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ХВАТАЧИ ПАЖЊЕ У РЕКЛАМАМА – радионица 

*Процењено трајање радионице - 40 минута 

 

ЦИЉЕВИ РАДИОНИЦЕ 

Потакнути ученике да буду свесни утицаја реклама на потрошачке навике. Упознати 

ученике  с неким од најчешће коришћених хватача пажње и идејама реклама.  

 

ИСХОДИ 

    • Ученик анализира рекламе 

    • Ученик разликује поједине хватаче пажње  у рекламама 

    • Ученик препознаје специфичане идеје и  језик у рекламама 

    • Ученик креира рекламни слоган 

    • Ученик развија критичко мишљење према рекламама  

 

УВОД 

Водитељ замоли ученике који желе да кажу слогане реклама које су запамтили. Затим 

их пита зашто су их те рекламе привукле.  Поставља им и питање како настају рекламе 

и ко их креира. Након ученичких одговора напомиње да ће на радионици дознати нека 

правила којима се служе креатори реклама да би утицали на конзументе реклама. 

 

ПРЕЗЕНТЦИЈА https://www.powtoon.com/s/eGoY8csNUTh/1/m 

 

ЗАДАЦИ 

Група 1 

Реклама за чипс 

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

1. Набројите које сте све хватаче пажње уочили у реклами? (младост, музика, 
смех) 

2. Којом идејом привлачи ова реклама? (кул је бити ин и јести чипс, то раде и 
маторци) 

 

https://www.powtoon.com/s/eGoY8csNUTh/1/m
https://www.youtube.com/watch?v=lA9XgLdi15I&list=PLF8982501F77C14EC&index=5
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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? (младост, музика, 
смех) 

2. Којом идејом привлачи ова реклама? (кул је бити ин и јести чипс, то раде и 
маторци) 

 
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 3 

Реклама за маргарин 

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

1. Набројите које сте све хватаче пажње уочили у реклами? (младост, музика, 
смех) 

2. Којом идејом привлачи ова реклама? (кул је бити ин и јести чипс, то раде и 
маторци) 

 
3. Осмислите рекламни слоган за свој разред. Рекламирате свој разред јер 

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

https://www.youtube.com/watch?v=HKPFLF6Pjus&list=PLF8982501F77C14EC&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=ILsdiGiHTNk&list=PL7078B9BE8B4D01D5


3 
 

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. 
 

АНАЛИЗА 

Представници група представљају слогане и своје анализе реклама. Радионица завршава 

гласањем за најбољи слоган. 

 

 

 

 

 

 

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

