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ИНФОРМАТИВНИ И CLICKBAIT НАСЛОВИ - радионица 

*Предвиђено трајање радионице - 40 минута 

 

ЦИЉЕВИ РАДИОНИЦЕ  

• Објаснити шта је циљ clickbait наслов и разлика између информативних и 

clickbait наслова 

 

ИСХОДИ  

• Ученик разликује информативне и clickbait наслове 

• Ученик дефинише  карактеристике наслова, наднаслова и поднаслова 

• Ученик осмишљава  примере информативних и clickbait наслова  

 

УВОД  

Ученици  дизањем руку бирају наслов који би их привукао да прочитају текст 

Наслови:  

Ово једноставно морате видети: Овако је Трамп изгледао као клинац: ово је 

урнебесно 

Дневник градске цуре: Оно што се догодило следеће ће вас шокирати… 

Зар је могуће? Нећете веровати да се ових десет ствари догодило пре 20 година 

 

ПРЕЗЕНТАЦИЈА https://view.genial.ly/5f095ed328ac660da5ade753/presentation-untitled-

genially 

 

ЗАДАЦИ 

Поделити разред у 4 групе, али све групе  имају исти задатак како би сви  учесници 

на крају радионице гласали за најбоље наслове.  

• Креирај информативни наслов за следећи текст објављен 28. 11. 2019.  на 

порталу Глас Подравине 

 

Наднаслов: ШИРИ СЕ ДРУШТВЕНИМ МРЕЖАМА  

Наслов: Хоће ли се школска година понављати због штрајка? Кружи вест да хоће, ево 

о чему се ради  

https://view.genial.ly/5f095ed328ac660da5ade753/presentation-untitled-genially
https://view.genial.ly/5f095ed328ac660da5ade753/presentation-untitled-genially
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Поднаслов: Оно што је сигурно је да штрајк још увек траје и да синдикати још нису 

прихватили понуду коју им је дала Влада, а судећи према досадашњим реакцијама, ни 

неће 

Недавно се друштвеним мрежама почела ширити вест да ће се школска година, због 

штрајка који траје већ више од месец дана, морати понављати. Како пише srednja.hr, та 

је информација у потпуности лажна и намењена је само томе да узнемири ученике и 

родитеље. Настава ће се моћи надокнађивати на четири начина, стоји тако у упутству 

Министарства науке и образовања – ненаставне дане могуће је планирати као 

наставне, затим је могуће одступити од утврђених рокова за одмор ученика, односно 

скратити празнике, а школе имају на располагању и могућност продужења наставне 

године након 17. липња.  

Ипак, најчешће спомињана опција је надокнада наставе суботом. Целовиту упуту 

Министарства прочитајте на линку.  

Друга лаж је и да ће матуранти полагати испите државне матуре, уместо од 1. липња, 

од 1. коловоза.  

Истина је да би, ако се штрајк не прекине до краја овога тједна, могло доћи до 

понеких промјена у календару писања државне матуре. Тако Национални центар 

предлаже да се термин писања испита есеја из хрватског језика одржи, умјесто у 

липњу, у свибњу 2020. године. Наведени есејски задатак не би укључивао садржај који 

је дио плана и програма у четвртим разредима средњих школа. Оно што је сигурно је 

да штрајк још увијек траје и да синдикати још нису прихватили понуду коју им је дала 

Влада, а судећи према досадашњим реакцијама, ни неће. 

 

• Креирај clickbait  наслов за следећи текст објављен 9. 6. 2016. на klincek.com 

 

Наднаслов: СРЕЋА У НЕСРЕЋИ  

Наслов: Пао дио стропа на ходнику школе 

У тренутку кад је закорачила на трећу степеницу са стропа на ходнику првог ката, на 

прву и другу степеницу стубишта и дио ходника пало је око 6 килограма жбуке. Десило 

се то данас око 11.20. 

– Јако сам се уплашила кад сам чула тресак, но ни комадић жбуке није пао на мене. Сви 

су ми рекли да сам имала среће – рекла нам је седмашица М.Х. 

Још неколико ученика у том је тренутку било на другом, вишем дијелу ходнику, 

а  стубиштем су прошли прије неколико тренутака. Седмашица је била посљедња јер се 

враћала из захода. 
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Зграда школе Ош Свети Петар Ореховец изграђена је прије 52 године, а зидови и 

стропови испуцани су на више мјеста. Понајвише у учионици хрватскога језика и 

заходима. 

 

АНАЛИЗА 

Свака група пише наслове на плочу, затим се ученицима да минута времена да 

прочитају све наслове те дизањем руку гласју за најбољи наслов.  


