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Материјал: Разликовање самогласника од сугласника
Материјал 1:
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Материјал за формирање речи
Материјал 1.1.
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Материјал 1.2.
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Материјал 1.3.
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Додатна вежба:


Тренер записује речи на таблу тако што једно слово уиостави и каже члановима
породице да препишу слова које виде на папир и да размишљају о томе које слово
фали (например „уто“). Када дођу до решења и кажу које слово фали, треба да
формирају цеу реч и да покажу да разумеју значење те речи. Тренер затим каже да
променом једног слова та реч добија друго значење. Позива чланове породице да
поново размисле које слово би променули. Уколико је потребно тренер може дати
подстицај.
ШАЛ - ШАХ
ЖУТО – ЉУТО
ЦВЕЋЕ –СВЕЂЕ
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Материјал за писање кратког текста
Материјал 1.1.
Питања за децу чланове породице
1. Како се зовете?
2. Где живите?
3. Колико вас је у породици?
4. Како са зову ваши родитељи?
5. Шта волите да играте?
6. Коју храну волите да једете?
7. Да ли имате кућног љубимца, коју?
8. Шта бисте желите да радите када
порастете?

Питања за одрасле чланове породице
1. Како се зовете?
2. Где живите?
3. Колико имате година?
4. Колико вас је у породици?
5. Да ли имате децу? Како се зову?
6. Коју храну волите а једете?
7. Шта волите да радите у вашем
слободном времену?
8. Ко је ваш омиљени певач?

Материјал 1.2.
Пример вежбе Шта ми је важно?
Брат. Љубав. Фудбал. Ауто. Школа.
Имам два брата. Волим да играм фудбал. Волио би да имам ауто. Волим Школу.
Брат
Љубав
Фудбал
Ауто
Школа
Имам два брата._______________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

Додатни пример:


Партнер за дописивање

Тренер даје члановима породице разгледнице из њиховог града и објашњава им да треба да
напишу кратак текс некој особи, да се представе тој особи и да поставе питања тој непознатој
особи. Тренер им каже да ће ове разгледнице дати члановима породице у другој друпи и
замолити их да одговоре на њих (на овај начин ови чланови породице вежбаће препричавање
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тога шта су прочитали на разгледници, одговарање на питања итд.). После када су завршили
писање разгледнице, они га стављају у коверат и пишу адресу коју им тренер каже


Рођенданска журка

Тренер каже члановима породице да замисле да је некоме рођендан и да желе да му организују
рођенданску журку изненађења (или ако је време празника или било која друга прилика која се
може искористити за ову вежбу).
Тренер каже члановима породице да су њихови задаци:
1. да напишу текст на рођенданску картицу,
2. да напишу кратак текст са предлозима поклона и да напишу зашто мисле да ће тај
поклон одговарати тој особи,
3. да напишу кратак рецепт за колаче или листу састојака за рођенданску тору и његов
рецепт (рођенданска торта се може заједно урадити током породичне вежбе ),
4. да напишу листу гостију и њихово сродство са слављеником.
Уколико има четири члана породице, свако добија свој задатак. Уколико их има мање или више,
деле задатке.
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Материјал за писање породичног календара
Идеје за ваш календар.
Породица:
„Срећа је стварна само када се подели“ – Jon Krakauer, У дивљини
„Најважнија ствар на свету је породице и љубав“ – John Wooden
„Породица је најважнија ствар на свету“ - Принцеза Дајана
„Породица ће увек бити ту. Материјалне ствари, они дођу и оду“ – Romeo Miller
„Породица је место где живот почиње и љубав никада не престаје“
„Породица је Божје највеће ремек дело“
Током године:
„Када пада снег, имш две могућности. Да лопаташ или да правиш анђеле у снегу“
„Када снег пада, природа слуша“ - Antoinette van Kleeff
„Ако не бисмо имали зиму, пролеће неби било тако пријатно“ – Anne Bradstreet
„Пролеће је начин природе како каже, хајде да се забавјамо“ – Robin Williams
„Сунчев зрак је набољи лек“
„Пролеће је време планирања и пројекта“ – Leo Tolstoj
„Уколико би јунска ноћ могла причати, вероватно би се хвалила да је она измислила роматику“
- Bern Williams
„Живот без љубави је као година без лета“ –Шведска пословица
„Најлепше речено, септембар је ту, са наболљим временом лета и одушевљењем јесени“ – H.
H. Jackson
„Јесен је друго лето, када је сваки лист, цвет.“ – Albert Camus
„Јесен је сезона промене.“ – Таоистична пословица
„Децембар је месец светла, снега и прослава; време да направиш измене, повежеш крајеве, да
завршиш започето и да се надаш да ће ти се снови остварити.“ – Непознато
„На крају, нису године у твом животу који се броје. То је живот у твојим годинама“ – Abraham
Lincoln
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Материјал за разумевање текста
Следее објашњење смо добили од Maggy Woodleya из Red Ted Artа. За више информација о
њеном раду можете пронаћи на њеној Интернет страници или на њеном јутуб налогу, линк
можете пронаћи у у футноти.1
Спинер – материјал








Форма за спинера (линк за штампу је доле)2
Картон (например, два слоја од паковања житарица)
Чачкалица за зубе
2-3 динара у кованицама (уколико желите, новац можете заменити са дугмадима)
Јак лепак или топли лепак (силикон)
Игла
Маказе

Спинер – корак по корак упутство
1. Изаберите форму коју желите да
направите и исеците га.
2. Прецртајте га на картон.
3. Када имате основну форму, можете га
украсити како год желите – можете га
ишкрабати, бојити или налепити
папире у боји на њега... граница је ваша
машта.
4. Узмите два, три комада кованице
динара, требаће вам два комада за
основну верзију спинаре а три за друге
облике.
5. Залепите кованице на своја места и
дајте им да се осуше.
6. Користите своје форме како бисте
пронашли
средину
спинера
и
направите рупу са иглом. Користећи
малу маказу направите већу рупу, док
ваша чачкалица за зубе може слободно
и лако да уђе у рупу. Тестирајте спинер
и ако се заглави, проширите рупу.
7. Сада исеците 2-4 комада дискова од
картона, уколико користите картон од житарице требаће вам 4 комада и залепите
их по два комада.
1

RedTedArt:www.redtedart.com www.youtube.com/redtedart https://www.redtedart.com/printable-diy-fidget-spinnerinstructions/
https://www.redtedart.com/wp-content/uploads/2017/06/Fidget-Spinner-Step-by-Step.pdf
2
Print here: https://www.redtedart.com/wp-content/uploads/2017/05/Free-Fidget-Spinner-DIY-templates.pdf
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8. Поново направите рупу на дисковима помоћу игле, користите чачкалицу како бисте
проширили рупу док чачкалице не могу
фиксно да стоје у рупи.
9. Залепите први диск на карј ваше
чачкалице.
10. Провуците чачкалицу кроз ваш спинер.
Узмите ваш други диск и са друге стране
спинера навуците га на чачкалицу и
залепите га за чачкалицу.
11. Одсеците део чачкалице који вири.
Ваш спинер је готов.
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Материјал: Доношење закључака
Материјал1.1.
Молимо вас прочитајте текст који следи и одговорите на наведена питањаКратак текст:
Чарли и његов власник Тим су отишли у башту да се играју али тешки облаци су донели кишу,
тако да су Чарли и Тим пожурили у кућу. Чарли је отресао кишне капи са свог крзна а Тим је
скинуо своју мокру јакну. Чарли је сео до прозора и посматрао је како киша пада. Био је тужан и
незаинтересован за своју лопту. Тиму је био жао па је донео Чарлију велику коску. Изненада он
је поново био сретан.
Питања: Какав је Тим? (помоћ: љубиитељ животиња, пошто има пса који живи са њим,
емпатичан, пошто не жели да његов пас буде тужан, воли свог пса јер се брине о њему тако да
је он брижљива особа...)
Каква је животиња Чарли? (помоћ: има крзно које може да тресе, што значи да има дуге длаке,
воли да се игра са лоптом, воли коске)
Које је годишње доба? (помоћ: Тим има јакну тако да може бити или јесен или пролеће)
Шта воли Чарли? (помоћ: да се игра напољу у башти, да се игра са лоптом, да једе кост) итд.
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Материјал Подела броја 10

Редни број:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Црвено

Плаво

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Избројите колико имате црвених
и плавих кругова, означите
резултате са Х

Материјал за учење писања времена
Дневне рутине
План припада: ___________________________________________________________________
Редни број
1.
2.
3.
4.

Време

Активност
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5.
6.
7.
8.
9.
10.

Материјал за вежбање сабирања са вишецифреним бројевима
Извори прихода:
Р. Бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Извор прихода

Износ

Трошкови

Износ

Трошкови:
Р. Бр.
1.
2.
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Штедња или губитак
Укупни приходи
Укупни тпошкови
Разлика

Материјал за утврђивање знања Ниво 1:
Распоред курса
Распоред курса: Математичке компетеције ниво 1
Локација: Caritas Суботица, Змај Јовина 20.
Суботица

Тренер: Анита Сабо
Контакт: +381 62 *******

Датум

Време

26.09.2017 (уторак)

14:00 – 15:30

28.09.2017 (четвртак)

16:00 – 17:30

04.10.2017 (среда)

17:00 – 18:30
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06.10.2017 (петак)

13:00 – 14:30

...

...

Решите следећа сабирања:
299+700=
15+83=
96+159=
888+46=
910+54=
57+86=
183+127=
134+788=
712+89=
11+85=
372+439=
215+577=
443+505=
629+262=

Пример за домино сабирања ( за тренера)
Овде имате 40 комада домина. Сваки ред се састоји од 4 комада домина. Расеците уздуж
дебелих линија.

599
114
400
100
123
577

322
1
300
118
15
221

278
425
300
482
585
379

115
415
137
510
450
111

485
185
463
90
150
499

99
370
345
250
592
550

501
230
255
350
8
50

175
200
500
477
33
65
15

535
323
105
199

318
188
209
222

282
412
391
378

475
303
445
333

125
297
155
267

325
241
68
107

275
359
532
493

277
495
401
486

Материјал за децималне бројеве
Поређење децималних бројева:
Молим вас поређајте доле наведене децималне бројеве и доделите им редне бројеве 1 за
највећег а 15 за најмањег.
8.25
1.30
5.53
7.22
0.25
1.03
6.19
3.55
2.25
9.16
0.03
16

9.55
2.27
3.01
4.75

Материјал за дељење
Решите следеће задатке помоћу дигитрона
1. Породица која се састоји од 5 чланова иде у кафић и имају буџет од 2000 динара.
Колико може свки члан породице да потроши уколико новац поделе равномерно?

2. У фрижидеру вам је остало само пола литре млека (500 мл) и желите то да
равномерно поделите између ваше 3 деце. Колико ће млека добити свако дете?

3. Марија има једну таблу чоколаде која се састоји од 25 коцкица. Колико коцкица ће
свако добити, уколико она подели таблу једнако са своја три брата?

4. Ваша баштенска леја је дугачка 4 метра. Колико семена можете да посадите по
метру, уколико имате 66 семенки и желите да их буде једнако по сваком метру?
17

5. Рачун за воду вашег домаћинства за прошли месец (30 дана) показује да сте
отрошили 3700 литара воде. Колико воде трошите просечно по дану? Колико воде
трошите по члану домаћинства (7 особа) просечно по особи месечни и по дану?

6. У шпајзу имате 33 конзерве супе. Колико пута можете да једете супу, уколико вам је
за један оброк потребно 4 конзерве?

7. Желите да одете аутобусем до центра. У овом граду треба да платите 30 динара по
станици. Колико станица можете ићи највише аутобусем уколико имате 500
динара?

Материјал Комбиноване математичке операције
Задаци за фудбалску утакмицу:
1. Процените раздаљину ос средине терена до дола.
2. Процените висину голмана оба тима.
3. Гледајте вашег омиљеног играча неколико минута – колико пута је шутнуо лопту?
4. Бројите жуте и црвене картоне од почетка?
5. У првих 15 минута колико пута су шутнули лопту по тиму?
6. Колико пута су оба тима шутнули лопту на гол током целе утакмице?
7. Колико голова је оба тима дало?
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8. Колико кругова (кругова, полукругова и четврткругова) можете да избројите на
игралишту?
9. Гледајте између 25-30 и 75-80 минута и бројите колико пута су играчи оба тима
дотакли лопту у овом времену?
10. Процените колико далеко могу играчи да убаце лопту на терен.
11. Процените колико навијача има на трибинама.
12. Колико кошта минерална вода.

Евалуација
1. Израчунајте колико је дугачко фудбалско игралиште.
2. Упоредите ваше бележке са другима – чији играч је имао највише контаката са
лоптом и колико?
3. Уколико можете жуте и црвене картоне добијене током утакмице да поделите
равномерно међу свим играчима, колико би сви добили у просеку?
4. У првих 15 минута који тим је имао више контаката са лоптом? И колико је велика
разлика?
5. Који тим је био ефективнији у давању голова? Коме је потребно мањи број покушаја
за постизање поена?
6. Погледајте слику фудбачског терена од горе – колико облика видите?
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7. Између минута 25-30 и 75-80 у
којим минутима је било више
контаката са лоптом? Да ли је
било једнако за оба тима?
8. Упоредите ваше бележке са
бележкама других – шта мислите
колико далеко може играч да
баци лопту?
9. Уколико је улазница 1500
динара – колико је организатор
утакмице зарадио само од
продаје улазница?
10. Уколико је пола људи купило минералну воду, колико би то било новца?

Материјал за мерења:
Рецепт за воћну салату:
Састојци (за 4 порције):
 1 кг јабука
 О,5 кг грожђа
 450 гр наранџе
 300 мл сока од наранџе
 250 гр ананаса из конзерве (или свежег, уколико се може купити)
 4 банане
 100 гр ораха
 50 гр шећера
 Сок од ½ лимуна
Припрема:
 Измерите све састојке.
 Оперите сво воће.
 Уситните јабуке, наранџе и банане на величину залогаја и ставите их у чинију.
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Додајте грожђе, ананас и орасе у чинију.
Додајте сок од наранџе и лимуна у чинију.
Пробајте вашу воћну салату и додајте шећер уколико није довољно слатко.
Уживајте.

Листа често кориштених мерних јединица
Дужина
 1м (метар, основна јединица за дужину)
 1 мм (милиметар) =0,001 м
 1 цм (сантиметар) =0,01 м
 1 км (километар) =1000 м
 Америчке и британске мерне јединице
o 1 јард (основна јединица за дужину) (САД, ВБ) =0,9144 м
o 1 фут =1/3 јард =0,305 м
o 1 инч =1/36 јард =1/12 фут = 2,54 цм
o 1 миља =5289 фут = 1609 м
Запремина и капацитет (течно и суво)
 1 литар (основна јединица за запремину)
 1 мл (милилитар) =0,001 л
 Постоје и америчке и британске мерне јединице коа унца, галон и пинт (нису исте у
Америци и у Великој Британији)
Тежина (маса)
 1 кг (основна мерна јединица за теину или масу)
 1 г (грам) = 0,001 кг
 1 метрична тона = 1000 кг
 1 фунта (САД, ВБ) = 0,4536 кг
Правило: Један литар воде је тешко приближно један килограм.
Задаци за мерење
 Висина једног члана породице у сантиметрима
 Дужина стола у метрима
 Одстојање између пода и прозора у сантиметрима
 Дужина вашег палца у сантиметрима
 Дужина малог прста неког члана породице у милиметрима
 Ширина врата у метрима
 Одстојање између пода и седећег дела столице у милиметрима
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НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: Камера 1 и 2
Материјал:
Разни модови и поставке, када и где да их користимо.
Сваки телефон и сваки софтвер се разликују, али ово су најчешће поставке које ћете вероватно
наћи у вашој камери.
 Ауто: аутоматски мод који користи стандардне поставке који добро раде у највећем
броју случаја. У специјалним условима, например мало светла или док померамо
камеру, неће радити добро.
 Панорама: мод намењен за прављење великих фотографија окружења. Ради боље
без људи у покрету.
 Портрет: мод намењен за сликање нечијег лица.
 Блиц: Он/Офф/Ауто. Уколико ваш телефон има уграђен блиц, он ће се палити
најчешће аутоматски. Али светло вшег блица може да досегне предмете само до 2 2,5 метра удаљености. Тако да треба да искључите блиц уколико желите да снимите
нешто што је удаљеније.
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ИСО: прилагођава могућност сензора слике да ухвати светлост, што је број нижи,
сензор је мање осетљив.Нормално камера би требало да користи поставку
између100 и 400 ИСО. Велики ИСО (више од 1000) значи да ћете моћи да правите
слике уз мало светлости, у соби или током ноћи – али велики ИСО исто значи да
слике неће бити оштре и изгледаће зрнасто.
Мацро: мод за прављење детаљних слика са врло мале удаљености, например слику
цвета или мале животиње. У овом моду растојање између сочива и објекта
фотографије може да буде само неколико сантиметара.
Отвор бленде: Једноставно речено то је рупа испред сочива, кроз коју пролази
светло и стиже до сензора. Величина ове рупе одређује оштрину слике (дубину
поља) и количину поребне светлости да се направи слика. Мери се бројевима од
ф1.2 до ф22 (1.2 значи велику рупу, ф22 значи малу рупу). Када је отвор бленде
мали, дубина поља је велика, а када је отвор бленде велики, дубина поља ће бити
мала. Када је отвор бленде мали, можете правити слике при мало светлости, али ће
мали део слике бити оштар (све што је на удаљености од 100 до 110 цм од објектива). Када је сунчан дан. Можете снимати са ф22 и све ће бити оштро на слици.
Брзина затварања бленде: то је дужина времена током којег је сензор слике
откривен светлу, мери се делићем секунде (1/60, 1/120). Мала брзина затварања
бленде омогућава улазак више светлости и фотографисање при ниском светлу али
ће вам требати сталак (трипод) како бисте имали оштре слике. Велика брзина
шутера се користи за покретне објекте, али вам тада треба пуно светла или блиц.
Мануал: у овом моду можете сами да контролишете све поставке. Например ИСО,
отвор бленде, брзина шутера итд, ово је за напредне кориснике.
Аутоматски окидач: камера снима слику неколико секунде после притиска окидача.
То значи да можете наместит групу, притиснути окидач, и после имате 10 секунди
да се и ви придружите групи и да будете на слици.
Спорт/акција: овај мод је намењен за сликање покретних објеката, аута, трчача,
бициклиста... Најбоље ради када је сунчан дан, треба му пуно светла.
ХДР: мод за снимање слика који имају јако тамне и јако светле делове. У овом моду
фотоапарат прави више слика разних поставки и после од више слика прави једну
слику.
Ноћ/журка: мод за прављење слика при ниском светлу. Треба ће вам трибод како би
телефон мирно стајао. Понекад блиц осветли само људе у близини.
Изложеност: можете поставити да замрачите или да осветлите ваше слике.
Најчешће се означава бројевима -2(мрачније) +2 (светлије).
Предња камера: неки телефони имају камеру са предње стране изнад екрана за
прављење селфија. Најчешће ова камера није толико добра као она са задње стране
и нема блиц. Она се исто користи за видео позиве.
Ефекти: омогућава вам да промените боје, например црно-беле слике, браон слике
итд.
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Материјал Заштитите свој телефон:
Како направити безбедну лозинку:
Четири најчешћих – лако се пробија – немојте их користити
1. 123456
2. Лозинка (password)
3. 12345678
4. Љњертз (qwerty)
Исто немојте ористити:
а. Датум рођења
б. Име супруге, деце, пса итд
ц. Своје име
Савети за безбедну лозинку:
 Користите велика и мала слова, бројеве и карактере у једној лозинци
 Дуже = боље
 Проверите безбедност ваше лозинке (www.howsecureismypassword.net)
 Немојте га рећи другима
 Уколико га запишете негде, немојте га држати близу рачунара и запамтите где сте
га ставили
 Користите четири независне речи којих се лако можете сетити и повежите их у
лозинку
Примери безбедне лозинке:
 биоскопрачунархрчак замислите три неповезане речи и запишите их „биоскоп,
рачунар, хрчак“, можете измислити и причу у својој глави како бисте запамтили
речи „Отишао сам у биоскоп са својим рачунаром како би потражио слику хрчка“
нетреба да има смисла, само да га се лако можете сетити.
 ФотељаКактусСтоКантазасмеће користите четири речи ствари које видите око
вашег рачунара.
 НовинаМоторнатестераШтапКњижара ствари које волите или су повезани за
ваш хоби па их се лако можете сетити.
 АутоматикКоњаник1Двадесет2Главатуша уколико желите да користите бројеве
и специјалне карактере, немојте их користити на почетку.
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Материјал Како користитиаутомат за сликање
Корак по корак објашњење
1. Седите на дату столицу
2. Изаберите тип слике коју желите додиривањем екрана
3. Платите за вашу слику (убаците новац за зато предвиђено место)
4. (Притисните дугме за сликање, у неким аутоматима слика се прави аутоматски
после убацивања новца)
5. Седите мирно током снимања слике
6. Узмите ваш кусур (уколико га има)
7. Сачекајте да се слике одштампају
Законски критеријуми
 35 мм широка и 45 мм висока (зависи од конкретне државе)
 Не старија од 6 месеци
 Лице треба да стоји право и симетрично
 Лице и уши треба да су видљиве
 Само глава, врат и делимично рамена треба да су на слици
 Слика треба да буде оштра и са контрастима
 Једнобојна позадина
 Без црвених очију
 Без мрљи на слици
 Са неутралним изразом лица, уста склопљена, очи отворене
 Фронтални поглед
 Без косе у лицу
 Без наочара за сунце
 Наочари несмеју да заклањају очи и да производе рефлексију
 Дозвољене су капе само из религиозних разлога, али и тада треб алице да се јасно
види од браде до чела без сенке
Додатне информације за тренере
Добри и лоши примери за слике
Пошто су критеријуми различити у свим земљама, углавном свака држава даје примере како
треба да изгледа одговарајућа слика за документа, најбоље би било да тренер потражи ове
сајтове.
Например у Аустрији примери добрих слика се могу пронаћи на Интернет страници
Министартсва унутрашњих послова www.bmi.gv.at/passbild/
Друга Интернет страница од помоћи ноже да буде:
https.//www.schengenvisainfo.com/schengen-visa-application-requirements/photo-requirements/
Ово није званична Интернет страница, али пружа информације и примере слика о легалним
захтевима према сликама за документа.
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Материјал Приватност и безбедност на Интернету
Природне и људске претње рачунару
 Екстремне температуре: ово значи да
рачунар или други електрични уређај
нетреба да оставимо на топлом месту,
например у ауту паркираном на сунцу, али
исто нетреба ни да га оставимо у колима
током зиме.
 Влага: друга озбиљна претња електричним уређајима је вода и
влага генерално, стога је важно да заштитимо рачунар од кише и
да спечимо да падне у воду.
 Ударци: рачунарима није добро да падну или да добију ударац, тако
проверите, да ли сте га ставили на сигурно место.
 Крађа идентитета: могуће је да неко украде ваш
„виртуелни идентитет“ зато је важно да никада не
дајете ваше личне податке и лозинке. Лозинка
треба да буде јака, комбинација више речи у једно.
Исто будите пажљиви при куцању ваше лозинке да
нико не види. Уколико
треба да запишете
лозинку, чувајте запис
на добром месту, удаљено од рачунара.

Вируси, вормови и тројанци: Инсталирајте
програм против вируса и спајвера и будите опрезни
када отварате имејлове од непознатих особа. Нарочито
будите опрезни када отварате из прилога слике или
документа.
можете покупити са Инернета а
 Спајвер:
Спајвер
да тога нисте ни
свесни, спајвер пребацује ваше
личне податке хекеру.
Важно је да имате инсталиран
анти спајвер програм,
фајервал, имејл скренинг и
заштиту од спамова
уколико желите да користите
ваш рачунар на јавним
местима.
 Интернет преваре: Док користите Интернет, можете
добити јако привлачне понуде преко имејла или у четрум
комуникацији. Ове понуде вам се могу учинити правима
на први поглед, али углавном нису. Оне вам могу нанети
штету крађом личних података а могу вам чак украсти и
новац.

Брисање,
губљење
података:
Најефективнији
начин како бисте се заштитили
од губљења података је да
редовно
правите
бекуп
података
(бекуп
значи
прављење више копија о вашим
подацима).
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Пример имејла који „пеца“ личне податке

Federal Bureau of Investigation (FBI)

Spam

X

• "MR.JOHN BOLES"< <''yyyy."@vega.ocn.ne.jp>

00:08 (vor 21 Stunden)

an ·
Warum ist diese Nachricht im Spamordner? Diese Nachricht weist gror..e Ahnlichkeiten mit anderen Nachrichten
auf.d1e von unseren Spamfiltem als Spam eingestuft wurden. Weitere lnformationen
Cyber Wiretap And Funds Recovery
Department. Federal Bureau Of
Investigation FBI
FBIOFFICE IN LONDON UK: 4 Chatsworth Rd, Sutton SM3 SPJ, UK
Attn:Beneficiary.
We (FBI) are contacting you this time to notify you that we received information from the Barclays Bank London
to investigate (Mr. Mohamed Abdul) from SAUDIARABIA who was in their office as your representative to claim
your approved fund valued $,5000.000:00 dollars. Mr. Mohamed Abdul, advice the managements of Barclays
Bank to transfer your approved fund valued $5000,000:00 dollars into his own personal bank account
information below.
Bank Name:Bank of America
Bank Address:2425 N Blackstone AVE.Fresno, CA
93703 USA Bank Account Number:2719566859
Bank Routing Number:021200025
Bank Swift Code: BOFAUS6S
Bank Account Name:Mr. Mohamed abdul.
The above mentioned person (Mr. Mohamed Abdul) said that you authorized him to help you and claim your due
fund from the Barclays Bank London as your legal representative. Please you're advice to confirm if we should
give the Barclays Bank management's instruction to proceed with the final release of your due fund valued
$,5000,000 dollars into above bank account. We hereby anticipate your swift response.
Officially
Sealed.
MR.JOHN
BOLES
ASSISTANT DIRECTOR ,FederalBureau of Investigation (FBI)
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Знаци који одавају да је реч о имејлу који „пеца“ податке:
 Нема директног ословљавања („драги купце“, Њдраги клијенту“ итд.)
 Тражи од вас да кликнете на прилог или на линк
 Некомплетна или лоша верзија званичне имејл адресе
 Тражи од вас да дате вашу лозинку, број банкарског рачуна и друге личне податке
 Непознајете пошиљаоца
 Нисте очекивали имејл од овог пошиљаоца
Како да направите безбедну лозинку:
 Користите велика и мала слова, бројеве и карактере у једној лозинци
 Дуже = боље
 Проверите безбедност ваше лозинке (www.howsecureismypassword.net)
 Немојте га рећи другима
 Уколико га запишете негде, немојте га држати близу рачунара и запамтите где сте
га ставили
 Користите четири независне речи којих се лако можете сетити и повежите их у
лозинку
 Немојте користити: датум рођења, имена чланова породице итд.
Додатне ифоррмације за тренере:
https://www.digitalunite.com/guides/internet-security (енглески)
https://www.watchlist-internet.at/phishing/ (немачки)
http://www.phishing.org/phishing-examples (енглески)
https://www.thebalance.com/best-free-antivirus-1356634 (енглески)
https://www.mimikama.at/ (немачки)
https://hoax-info.tubit.tu-berlin.de/hoax/hoaxlist.shtml (немачки)
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_hoaxes (енглески)
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Додатне информације за тренере Како да се користи Фејсбук:
http://www.wikihow.com/Use-Facebook
https://www.facebook.com/about/basics
https://www.facebook.com/help/325807937506242/
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Додатне информације за тренере Скајп конференција:
 http://mashable.com/2014/07/09/skype-for-beginners
 https://www.digitaaunite.com/guides/email-skype/skype/how-make-skype-call
 http://www.wikihow.com/Skype
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Материјал Како да преводимо уз помоћ Интернета:
Објашњења корак по корак и збирка корисних линкова онлине речника
Гугл транслејт (Гугл преводиоц- Google translate)
1. Отворите Интернет претраживач (Google Chrome)
2. Кликните на икону микрофона
3. И реците „гугл транслате инглиш сербиан“ (или друга два језика која желите да
преводите)
4. Кликните на икону микрофона
5. Реците реч, фразу или реченицу коју желите да преводите
6. Читајте и слушајте превод
Уколико кликнете на икону са две стреле -><- можете променути смер превода.
Уколико кликнете на икону звучника, прочитаће вам наглас написан превод.
Уколико желите да промените језик, можете то урадити тако што кликнете на језик и из менија
изаберете други језик који желите или можете почети од почетка тако што ћете рећи „гугл
транслате језик 1 језик 2.“
Савети за пробу:
 Здраво, моје име је...
 Молим вас, можете ми рећи, где могу пронаћи тоалет?
 Колико је сати?
 Заиста волим сладолед.
 Ја сам из Аустрије.
 Волим те.
 Желим те позвати на нашу журку.
 Да ли си икада била у Мексику?
Онлине речник: (например ЛЕО)
1. Укуцајте име Интернет странице: http://dict.leo.org/english-deutsch
2. Укуцајте реч коју желите да преведете
3. Погледајте листу могућих превода и фраза
Уколико кликнете на било коју реч која је написана плавом бојом, аутоматски ће бити приказане
све могуће опције превода за реч на коју сте кликнули.
Уколико напишете реч лоше, Интернет страница вам нуди речи на оба језика на које сте могли
мислити. Кликните на реч и видите преводе.
Можете кликнути на плај икону (>) поред речи и послушати изговор.
Напредна функција је да се реч сними у речник, тако што кликнемо на икону на којој пише „safe“
али за ово вам је потребно да имате налог за ову Интернет страницу.
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Савети за пробу:
 Хвала
 Супруга
 Зет
 Новац
 Вечера
 Тоалет
 Вода
 Наставник
Интернет страница за учење језика корак по корак упутство за Loecsen
1. Укуцајте линк: www.loecsen.com
2. Изаберите језик који желите да учите тако што кликнете на одговарајућу заставу
3. Аутоматски ћете бити пребачени на прву наставну јединицу тог језика
4. Ви можете
а. Да кликнете на икону са реченицама које желите да знате на другом
језику или
б. Да почнете од прве фразе
5. Превод ће вам бити гласно причитан
6. Покушајте гласно да кажете како бисте вежбали дати језик
Следеће иконе су вам потребне како бисте могли да се крећете у програму:

Player: чита реч гласно
Quiz: тестира ваше знање тако што чита фразу, и моли вас да изаберете одговарајући превод са
листе и треба после да притиснете „confirm“
Mp3+Pdf: помаже вам да скинете дату лекцију
<<: значи натраг до последње фразе
(): значи поновите ову фразу
>>: значи идите на следећу фразу
>: ово је „рlay“ што значи да ће све фразе дате лекције бити прочитане од почетка до краја
II: заустављање читања
Следећа икону: можете користити да бисте избледили или вратили боју текста изнад слике.
Можете ово користити ако не желите да читате речи док слушате превод, или ако желите да
буде написано само један језик или оба језика.
Задња икона са два балона: вам омогућава да одлучите да ли желите да лекцију и речи слушате
само на страном језику или и на вашем језику.
Уколико одете мало доле на страници можете наћи различите теме, например ресторант,
поздрави, породица, боје итд. Кликом на неку од тема бићете пребачени на сличну страницу са
новим речима и фразама.
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Следеће Интернет странице могу бити од помоћи тренерима када траже онлине речнике и
странице за учење језика:








www.duolingo.com (за учење разних језика почев од енглеског)
www.learnalanguage.com (за учење разних језика почев од енглеског)
dict.leo.org (онлине речник немачки – други језици)
de.langenscheidt.com (онлине речник немачки – други језици)
sprachportal.integrationsfonds.at (за учење немањког језика почев од других језика)
www.goethe.de (глобална организација за учење немачког језка)
www.srpskibre.com (за учење српског језика почев од енглеског)
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Материјал Решавање сукоба (конфликт менаџмент)
Разне техниче за миривање:
 Бројање/угриз језика/дубоко дисање пре одговора: сачекајте неколико секунди пре него
што одговорите, не одговарајте одмах, нарочито када се осећате повређено
 Користите стрес лоптице: када се осећате бесни стискајте лоптицу неколико секунди
 Попијте нешто: уместо да одмах одговорите попијте гутљај воде или кафе тако да ћете
имати мало више времена да размислите о вашем одговору
 Дишите кроз стомак: то вам помаже да имате довољно ваздуха у систему и можете лакше
да контролишете ваше дисање, и тако кажете вашем телу да се смири
 Погледајте нешто лепо: фокусирајте своју пажњу на нешто друго на секунд – на неку лепу
слику, животињу или цвет – то скреће ваше мисли са проблема и помаже вам да се
смирите
 Притисните ваше дланове један у други: притискајте и 5-10 минута – то исто помаже
вашем телу да се смири и да се фокусира на нешто друго
 Затворите ваше очи на секунд: одузима пуно спољашњих стимуланса и тако вас смирује
 Изађите: ово није најбољи начин, али ако осећате да неможете контролисати конфликт,
изађите – али прво реците породици да треба да размислите о томе и да ћете се вратити
Додатне информације за тренере
http://www.learningpeace.com/
http://www.afcbt.org/materials/Downloads/3rd%20Ed%20English%20Handauts.pdf
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Материјал Управљање временом
Име пројекта:

Име задатка
Пронаћи рецепт
Написати листу за куповину
Набавка
Кување
Постављање стола
Вечера
Распремање стола
Прање судова
Одлагање остатка хране

Вечера у 19,00

Трајање
15 мин
10 мин
60 мин
60 мин
10 мин
10 мин
10 мин
15 мин
5 мин

Ко
син
мајка
ћерка
отац
син+ ћерка
сви
отац
мајка
син

Завршити до
17,00
17,15
17,30
19,00
19,00
19,30
19,45
19,45
19,45
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