
Извештај о изради, сарадњи  и анализи Приручника о дигиталном отиску,
5. и 6. задатку пројекта Чаробна интеркултурална мрежа пријатељства,

аутора Жељане Лукић Радојичић

Аутор пројекта: Жељана Радојичић Лукић
Задатак 5. и 6. : Наш дигитални отисак
Школа: ОШ “Вук Караџић” (ИО Мачвански Причиновић)
Град: Шабац
Држава: Србија
Ученика: 20
Разред: 6.
Број часова: 2
Коришћене платформе: Гугл, Ису
Коришћени веб алати:  Гугл презентације, гугл документи и Ису.
Активности:
На часу ЧОС-а се причало о друштвеним мрежама, објавама и шта је 
дигитални отисак. Ученици су гледали кратак видео клип о 
девојчици коју су сви препознали са интернета. Ученицима је 
прочитан 5. и 6. задатак и саопштено је да заједно треба да 
направимо Приручник - Наш дигитални отисак.
Ученици су подељени у групе и на Гугл документима је свака група 
радила по једно поглавље Приручника. Такође је ученица која је 
веома успешна из српског језика била лектор, одлична ученица 
рецензент, дизајн је радило 3 ученика. Такође за Поруке наставника 
су замолили наставнике да пишу на Гугл табли, а ученици су такође 
на Гугл табли писали поруке вршњацима.
На следећем часу ученици су сложили сва документа у Гугл 
презентацију и направили су Приручник, лектор је прочитао и 
исправио, дизајнери убацили прикладне слике, рецензент све 
прегледао и онда је ментор објавио Приручник на платформи за 
публиковање књига и часописа.

Ментор: Снежана Шалаи Тибор, наставник музичке културе
Закључак: Пре него што кликнеш ОБЈАВИ добро размисли да ли си 
сигуран да ће ти се објава свидети и после 10, или 15 година и да се 
нећеш постидети.



Линк приручника:
https://issuu.com/6624603/docs/_________.pptx

Приручник одељења 4/2, ментор Снежана Поповић:
https://read.bookcreator.com/Ezm1QM7wF9g6iad8ubfmihBx3Ay1/kX8
W0JznQ8ierq-zHfAl4Q?
fbclid=IwAR0Z7CI63pGxrjADAaFFFU13gWSPCLpPuwd4hlhcwx1JadHkt-
tVPbnMbKo

22.4.2021. године у 16:00 ученици ОШ “Вук Караџић” Шабац (ИО Мачвански 
Причиновић), ментор - Снежана Шалаи Тибор су разменили искуства у раду на 
прављењу Приручника о дигиталном отиску са својим млађим другарима из ОШ
“Милан Вукотић”  Голубовци, из Црне Горе, ментор - Ивана Милић. Састанак се
реализовао преко платформе Zoom.
Пре сусрета ученици су погледали радове. Старији другари су похвалили млађе 
на остављању позитивних дигиталних отисака, што се види на њиховом јутјуб 
каналу. Много воле да глуме и неки број наставних јединица драматизују са 
својом учитељицом. 
Млађима су се свидели у Приручнику позитивни отисци, а најмање су им се 
свидели негативни отисци. Посебно су прочитали поглавље које скреће пажњу 
на Заштиту деце на интернету.
Договор је да се сарадња настави.
Фотографије са дивног дружења:

https://photos.app.goo.gl/u16gVGVNqonbgZLU6

#AMIFN
#EdUBalkan
#AMIFN_MODUL_4
#Zeljana_Srbija
#amagicallinterculturalfriendshipnetwork

Извештај приредио:
Снежана Шалаи Тибор, наставник музичке културе

https://www.facebook.com/hashtag/amagicallinterculturalfriendshipnetwork?__eep__=6&__cft__[0]=AZVoP0KiCr4E7sObFX5RpUGZ9r2dZr1PFj-1Jmu9OwgnGNQS7IMXepXGHpO7MLHA7upUnyvfQNV37V22FYbiQQrR1cRjqI74A4y2liLyyU0qBBpZgp8VCj2S2OoO8iLfATggtiG0YnSRwFVSjKIK7MsR2VMcgm1rUQev4zauivxfKgQe22ZkMi2uv70dZBjRRK8&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/zeljana_srbija?__eep__=6&__cft__[0]=AZVoP0KiCr4E7sObFX5RpUGZ9r2dZr1PFj-1Jmu9OwgnGNQS7IMXepXGHpO7MLHA7upUnyvfQNV37V22FYbiQQrR1cRjqI74A4y2liLyyU0qBBpZgp8VCj2S2OoO8iLfATggtiG0YnSRwFVSjKIK7MsR2VMcgm1rUQev4zauivxfKgQe22ZkMi2uv70dZBjRRK8&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/amifn_modul_4?__eep__=6&__cft__[0]=AZVoP0KiCr4E7sObFX5RpUGZ9r2dZr1PFj-1Jmu9OwgnGNQS7IMXepXGHpO7MLHA7upUnyvfQNV37V22FYbiQQrR1cRjqI74A4y2liLyyU0qBBpZgp8VCj2S2OoO8iLfATggtiG0YnSRwFVSjKIK7MsR2VMcgm1rUQev4zauivxfKgQe22ZkMi2uv70dZBjRRK8&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/edubalkan?__eep__=6&__cft__[0]=AZVoP0KiCr4E7sObFX5RpUGZ9r2dZr1PFj-1Jmu9OwgnGNQS7IMXepXGHpO7MLHA7upUnyvfQNV37V22FYbiQQrR1cRjqI74A4y2liLyyU0qBBpZgp8VCj2S2OoO8iLfATggtiG0YnSRwFVSjKIK7MsR2VMcgm1rUQev4zauivxfKgQe22ZkMi2uv70dZBjRRK8&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/amifn?__eep__=6&__cft__[0]=AZVoP0KiCr4E7sObFX5RpUGZ9r2dZr1PFj-1Jmu9OwgnGNQS7IMXepXGHpO7MLHA7upUnyvfQNV37V22FYbiQQrR1cRjqI74A4y2liLyyU0qBBpZgp8VCj2S2OoO8iLfATggtiG0YnSRwFVSjKIK7MsR2VMcgm1rUQev4zauivxfKgQe22ZkMi2uv70dZBjRRK8&__tn__=*NK-R

