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КАКО ПОСТАТИ CПИKEP - презентација 

https://prezi.com/xp6ace9dfbgb/?utm_campaign=share&utm_medium=copy 

 

Спикер на телевизији 

 Дечја дефиниција спикера 

 особа која прича нешто на телевизији и коју сви слушамо док гледа у нас 

 Вежбај! 

 Гледај право! 

 Понашај се природноl! 

 Говори споро и да те сви разумемо!  

 Не жури! 

 

Сви ће те разумети ако вести саопштаваш у камеру исто онако како би их причао/ла 
другу/другарици. 

Када говориш брзо, онда грешиш. 

 

Изабери вест и прочитај је у камеру! 

 

НАЈУСПЕШНИЈИ САЈАМ КЊИГА 

Одржан је још један сајам књига који је привукао многе издаваче као и љубитеље књиге. 
По речима организатора, ово је досад био најуспешнији сајам књига у последњих 
неколико година, јер је за време трајања сајма продато скоро 70.000 ћевапа, 40.000 
пљескавица и преко 150.000 флаша пива! 

Народ у Србији је још једном показао колико му у ово тешко време значи култура и добра 
књига, док организатори сајма задовољно трљају руке и обећавају да ће следеће године 
покушати љубитељима књиге да пруже још квалитетнији сајам и извињавају се свим 
посетиоцима што је у једном тренутку понестало домаћег ајвара. 

Организатори су обећали да ће понуду проширити са роштиљ кобасицама, вешалицима 
и уштипцима, као и точеним пивом, светлим и тамним. Такође су обећали да ће 
рекламну кампању за сајам проширити и и на суседне земље, да би следеће године и 
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странци могли доћи на сајам и уживати у србским специјалитетима и нашем пиву. 
Посетици сајма су изузетно задовољни кватитетом ћевапа као и повољном ценом и 
многи су обећали да ће доћи и догодине на ову културну манифестацију. 

 

ПОМОЋ ГОЛУБОВИМА 

Време новогодишњих празника неки прослављају тихо, а највише има оних који уживају 
у петардама и ватромету. Петарде свеих врста продавале су се на сваком ћошку иако су 
медији апеловали да се то смањи. Тако се пуцало и грмело на све стране за нову годину, 
а оно што се не потроши долази на ред наредних дана. 

Због свега тога је удружење градских голубова у свим већим градовима Србије послало 
апел властима да се донесе закон против петарди јер су градски голубови оболели на 
живце услед ових непрестаних канонада. С обзиром да им драва не покрива 
здравствено осигурање, голубови моле народ да убудуће мисле и на њих када буду 
славили Нову годину! 

Или неку другу на: http://www.nbss.rs/vesti-za-decu/page/2/ 

 

ИЗВОРИ 

https://www.businessinsider.com/most-viewed-fake-news-stories-shared-on-facebook-2019-2019-

11 

https://researchguides.ben.edu/c.php?g=608230&p=4220071 

https://www.youtube.com/channel/UCNscW8hK02la99g5NW7evuQ 

https://docs.google.com/presentation/d/1qJtaXYVVAsB13loXhpqC3CT0bmqUwXjRxfGOcVQObd8/edi

t#slide=id.g6180f424e0_0_53 

https://www.conopljanews.net/obrnute_vesti.html 

http://www.nbss.rs/vesti-za-decu/page/2/ 
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