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МОЋ СЛИКЕ : Улога фотографије у медијским садржајима - радионица (за ученике 

разредне наставе) 

*Процењено трајање радионице - 40 минута 

 

ЦИЉЕВИ РАДИОНИЦЕ 

Анализом фотографија образложити улогу слике у преносу медијске поруке. Подстакнути 

учеснике радионице да освесте чињеницу да свака слика има одређену поруку  и да схватање 

поруке фотографије зависи о личном искуству, вредностима и веровањима особе.  

 

ИСХОДИ 

    • Ученик анализира поруке представљених фотографија 

    • Ученик разликује стварну од ретуширане фотографије 

    • Ученик закључује да фотографије могу имати и манипулативну улогу 

 

УВОД 

Презентација  

https://spark.adobe.com/page/MQuK104zt1UYY/ 

 

ЗАДАЦИ 

Група 1 

    1. Јесу ли фотографије снимљене случајно или с добро осмишљеним циљем? 

    2. Наведи која је фотографија аутентична? 

    3. У  коју сврху бисте употребили ове фотографије?  

    4. Што симболизuje жута боја? 

    5. Пронађите неколико фотографија у чијем се логу или амбалажи користи жута боја? 

(Упутства за учитеље - фотографија 1. је аутентична; фотографија 2. није аутуентична-  

за фотографију су коришћени модели, коришћена је уз текстове као илустрација за 
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проблеме које изазива брза прехрана види на линку 

https://www.theguardian.com/society/2016/aug/20/failure-to-curb-junk-food-ads-parents-public-

health-chief)  

 

  

Група 2 

1. Шта уочавате на свакој од фотографија? 

2. Јесу ли фотографије пример техничког или креативног ретуширања?  

3. У коју сврху бисте употребили ове фотографије? 

4. Пронађите фотографије неколико производа у чијем се логоу или амбалажи користи плава 

боја? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Група 3 

1. Шта уочавате на фотографијама? 

2. Јесу ли фотографије пример техничког или креативног ретуширања?  

3. У коју сврху бисте  употребили ове фотографије? 

4. Пронађите фотографије неколико производа у чијем се логоу или амбалажи користи 

црвена боја? 

https://www.theguardian.com/society/2016/aug/20/failure-to-curb-junk-food-ads-parents-public-health-chief
https://www.theguardian.com/society/2016/aug/20/failure-to-curb-junk-food-ads-parents-public-health-chief
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Група 4 

 

 

 

1. Јесу ли фотографије снимљене случајно или с добро осмишљеним циљем? 

2. Наведи која је фотографија аутентична? 

3. У  коју сврху бисте употребили ове фотографије?  

4. Што симболизује зелена боја? Пронађите неколико фотографија у чијем се логоу или 

амбалажи користи зелена боја? 

 

АНАЛИЗА 

Представник сваке групе представља одговоре. Остали ученици и водитељ износе мишљења.  


