


 



• Интернет је непрегледан свемир 

знања, забаве, игре... 

 

•  ...али интернет је и јавна 

компјутерска мрежа која повезује 

све рачунаре.  



 



• Брзо проналажење информација. 

• Учење. 

• Комуникација са вршњацима. 

• Размена искустава и мишљења. 

• Развој креативности. 

• Забава. 

 

 



Не бих 

сазнала разне 

поучне 

информације. 

Да није интернета, 

морали бисмо да 

путујемо до града 

да платимо наше 

рачуне. 

Не бих била у 

контакту са 

вољеним особама 

које су сада далеко... 



• Изложеност непримереним 

садржајима. 

• Изложеност узнемирујућим и 

непријатељским порукама. 

• Изложеност педофилима. 

• Претерана изолованост. 

 

 





• Добро размисли када користиш 

интернет! 

 

• Он је веома користан, али може да ти 

донесе и много зла. 

 

• То највише зависи од тога да ли умеш 

да се паметно понашаш док си на 

интернету.  

 



 



Основна правила за децу:  

  
• Немој слати поруке, фотографије или други материјал 

који некоме може нашкодити.  

 

• Фотографије шаљи само особама којима верујеш.  

 

• Научи како да одбијаш и блокираш поруке непознатих 
особа.  

 

• Игнориши непознате особе, којe хоће да успоставе 
контакт са тобом.  

 

• Не  прихватај  састанке  са  непознатим  особама,  
иако  су  твоји  другови  са интернета.  

 

• Уколико ништа не радиш на интернету, искључи се.  
 



ЗАШТИТИ СЕБЕ  

 • Штити  своју  приватност  на  интернету. 

 

• На интернету има и  злонамерних људи који  
се лажно представљају.  

 

• Никада  НИКОМЕ  немој  откривати  своју  
лозинку  (Password)  за  имејл  налоге, 
профиле на друштвеним мрежама... 

 

• Имај  на  уму  да  све  што  напишеш  и  
објавиш  на  интернету  постаје  јавно  и 

доступно  великом  броју људи  и  више  не 
можеш  контролисати  како  ће  други 

искористити твоје податке.  



 



ЗАШТИТИ РАЧУНАР  

• Увек на  свом рачунару покрени  заштитни  
антивирус програм. 

 

• Никад  немој  да  кликнеш  на  искачуће  
прозорчиће. Најбезбедније  је  да  га 

затвориш  кликом  на  знак  „X“  у  горњем  
десном  углу. Никада  не  знаш шта  ће 

програм урадити, чак и ако кликнеш на дугме 
„Не“. 

  

• Никад не „скидај“ садржаје са интернета са 
непроверених сајтова. Неки сајтови садрже 

вирусе који могу оштетити твој рачунар. 

 

 



Званично, мораш имати 

најмање 13 година да би 

отворио профил на Фејсбуку.  



Додај на свој 

профил само људе 

које лично 

познајеш. 



Не објављуј на свом 

профилу нешто због чега 

би ти било непријатно 

када би то видели твоји 

родитељи, наставници, 

другари из твоје шкoле.  



Не објављуј своје личне 

податаке (телефон, 

адреса, лозинка) и 

информације о својим  

кретањима  (где  ћеш  

бити  у  које  време,  када  

си  у  школи,  кад  и  где 

излазиш...). 



Свакога ко ти шаље нежељене 

или непримерене поруке и 

садржаје блокирај и пријави. 

Сваког  корисника  ћеш  лако  

блокирати  ако  на  страници 

Подешавања приватности у  

Block People  упишеш његово 

корисничко име. 



 



ИГРИЦЕ 

   

• Немој  да  скидаш  игре  са  непознатих  

сајтова. Могу  ти  заразити  рачунар 

вирусима. 

 

•  При игрању игара са непознатим 

људима на интернету немој да 

откриваш своје личне податке.  



 



 



 



 


