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ХВАТАЧИ ПАЖЊЕ -  задаци  

 
Група 1 

https://www.youtube.com/watch?v=lA9XgLdi15I&list=PLF8982501F77C14EC&index=5   

 

1. Набројите које сте све хватаче пажње уочили у реклами?  
2. Којом идејом привлачи ова реклама?  
3. Осмислите рекламни слоган за свој разред. Рекламирате свој разред јер 

неколико нових ученика има могућност бирати између вашег и паралелног 
разреда. 

4. Размислите коју од следећих идеја бисте могли употребити:  
идеја задовољења одређеног интереса 
идејом заслуге и награде 
идеја другачије, јединствено 
идеја припадности 

  

            У духу  изабране идеје осмислите рекламни слоган. 

 

Група 2 

 
Реклама за Телеком 

https://www.youtube.com/watch?v=HKPFLF6Pjus&list=PLF8982501F77C14EC&index=15 

1. Набројите које сте све хватаче пажње уочили у реклами?  
2. Којом идејом привлачи ова реклама?  
3. Осмислите рекламни слоган за свој разред. Рекламирате свој разред јер 

неколико нових ученика има могућност бирати између вашег и паралелног 
разреда. 

4. Размислите коју од следећих идеја бисте могли употребити:  
идеја задовољења одређеног интереса 
идејом заслуге и награде 
идеја другачије, јединствено 
идеја припадности 

  

             У духу  изабране идеје осмислите рекламни слоган. 
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Група 3 

Реклама за маргарин 

https://www.youtube.com/watch?v=ILsdiGiHTNk&list=PL7078B9BE8B4D01D5  

1. Набројите које сте све хватаче пажње уочили у реклами? (музика, деца, цртаћ) 
2. Којом идејом привлачи ова реклама? (идеја повратка у детињство)  
3. Осмислите рекламни слоган за свој разред. Рекламирате свој разред јер 

неколико нових ученика има могућност бирати између вашег и паралелног 
разреда. 

4. Размислите коју од следећих идеја бисте могли употребити:  
идеја задовољења одређеног интереса 
идејом заслуге и награде 
идеја другачије, јединствено 
идеја припадности 

              У духу  изабране идеје осмислите рекламни слоган. 

 
 

 

Група 4 

Реклама за  СНС 

https://www.youtube.com/watch?v=G8yIopg-btE  

1. Набројите које сте све хватаче пажње уочили у реклами?  
2. Којом идејом привлачи ова реклама?  
3. Анализирајте језик у реклами?  
4. Осмислите рекламни слоган за свој разред. Рекламирате свој разред јер 

неколико нових ученика има могућност бирати између вашег и паралелног 
разреда. 

5. Размислите коју од следећих идеја бисте могли употребити:  
идеја задовољења одређеног интереса 
идејом заслуге и награде 
идеја другачије, јединствено 
идеја припадности 

У духу  изабране идеје осмислите рекламни слоган. 
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