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ИНФОРМАТИВНИ И КЛИКБЕЈТ НАСЛОВИ -  задачи  

 

Група 1 и 2 

 Направете информативен главен наслов, наднаслов и поднаслов за следниов 

текст објавен на 28 ноември 2019 година на веб – порталот Glas Podravine 

 

Наднаслов: СЕ ШИРИ ПРЕКУ СОЦИЈАЛНИТЕ МРЕЖИ 

Главен наслов: Дали училишната година ќе се повтори поради штрајкот? Се вели дека така 

ќе биде, ова е она за кое се работи 

Поднаслов: Она што е сигурно е дека штрајкот сеуште трае, и дека синдикатите се 

уште не ја прифатиле понудата дадена од страна на Владата, а судејќи според 

досегашните реакции, нема ни да ја прифатат 

Неодамна на социјалните мрежи почна да се шири веста дека учебната година ќе треба да 

се повтори, поради штрајкот кој што трае повеќе од еден месец. Како што е објавено на 

srednja.hr, оваа вест е целосно лажна и има за цел да ги вознемири учениците и 

родителите. Часовите ќе се надоместат на четири начини, според Министерството за 

образование и наука – неработните денови можат да се испланираат како наставни денови, 

и тогаш е можно да се отстапи од утврдените рокови за учениците, или да се скратат 

празниците, и исто така училиштата имаат можност да ја продолжат училишната година до 

17 јуни 2019 година.  

Меѓутоа, опцијата која најчесто се споменува е дека часовите ќе се одработуваат во 

саботите. Целосното упатство од Министерството може да се прочита на линкот. Друга лага 

е дека матурантите ќе ја полагаат матурата (државен испит) наместо од 1 јуни 2019 година, 

од 1 август 2019 година. 

Точно е дека доколку штрајкот не заврши до крајот на неделата, можно е да има промени 

во календарот за полагање на државната матура. Според тоа, Националиот центар (NCCVO) 

предложи терминот за пишување есеј на хрватски јазик, наместо во јуни да се одржи во мај 

2020 година. Гореспоменатиот есеј нема да опфаќа содржина која што е дел од планот и 

програмата за 4та година во средно училиште. Она што е сигурно е дека штрајкот сеуште 

трае и дека синдикатите сеуште не ја прифатиле понудата дадена од Владата, и судејќи 

според досегашните реакции, тие нема да ја прифатат.  
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Група 3 и 4 

 Направете кликбејт главен наслов и поднаслов за следниот текст објавен на 9 јуни 

2016 година на Klincek.com  

Наднаслов: ВО СЕКОЕ ЗЛО ИМА НЕШТО ДОБРО 

Наслов: Дел од таванот падна во училишниот ходник 

Кога таа стапна на третото скалило, од таванот од ходникот на првиот спрат, паднаа околу 

6 кг малтер на првото и второто скалило од скалилата и дел од ходникот. Ова се случило 

денеска околу 11:20. 

- Бев многу исплашена кога го слушнав уривањето, но ниту дел од малтерот не падна на 

мене. Сите ми кажаа дека сум имала среќа – кажа ученичката од седммо одделение 

М.Х.  

Неколку други ученици во тоа време биле на вториот, погорен дел од ходникот, и ги 

поминале скалилата само неколку моменти пред уривањето. Седдмо одделенката била 

последна бидејќи таа се враќала од тоалетот. 

Зградата на основното училиште Свети Петар Ореховец е изградена пред 52 години, а 

ѕидовите и таваните имаат пукнатини на неколку места. Главно во училницата за хрватски 

јазик и тоалетите.  

 

 

 

 

 

 

 


