовање датотека слично као што кутије садрже папирне
документе у орману. Заправо, датотеке које садрже текст су често названи документи.
Фолдери се такође зову "директоријуми", а креирају се на хард диску (ХД) или ССД уређају
(ССД) када су инсталирани оперативни систем и апликације. Датотеке се увек чувају у фолдерима.
Заправо и рачунарска радна површина је фолдер; посебна врста фолдера који приказује његов
садржај по цеолом екрану.
Датотеке су идентификоване кратким "продужењем" на крају њиховог имена. На пример, АБЦ.jpg
је ЈПЕГ слика, АБЦ.doc је Мицрософт Ворд документ датотека, а АБЦ.exe је извршна апликација у
Виндовсу. Иако се екстензије могу додати именима фасцикли, екстензије су првенствено
конвенција о фајловима.
Више информација:
• https://www.midyorklib.org/etraining/files/2012/05/Introduction-to-computers-session-3files-folders-windows.pdf
• https://fileinfo.com/filetypes/common
Текст датотеке-фајлови
.DOC

Микрософт ворд документ

.DOCX

Микрософт Ворд Опен XML Докукент

.ODT

OpenDocument Text Document

.TXT

Plain Text File

Медиа датотеке-фајлови
.MP3

MP3 Audio File

.MOV

Apple QuickTime Movie

.MP4

MPEG-4 Video File

.WMV

Windows Media Video File
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.JPG
.GIF
.PNG

JPEG Image
Graphical Interchange Format File (can be animated)
Portable Network Graphic

Друге датотеке - фајлови
.ZIP
.XLS
.EXE
.HTM
.HTML

Zipped File
Microsoft Excel Spreadsheet
Windows Executable File (Program - do not touch!)
Hypertext Markup Language File (open with browser)
Hypertext Markup Language File (open with browser)
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Материјал Како користити гугл документе(google.docs)
Мали задаци:
• Креирајте документ
• Назовите га именом своје омиљене животиње
• Пронађите информације о животињи на википедиа.цом и копирајте их у датотеку
• Измени величину слова, боју текста, додај фотографију
• Подели докуменат са још двојицом у соби
• Погледај неке друге документе и додај неке недостајуће информације, користи своју сопствену
боју текста.
Основне информације за тренера:
Детаљан опис гоогле.доцс и како га користити:
https://gsuite.google.com/learning-center/products/docs/get-started/
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Материјал Писање цивија CV:
Општа правила за писање ЦВ-а
Приликом писања ЦВ-а, пратите следеће сугестије.











Напишите конкретне, кратке и једноставне реченице
Напишите само корисне информације о себи које вам могу помоћи да добијете посао
Прилагодите свој ЦВ за сваки посао за који се пријављујете. Ако сте се, на пример,
пријавили за посао као а столар, није неопходно споменути да сте добри у сечењу косе,
што је пресудна
Вештина да постанете фризер
Проверите да ли сте попунили све делове ЦВ-а
Проверите правопис и граматику вашег ЦВ-а и/или тражите од некога да га провери
Уверите се да не постоје грешке у распореду (нпр. Пуно празног простора између
параграфи итд.)
Штампајте ЦВ на белом папиру
Напишите пријавно писмо, као допунско писмо, за лично адресирање компаније (то ће
бити друга јединица нашег курса)
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Материјал Основне информације за тренера Како користити е-пошту:
Када користити е-пошту:
 Е-пошта одлично функционише када желите да поставите питање или да брзо пошаљете
поруку, а вас не брине, колико брзо ћете добити одговор - или чак да ли добијете одговор.
Е-маил је диван начин за слање брзе поруке, али то није нужно најбољи пут за брз
одговор. Зато ако прималац није у обавези да благовремено прочита и поступа по вашој
поруци, не узмите за зло ако не реагује одмах
 Ако желите директно комуницирати са одређеном особом у организацији а не борити се
са вратаром, пошта одлично ради. Све док имате исправну е-маил адресу, вероватно ће
ваша порука бити прочитана од стране вашег примаоца.
 Пошто је емаил електронска, лако можете доставити исту поруку многим људима. Било да
је то информација за пет других чланова ваше породице или електронски позив за 50
ваших пријатеља, е-пошта олакшава брзу доставу вести, лако и без икаквих трошкова.
 Е-маил је значајан ако вам је потребно да сачувате писани запис о вашој електронској
комуникацији. Наравно, НЕ требате користити е-пошту ако НЕ ЖЕЛИТЕ писани запис.
 Када желите да уштедите новац. Е-пошта је у основи бесплатна и пружа скоро тренутну
испоруку па је далеко економичнији од конвенционалне поште.
 Е-пошта је савршена када путујете, јер можете приступити на било ком месту ако се
можете пријавити на интернет.
 Када морате бити невиђени. Е-пошта послата некоме привлачи много мање пажње него
телефонски позив.
 http://www.maximumadvantage.com/when-to-use-email.html
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Материјал Буди легалан:
Листа нелкегалн их садржаја
Запамти: Уопштено, све што је незаконито у свакодневном животу, такође је незаконито на
интернету.
У Аустрији је забрањено извршавање, учитавање, преузимање и гледање:
 Дечије порнографије
 Материјала за злостављање деце
 Веб локације за трговину децом
 Подстицање и прослављање националсоцијализма
 Подстицање расистичким материјалом
 Подстицање на дрогу
 Изазивање насиља
 Цибер мобинг

Упутство како пријавити илегални садржај IWF (Internet Watch Foundation)
1. Унесите веб локацију помоћу ове везе: https://www.iwf.org.uk/
2. Притисните црвени тастер који каже "пријавите кривични садржај овде"

2. Притисните зелени тастер који каже "направите извештај"

4. Изаберите прву од две опције за пријављивање, с обзиром да је друга за садржај који се
користи само у Великој Британији.

5. Притисните зелени тастер који каже "Следећи"
6. Одлучите да ли желите анонимно пријавити или дати своје контакт податке за повратне
информације
а. Изаберите прву опцију "пријава анонимно" и притисните следеће (директно ће се
постићи корак 8)
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б. Изаберите другу опцију "Сретан сам што могу дати своје податке тако да могу
затражити повратне информације"

и притисните „next“ (долазићете на корак 7)
Дајте своје контакт податке тако што ћете попунити следећа поља:
а. "Име"
б. "Презиме"
ц. "Емаил"
д. И одабрати своју земљу са листе

Затим притисните зелено дугме " Next " да бисте прешли на следећи корак
8. Изаберите врсту извора извора којој сте видели илегални садржај и притисните дугме
" next ".

Према ономе што сте изабрали,бит ћете преусмерени на друге интернет странице, које ће бити
приказано испод:
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Интернет страница:

1. Унесите адресу интернет странице која садржи илегални садржај
2. Опишите проблем (ако је могуће)
3. Означите поље "Ја нисам робот" (“I’m not a robot”)
4. Притисните зелено дугме " Submit report "
Спам емаил:

1. Уколико Спем имел, који желите да пријавите, се не налази на листи притисните зелено дугме
" Next"
2. Убаците интернет адресу са које вам је послата ова нежељена пошта
3. Напишите опис проблема (ако је могуће)
4. Означите поље “I’m not a robot”
5. Притисните зелено дугме "Submit report"
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Usenet/Newsgroup (Усенет / Невсгроуп) детаљи:
Ова опција је врло компликована да пријављујете и вероватно вас неће бринути, осим ако нисте
учествујући у Усенет / Невсгроуповима пуно. Због тога нећемо објаснити ову опцију.
Ни један од понуђених:
Ако притиснете "ниједно од горе наведених", не можете да извештавате путем ове веб локације
Запамтите: Ако желите да промените било који од ваших претходних корака, можете притиснути
дугме “back to previous step” који ће вас вратити на предходни корак.
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www.project-bera.eu

