
Допунски задаци за Наставну јединицу 3: Основи новинарства и 

медијске продукције 

 

 

Задатак 1 (за I годину): Улога новинара у друштву 

Опис задатка:  

Узмите као пример неку од новинарских прича које су награђене на 

конкурсу за „Најбољу истраживачку сторију године“ Македонског 

института за медије. 

(извор: 

http://98.130.153.42/index.php?option=com_content&view=article&id=163&It

emid=90&lang=mk) 

Ученици читају сторије хронолошким редоследом као што су биле 

објављиване. Затим дискутују око следећих питања: На шта се односи 

прича? Какво је било стање пре или у време када је прича објављена? 

Како се мењало стање док је извештавано о догађају? Шта се 

променило након што је прича била објављена у медијима? 

 

Задатак 2 (за II годину): Језик и медији 

Опис задатка: 

Ученици могу да анализирају: 

 текстове у дневним новинама, 

 прилоге у радио и телевизијским вестима или емисијама, 

 текстове са веб-страна новина или телевизије 

Затим им можете задати задатак да проналазе грешке у новинарском 

писању или извештавању. 

 

Задатак 3 (за II годину): Извори информисања 

Опис задатка: 

Ученици треба да нађу информације повезане са најразличитијим 

питањима. Сваки од ученика добија по један лист са одређеним бројем 

питања (различита за сваког од ученика). На пример: 

http://98.130.153.42/index.php?option=com_content&view=article&id=163&Itemid=90&lang=mk
http://98.130.153.42/index.php?option=com_content&view=article&id=163&Itemid=90&lang=mk


1. Колико кошта једна година приватних студија на Високој школи за 

новинарство и односе с јавношћу у Скопљу? 

2. Колика је казна за убиство из непажње? 

3. Колики је укупни број погинулих припадника безбедносних снага у 

сукобима у 2001 години? 

4. Колика је цена једног капућина у кафићу “...” у ... ? 

5. Који је први директор новина “Нова Македонија”? 

6. На колико метара од мора је највиша тачка моста „Голден гејт“ у 

Сан Франциску? 

Сваки податак треба бити потврђен уз помоћ два независна извора. 

Ученици могу користити људе, телефоне, архиве, Интернет... 

 
Задатак 4 (за III годину): Како пишу новинари? 

Опис задатка: 

Ученицима се даје доле наведени пример. Они треба да саставе 

новинарски извештај према правилима за структурирање новинарског 

текста из следећих параграфа: 

 

- У Републици Македонији одржаће се манифестација „ВИНОСКОП“. 

- На једанаест пунктова дистрибуиране су стаклене чаше које се 

продају по цени од 70 денара. 

- Ове године неће бити позвани енолози из иностранства за оцену 

квалитета вина због недостатка финансијских средстава. 

- На штандовима постављеним на кеју “13 Новембар” одржаће се 

дегустација хране. Биће изнето више врста трајног меса. Меса 

припремљеног на жару. Највећи ДЕЛИКАТЕС биће ВОЛ НА ЖАРУ. 

- Љубитељи вина су јуче имали могућност да на тргу “Македонија” и на 

кеју Вардара од 18 сати пробају сортна вина најпознатијих македонских 

винарских визби. 

- Градоначелник Коце Трајановски отвориће манифестацију, која ће 

бити лоцирана на већи део трга “Македонија”, као и на кеју “13 

Новембар”. 



- На „ВИНОСКОП-у 2009“, поред уживања у сортном вину, грађани ће 

овог викенда имати могућност да посете велике забаве које организује 

град Скопље. 

- Цене чаше вина су од 50-230 денара, у зависности од квалитета вина. 

- У оквиру музичког дела програма, Скопљанце ће забављати више 

домаћих и страних извођача -  „Синтезис“, „Баклава“, „Руах“ из Пољске, 

„Трицидирона“ из Италије и др. 

- Много од посетилаца због ниских температура наздрављају и са 

куваним вином. 

- „Ово је ретка манифестација која на једном месту уједињује више 

винарија и као таква представља добру могућност за развој туризма”, 

рекао је градски отац, Коце Трајановски. 

- Фимка Темова је обећала да ће на манифестацији бити много вина, 

музике и награда, које ће се свакодневно делити на штандовима 

“Сковина” у периоду од 23:00 до 24:00 сати. 

- Адреналин ће на четвородневним гозбама вином и јелом подићи и 

велики број музичких извођача из земље и инострранства. Мини-

концерте одржаће „Синтезис“, као и „Цикибум“ из Шпаније, „Толга“ из 

Италија и др. 

- За најмлађе биће постављено неколико дечијих кутака, са сликарима и 

разним другим забављачима, а биће изложене и рукотворевине из 

средњевековног периода са принцезама и принцевима, биће 

организована такмичења у стрељању и слично. 

- Већ трећу годину за редом, поред пуних штандова са вином, има се и 

шта појести и видети. 

- Део са јелом је смештен на кеју Вардара одакле се исто и служи. 

- У понуди винарије „Фонко” има око 15 вина, за које су освојили златне и 

сребрене медаље на фестивалима у Немачкој и Канади. 

- Од страних винарија, посебно се истиче „Фантинел“ из Италије, 

специјализована за производњу белог вина, са нешто вишим ценама од 

400 до 1500 динара за флашу вина. 

- Посетиоци ће имати могућност да добију традиционална македонска 

вина са постављених штандова. 



- Од 15 до 18 октобра по трећи пут ће се одржати манифестација 

„ВИНОСКОП“. 

- Винарија „Фонко“ ће се представити са 15 врсти квалитетног домаћег 

вина, које је често пута било награђивано на страним тржиштима. На 

такмичењу у Канади у 2008 години, они су се представили са 

“шардонеом” који је освојио сребрену медаљу. 

- Цене њихових вина се крећу од 250 до 400 денара за флашу вина. 

- Квалитетним македонским вином представила се и винарска кућа 

“Далвина” из Струмице, којој је ове године прво представљање у 

македонској јавности. 

- За оне са дубљим џепом ту је италијанска винарија „Фантинел“ која се 

на македонском тржишту појавила пре неколико месеци а 

специјализована је за бела вина. 

- Цене њиховог вина су нешто ниже и крећу се од 200 до 300 денара за 

флашу вина. 

- На хладном времену посетиоце ће грејати музика и игра. 

 

 

 


