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АНКЕТА

АНКЕТА
Елекронски

медији

постају

све

комуникације и међу децом и зато

уобичајенија

средства

данас уочавамо различите

облике електронског насиља. Електронско насиље укључује било
какав облик слања порука путем Интернета или мобилних
телефона. Има за циљ повређивање, узнемиравање или било какво
друго наношење штете детету, младом или одраслом човеку који
не може да се заштити од таквих поступака. Оно што електронско
насиље чини опаснијим од других облика насиља јесте чињеница
да је присутно 24 сата, сваки дан, да погађа особу на местима где
се раније осећала сигурно и заштићено. Публика која учествује је
многобројна са тенденцијом увећавања. Анонимност злостављача
повећава страх код жртве, осећај несигурности и незаштићености.
Без

физичког

контакта

са

жртвом

злостављач

теже

схвата

последице својих поступака.
Безбедност деце данас добија ново значење са појавом нових
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облика електронске комуникације, то је данас ново „пази-какопрелазиш-улицу“. Треба размишљати на начин да је Интернет данас
незаобилазан и свеприсутан , али треба га користити тако да се
опасности сведу на најмању могућу меру, а да се максимално
искористите његове неисцрпне могућности.
Овде је приказан један део истраживања које је извршено у
Čekajući polazak

циљу израде мастер рада на тему “Електронско насиље у основној
школи”. Истраживање је обухватило 225 ученика из наше школе од
петог до осмог разреда и спроведено је у септембру 2014. године.
СТРАНА
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ЕЛЕКТРОНСКО НАСИЉЕ

АНКЕТА

1 . Полна структура ученика
Пол

Фреквенција

Проценат

150

Мушки
Женски

98
127

43,56
56,44

100

Укупно

225

100,00

50

мушки
женски

0

2. Разред који похађају испитници
Разред

Фреквенција

Проценат

100

пети

45

20,00

80

шести
седми

53
87

23,56
38,67

60

осми

40

17,78

40

100,00

20

Укупно

225

пети
шести
седми
осми

0

3. Најчешће коришћење Интернета

Интернет највише користим због:

Фреквенција

Проценат

гледања видео клипова

39

17,33

филмова и серија које пратим
социјалних мрежа

29
69

12,89
30,67

играња игрица

51

22,67

када желим да сазнам нешто више о
одређеној теми

37

16,44

Укупно

225

70

100,00

гледања видео клипова

60
50

филмова и серија које пратим

40
30

социјалних мрежа

20
10
0

играња игрица

када желим да сазнам нешто
више о одређеној теми

СТРАНА

5

ЕЛЕКТРОНСКО НАСИЉЕ

АНКЕТА

4. Поседовање Facebook профила
Да ли имаш профил на Facebook-у?

Фреквенција

Проценат

да

176

78.22

не

42

18.67

имао/ла сам, али сам угасио/ла
Укупно

7

3.11

225

200

100,00

да

150
не

100
50

имао/ла сам, али сам
угасио/ла

0

5. Виртуелни пријатељи које ученици не познају лично
Да ли имаш међу
виртуелним пријатељима
и особе које не познајеш
лично?

Фреквенција

Проценат

120
100
80
60

да

57

32,39

не

119

67,61

Укупно

176

да
не

40
20

Ekskurzija
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0

6. Сусрет са непознатим виртуелним пријатељима ради личног
упознавања
Имао/ла сам позив да
се лично упознам са
непознатим
Фреквенција
пријатељима са
Čekajući polazak
друштвених мрежа.
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да

33

не
Укупно

143
176

150

Проценат

100
да
не
50

18,75
81,25
100,00

0

ЕЛЕКТРОНСКО НАСИЉЕ

АНКЕТА

7. Став ученика о сусрету са непознатим виртуелним пријатељем
Немам ништа против да се сусретнем
са неким својим вршњаком кога сам
упознао/ла на социјалним мрежама.

Фреквенција

Проценат

то је О.К.

26

14,77

никада то не бих урадио/ла
можда

83
49

47,16
27,84

18

10,23

176

100,00

да, али у претњи неке одрасле
особе
Укупно
то је О.К.
100
80

никада то не бих урадио/ла

60
40

можда

20
0

да, али у претњи неке одрасле
особе

8. Претње преко Интернета ( социјалних мрежа ) упућене ученику
Путем
друштвених
мрежа претили су

Фреквенција

200

Проценат

150

ми и вређали ме.
да

15

6,67

не
можда

197
13

87,56
5,78

Укупно

225

100,00

да

100

не
можда

50
0

9. Угрожавење приватности уласком на туђи профил
Да ли си некада
пробао/ла да уђеш на

Фреквенција

Проценат

туђ налог (хакујеш)?

200
150
100

да

39

17,33

50

не

186

82,67

0

Укупно

225

100,00

да
не

СТРАНА
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ЕЛЕКТРОНСКО НАСИЉЕ

АНКЕТА

10. Лично искуство уласка на профил испитника (хаковање)
Да ли се теби
догодило да ти је

Фреквенција

Проценат

150

неко хаковао профил?
да

100

36

20,45

не

140

79,55

Укупно

176

100,00

да
не

50
0

11. Електронско насиље групе према појединцу
Био/ла сам жртва неке
групе/странице коју је

Фреквенција

Проценат

200

неко други направио?

150

да

16

не

195

86,67

50

не знам

14

6,22

0

Укупно

225

7,11 100

да
не
не знам

100,00

12. Снимање против воље као облик електронског насиља
Неко ме је снимао
против моје воље
да

200

Фреквенција
41

не

184

Укупно

225

Проценат

150
100

18,22

да
не

Ekskurzija
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0
50

100,00

13. Објављивање снимака на интернет без одобрења
Снимци на којима
сам ја објављени су
на Интернету без

Фреквенција

Проценат

мог одобрења
да

СТРАНА
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250
200
150

да

4,44

100

не

не

214

95,11

50

Укупно

225

100,00

0

ОСМАЦИ О СЕБИ

ОСМО

1

СТРАНА
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Још пар недеља и крај. Последњи пут гледам сва ова лица и
трудим се да запамтим што више детаља како бих их дуго чувала од
заборава.
Било је лоших тренутака, суза и нервирања, али упркос томе било је
љубави, смеха и поштовања. Заједно смо одрасли, учили и формирали
наше ставове. Међу нама су остале прве љубави, симпатије и права

пријатељства. Свако од нас је некад нешто лоше урадио, али се све то
сада полако заборавља. Једни другима смо били лекције, подршка,
препрека али баш због тога смо одрасли као зреле, одговорне и
обазриве особе.Као у сваком животу неке особе су биле злонамерне
али и оне су део наше целине, нашег јединственог одељења.
Посебно место у нашим животима и нашем одрастању има наша
разредна, Марта Тодоровић, која је увек била ту за нас, спремна да нас
похвали и да разговара са нама. Никад нас није изневерила. Увек нас је
враћала на прави пут и учила нас да је пре свега најважније бити
поштен и стрпљив. Критиковала нас је када је било потребно.
Сада све нас муче иста питања. Хоћемо ли се икад више видети?
Хоће ли у средњој школи бити исто или сасвим, сасвим другачије?
Јесмо ли сада одрасли? Толико питања. А одговор? Њега још увек не
знамо, али ћемо га сигурно, временом сазнати, а до тада сећаћемо се
ове задње године у основној школи. Све око нас је пролазно. Лепи
тренуци зачас прођу, али се сећања на тренутке проведене са друштвом
у школи чувају у сећању за цео живот.
А.Л.

ОСМО

OСМАЦИ О СЕБИ

2

Моје одељење - једна велика група, једна најбоља екипа: 14
другова, 7 другарица. Ту су се створила најбоља пријатељства,
тајне љубави и симпатије. Нисмо најбољи у школи. Увек галамимо
на часу и свако хоће да буде по његовом, али опет имамо неко
пријатељство. Часови нам изгледају као рат, а одмори као журке.

Учионица је увек испуњена смехом све док не дође наставник, али
проћи ће и то, доћи ће растанак. Видеће се само празне клупе и
вратиће ти се сва добра и лоша сећања на друштво.И у добру и у злу
и као лошу навику, без њих не можеш,а са њима није лако, али ипак
их волиш,и кад те нервирају,и кад се смеју,и кад плачу ти си увек
Ekskurzija
уз њих, али кад размислиш и схватиш
да је томе8дошао крај,
једноставно ниоткуд сузе крену јер је то љубав,она која се не
заборавља. Што је некад било далеко, сад је све ближе. Време
лети,а нама остаје све мање времена да проведемо заједно у
школским клупама. Дошло је време када идемо корак даље.
Постајемо старији. Свако од нас ће пронаћи нове пријатеље, љубав
и срећу. Свима нама остаје да се надамо да ћемо се некад срести и
дружити као раније. Ближи се матурско вече.
Биће то последњи пут да смо сви заједно на окупу, биће то
Čekajući polazak
последњи тренуци проведени са разредним. Сузе неће издржати,
последњи пут заједно ћемо певати и плакати. И то ће проћи.
Остаће само успомене, сећања и по неке заједничке слике, али
другови,колико год били далеко, они ће заувек имати посебно
место - У СРЦУ!
СТРАНА
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ОСМАЦИ О СЕБИ

ОСМО2

.Сандра - увек насмејана и расположена, стално спремна за шалу
и забаву, али и спремна да помогне свима колико год може, на
часовима има најзанимљивије коментаре којима нас засмејава
до суза.
Софија - мозак, а и стални представник одељења, способна да
нас све држи на окупу и смири када ситуација измакне контроли,
увек сталожена и озбиљна када је то потребно али такође и
весела када је време за забаву.
Милица Тадић - особа коју и најмања нежност расплаче, увек
спремна да помогне, веома стрпљива, по мало лења, одличан ђак
који ни мало не воли да учи, жртвује се за своје одељење.
Милица Мацедољан -не боји се да изрази своје мишљење,
свађалица је, увек се бори да правда победи, све научи у
последњем минуту али упркос томе она је одличан ђак, духовита
је и пожртвована.
Софија Лукендић - увек спремна за акцију, веома причљива и
дружељубива, има свој став, сви спортови јој иду од руке,
одличан ђак.
Јана - не воли да учи, али је увек вољна да помогне, добра
одбојкашица,увек подржава тимски рад и весела је.
Милица Павловић - креативна, свему се смеје, уме да цени када
јој неко пружи помоћ, повучена.
Поповићи(Иван и Алекса) - не деле само презиме него и то што
се увек држе заједно, имају смисла за хумор, добри спортисти,
никада им није досадно а ни нама са њима, стално додељују
надимке, лако се наљуте.
Јован -један од најлепших дечака у одељењу, заљубљен,
несебичан, идеално се уклапа у женско друштво, стално игра
игрице.
Сава - интелигентан али лењ, увек спава на часовима али када је
будан засмејава нас својим испадима, има највише
неоправданих.
Чучиловић - брзо се изнервира, добар рукометаш али не и тако
добар ђак, захвалан је када му неко помогне, дисциплина му није
јача страна.
СТРАНА
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ОСМО

ОСМАЦИ О СЕБИ

2

Ристић - луд,одличан цртач, воли да репује, одржава
атмосферу на часу, не доживљава наставнике као ауторитете.
Петар Миладиновић - увек је насмејан и зна како да забави,
најмлађи је а и то доказују неки његови поступци.
Видовић - има решење за сваки задатак, несебичан, стидљив,
воли да игра игрице.
Илић Ђорђе - не воли да учи, али кад треба да одговара веома
је сналажљив. Често је заслужан за смех на часу.
Андрић Огњен - паметан, увек хоће да помогне, за јако кратко
време јако смо га заволели.
Крстић Јанко
Бранковић Лука- Јанко, Лука и Марко можда нису
најистакнутији у одељењу, али свако од њих је посебан на свој
начин и одељење без њих не би било потпуно.
Бошков Марко
Ненадић Коста-филозоф, увек се издвајао, често је био у свађи
са осталим ученицима, али је неким поступцима изазивао
смех.
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3

Године пролазе – каже Бајага у једној својој песми. Све
пролази и нестаје. Тако је дошао и крај ових осам година у
основној школи, а нисмо ни свесни како.
Заједно смо
прошли кроз разне
ситуације. Живели
смо дан по дан.
Мислили смо да су
нам сви дани исти,
али сваки је носио
нешто посебно. Сада
су нам оне ситнице
које су нам биле
свакодневница
постале магичне. За школу смо говорили да је досадна, али
сада полако схватамо да смо управо у њој били срећни,
безбрижни. У њој смо се упознали, дружили, преписивали на
тестовима... Она нам је обележила детињство, са којим је, кажу
готово, али сигурно ће „свако од нас понети бар мрвицу
детињства кришом у руци и сачувати у глави“. Моје одељење
сабира у себи најинтересантније и најчудније људе на свету. Од
оних мирних и крајње повучених, преко мирних и
интелигентних који држе стубове одељења, па све до оних
немирних и јаких који уливају сигурност у заједницу да нас
спољашњи утицаји неће напасти, представљамо савршен склоп.
Све се завршило, растајемо се, свако одлази својим путем. Буде
ми жао када помислим да више као одељење нећемо бити
заједно, али наша заједничка слика остаће дубоко у мом срцу.
Кроз неколико година нећемо се сећати свих имена, али
памтићемо да смо постојали, да смо били нераздвојни као
један тим, породица као VIII3.
Растаћемо се… Кроз мисли ће нам пролетети сви најлепши
тренуци које смо проживели заједно, заблистаће нам суза у оку.
Растаћемо се, али нешто ће остати за нама – сећање.
Т.Ј.
СТРАНА
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ЗАНИМЉИВОСТИ

УМЕТНОСТ ЛУБЕНИЦА

Лубеница је биљка из породице бундева.. Потиче из тропских
области Африке и гаји се због свог слатког укуса, мада неки
људи је виде и као уметнички изазов и претварају је у
уметничке уникате.
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CУРФОВАЊЕ

СПОРТ

Сурфовање и није толико популаран спорт али је баш због тога
и посебан. Постоје многи познати сурфери попут Juliana Wilina,
који је 2012. године освојио Оpen сурфовања.

СТРАНА
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ЗОО

ВРТ

ХЕРОЈ БЕО ЗОО ВРТА
САМИ

Шимпанза Сами у зоо врт стигао је 12.1.1988. године. Пошто је
био врло јак и агресиван морали су да се стављају ланци на
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сваком крају кавеза. Али упркос томе он је два пута развалио
кавез и прошетао центром Београда.. Први пут је побегао
21.2.1988. у 20.00. Док се шетао људи су трчали ,,главом без
обзира” , а улицама су јурили полицијски аутомобили. Око 21.00
сати Вук Бојовић, директор зоо врта, дошао је и рекао мајмуну да
уђе у кола и да иду кући. Мајмун се орасположио и ушао у кола.
Čekajući polazak
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ХЕРОЈ БЕО ЗОО ВРТА

ЗОО

ВРТ

Други пут Сами је побегао 23.2.1988. године око 10.00 часова.
Потом је знатижељно провирио у трпезарију где су ручали
радници. Угледавши га почели су да скачу кроз прозор,
изненађен Сами изашао је кроз врата и опет видео исте раднике
који су опет скочили кроз прозор. Наставио је да иде а
зачуђени људи су га гледали кроз прозоре. Радници зоо врта

препречили су му пут мрежом али је он успео да побегне.
Попео се на кров гараже Људи су носили пароле са натписима
подршке за Самија али је он у 17.00 сати успаван и враћен у
кавез.
Сами је угинуо 11.9.1999. године у један сат после поноћи од
тешке болести инфаркта црева.
Закопан је на травњаку прекопута осталих мајмуна где је убрзо
постављен и бронзани споменик.
СТРАНА
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ПИСАЦ

КУЛТУРА

УРОШ ПЕТРОВИЋ
„Мистерије гинкове улице” је књига загонетних прича које је
написао Урош Петровић. Ради се о девојчици Марти Смарт која
воли да решава разне мистерије. Занимљиво је решавати
загонетке везане за Гинкову улицу, али наравно ако затреба
решења и помоћ су на задњим странама. Остале књиге су
„Загонетне приче”, „Пети лептир” и „Деца Бестрагије”. Књиге
су врло занимљиве и наравно реч је о загонеткама. Загонетне
приче имају пет делова и разликује се од „Мистерије Гинкове
улице” јер су циљ само загонетке, а не приче са загонеткама.
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ДИГИТАЛНЕ СЕНКЕ

САЈБЕР

СТРАНА

Стављање слика на Фејс или дељење утисака о месту где
сте путовали је део који чини интернет забавним. Можемо да
причамо са пријатељима, нађемо занимљиве интернет чланке и
делимо слике. Али свака услуга коју користимо чува
информације о нама, а неки чак и информације о нашим
пријатељима и контактима.
Наше дигиталне сенке су колекција информација које ми
остављамо на интернету. Те информације нам могу бити од
користи да запамтимо ствари које можемо заборавити, али се
такође могу тешко контролисати. Неке информације дајемо
свесно. Например: давање локације ради проналаска ствари у
близини, уписивање шифре кредитне картице ради куповине
преко интернета, качење слика за које сматрамо да ће се
другима свидети. Шта ако нека од тих информација падне у
погрешне руке и каже другима где смо, ко смо и шта радимо?
Информације које Фејсбук скупља и чува о нама:
,,Наше информације,,- информације које смо дали ради
регистровања: датум рођења, пол, име и презиме, е-адреса...
Све ствари које смо објавили: постављање статуса и слика,
писање коментара.
Информације о нама које други деле таговање на сликама и
статусима.
Информације које Фејсбук МОЖДА добија о нама:
Подаци о свакој страници, хронологији или апликацији на
Фејсбуку.
Код постављања фотографија место, време и датум сликања.
Подаци о уређају на ком сте: информације о мрежи и
комуникацији, попут ИП адресе и броја мобилног телефона,
као и друге информације, као што су добављач Интернет услуге,
оперативни систем, врста уређаја и прегледача који користите
и странице које посетите.
А.Л.
СТРАНА
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БУЈИЦА

МИСЛИ

БУЈИЦА МИСЛИ

Не треба никад да пољубиш девојку осим ако немаш довољно
новца да купиш велики прстен и ДВД плејер, јер она ће хтети да
гледа снимке свадбе.
(Дечак, 10 година)
Нико није сигуран зашто се људи заљубљују, али ја сам чуо да
има везе с тим како миришеш. Зато су
дезодоранси и парфеми популарни.
(Дечак, девет година)
Љубав је као лавина, и онда мораш да бежиш.
(Дечак, девет година)
Ако је љубав као кад учиш да читаш, нећу да се заљубим. То је
напорно.
(Дечак, седам година)
Љубав нема везе са лепотом. Ево, ја сам леп, а нисам још
ожењен.
(Дечак, седам година)
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Муж и жена се држе за руке зато да им
прстенови не падну с руку.
(Дечак, осам година)
Ја сам за љубав, али да то не буде док је на телевизији цртани.
(Девојчица, шест година)
Čekajući polazak

Ја не журим да се заљубим. И трећи разред ми је већ довољно
тежак.
(Девојчица, десет година)
СТРАНА
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РАДНЕ НАВИКЕ

ШКОЛА

Радне навике су јако битне поготово у школском периоду овде
је један од примера како квалитетно провести дан.
1.

ЈУТАРЊЕ НАВИКЕ

Већина деце има

ваннаставне
* распремање кревета

активности попут спорта,

* облачењене

језика

итд.
* доручак
* прање зуба
2.

ПОПОДНЕВНЕ НАВИКЕ
* ручак
* одмарање после школе
* домаћи

3.

ВЕЧЕРЊЕ НАВИКЕ
* одмарање
* вечера
* утврђивање градива из школе
* паковање ранца
* прање зуба
* читање
* спавање
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ИНТЕРВЈУ

АЛЕКСА ЛУКИЋ – УЧЕНИК ГЕНЕРАЦИЈЕ
-Да ли ти је било тешко да одлучиш коју ћеш средњу школу
уписати?
До сада сам био убеђен да ћу уписати девету гимназију, али
сада како доста њих које ће школе уписати, ја бих опет желео
да задржим наше друштво.
Па сад тражим неки компромис ским би све ишао, јер ту има
доста гимназија, али мислим да ћу остати при мом првом
мишљењу да упишем девету гимназију.
-Шта очекујеш од гимназије?
Од гимназије очекујем да ће бити доста тешка.Већ се сада
припремам за гимназију доста учим и читам књиге...
И када сам полазио у пети разред, сви су опет причали како ће
ми бити тешко, биће више професора, али сад и од гимназије,
ја очекујем да ће бити доста тежа, јер уписујем једну од тежих
гимназија тј. девету гимназију.
Сви су ми причали да је девета гимназија доста тешка, али ја
сам то прихватио да је доста тешка, али ја ипак желим да је
упишем.
И надам се да ћу се изборити.
-Који су ти планови за будућност?
По мени није паметно то што људи очекују од нас, са 15 година
да одлучујемо о нашој будућности, зато што је још рано за то,
јер сматрамда се током средње школе могу појавити нова
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интересовања и жеље које нисам имао по завршетку основне
школе.
Знам да ћу уписати девету гимназију, а који факултет после
још увек не знам.
-Који ти је животни сан, нешто што би желео да оствариш?
Не знам.
-Да ли имаш неку поруку за ученике који би желели да
упишу девету
гимназију?
Čekajući
polazak
Да се труде, не одустају чак и када је тешко,да се такмиче, јер
то је најважније, да не мисле доста о људима који их нервирају
и спутавају.

СТРАНА

22

ИНТЕРВЈУ
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ТЕМЕ У СЛЕДЕЋЕМ БРОЈУ...

ИЗНЕНАЂЕЊЕ ВАС
ЧЕКА!!!

