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Број: 111 

Датум: 11.10.2020. 

 

Директору школе 

НОВИНАРСКИМ СЕКЦИЈАМА 

ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ ШКОЛА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

 

 

 

Поносни смо што је иза пројекта „Ђак репортер“ стоје 8 година. Постала је традиција да вам 

у ово доба године шаљемо позив да нам се прикључите и да заједно усмеравамо увек радознале и 

причљиве ђаке ка овом терену за игру на којем ће доћи до изражаја те њихове врлине. 

Нестрпљиви смо и једва чекамо да нас ученици опет изненаде својим ауторким причама, да 

„гласно“ саопште проблеме у школи и спорту. „Пламенко“ ће се постарати да вас чује цела Србија. 

Први број „Пламенка“ излази у новембру месецу. Напиштите га ви.  

Позивамо вас да наоштрите оловке, спремите камере и упознате нас са вашим доживљајем 

овог доба и свих промена које оно доноси. Дечија перспектива се често покаже као права, а толико је 

недостижна одраслима. Кроз ваше приче, кроз ваше записе, и текстуалне и видео, помозите одраслима 

да прогледају.   

Савез за школски спорт Србије у сарадњи са Министарством омладине и спорта и 

Министарством просвете, науке и технолошког развоја, позива све новинарске секције основних и 

средњих школа да се укључе у пројекат „Ђак репортер“ и на тај начин школе постану партнери Савезу 

за школски спорт Србије. 

Ђак репортер извештава о школским спортским такмичењима и догађајима, о навијањима, 

радионицама, спортским занимљивостима у својој школи, о спортским успесима школе и вршњака... 

Сви извештаји шаљу се у виду текста, ТВ прилога или фоторепортаже и објављују се на сајту, фејсбук 

и јутуб страници Савеза за школски спорт Србије. Најбољи текстови и фотографије/цртежи објављују 

се у магазину „Пламенко“ а ТВ прилози у емисији „Школски спорт“ која се емитује на РТС 1 каналу.  

Баш као и спортисти, и новинари ће се „такмичити“ током школске године. Најбољи текстови 

и ТВ прилози ће новинару, секцији и школи, донети вредне материјалне награде и боравак и 

извештавање са националних државних првенстава. 

Кроз пројекат „Ђак репортер“ новинарске секције постаће видљиве широј јавности а њени 

чланови упознаће једну од најлепших грана новинарства – спортско новинарство. 

Да бисте постали део породице Савеза за школски спорт Србије потребно је да попуните 

пријаву у прилогу а у даљем тексту описујемо кораке за укључивање у пројекат „Ђак репортер“! 

 

За укључивање у пројекат као и за сва додатна питања можете се обратити:  

Угрен Сањи, Савез за школски спорт Србије 

064.86.79.759 djakreporter@mos.gov.rs         

                                                     Председник 

 

                              

    Жељко Танасковић 
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КАКО ДА СЕ УКЉУЧИТЕ У ПРОЈЕКАТ „ЂАК-РЕПОРТЕР“? 
 

 

 
 

КОРАЦИ ... 

 
I КОРАК 

За почетак? 
Формирање новинасрке секције и укључивање у спортски живот школе и све 

школске спортске догађаје на нивоу школе и града. 
 

II КОРАК 

Новинарски тим? 
Формирање новинарског тима на нивоу школе који чине: 

 Наставник – вођа новинарске секције,  

 Наставник физичког васпитања, 

 Тим ученика и ученица - чланови новинарске секције и  

 Координатор школског спорта Републике Србије 

http://skolskisportsrbije.weebly.com/koordinatori.html  

 
III КОРАК 

 

Теме – о чему се 

извештава? 

Тим ученика и ученица који су чланови новинарске секције, извештавају о свим 

школским спортским догађајима на нивоу своје школе и града.  
 

 О свим школским спортским такмичењима на свим нивоима (школском, 

општинском, окружном, међуокружном и републичком),  

 О свим школским спортским догађајима, о навијањима, радионицама, 

спортским занимљивостима на нивоу школе, 

 О историјату школског спорта у школи, спортским успесима школе и 

занимљивим школским спортским секцијама,  

 Разговори-интервјуи са професорима који воде секције, ђацима који се такмиче, 

директорима који причају о функционисању школског спорта у школама и са 

свима који раде на подручју школског спорта, 

 О осталим школским спортским темама и актуелним темама које се расписују 

за сваки нови број Пламенка или емисију Школски спорт... 

 
О чему читалац треба 

да буде информисан? 
 Месту одржавања спортског догађаја и/или такмичења, 

 Броју и именима учесника, 

 Финалистима и победнику такмичења, 

 Приликом узимања изјава актера догађаја обавезно навести име особе од које 

је узета изјава или интервју као и име школе из које долази, 

 Истаћи на крају на који степен такмичења даље одлази победник, 

 О специфичностима школског спортског такмичења или догађаја. 

 

Пожељна је слобода у изражавању, треба дочарати и атмосферу са такмичења 

као и колико је оно значајно учесницима који се боре за своју школу. 

 
Задаци новинара? Ђак репортер извештава се у виду: 

 Текста – писана форма 

 ТВ прилога – телевизијска форма 

 Фоторепортаже – фотографија или дечији цртеж. 
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Новинарске форме: 

Писана форма 
ПИСАНА ФОРМА 

Уколико пишете текст, неопходно је: 

1. Написати чланак са свим потребним подацима (у word документу, 

ћириличним писмом) 

2. Фотографисати догађај (свечаности отварања, атмосферу са 

такмичења, групне слике екипа, проглашење победника, 

најистакнутијег појединца...) 

3. Описати атмосферу са такмичења (да ли је било фер плеја у игри, 

навијању...) 

Свака вест треба да буде оригинална и занимљива, што даје могућност 

ученику/новинару да буде креативан и слободан у писању. 

У жељи да извештавање са школских спортских такмичења буду што 

занимљивије, садржајније и концизније предлажемо да секције користе следеће 

новинарске форме: извештај, репортажа, кометар, интервју или анкета.  

Савез за школски спорт, припремајући спортски часопис „Племенко“ и емисије 

о школском спорту, благовремено ће Вам давати теме и обавештавати о важним 

догађајима у Вашем граду. 

 
Новинарске форме: 

Телевизијска форма 
ТЕЛЕВИЗИЈСКА ФОРМА 

Ђаци-репортери којима одговара телевизијска форма уместо писања текстова, 

могу да ураде ТВ прилог на тему школског спорта. 

 Ђак-репортер уместо професионалне камере може да користи и камеру 

android/smart телефона, фотоапарата...  

 Важно је да ђак-репортер и саговорник приликом снимања користе микрофон, 

мало гласније причају или да интервју снимају у тихом окружењу, 

 Важно је да ђак-сниматељ мирно држи камеру, да не прави нагле покрете лево-

десно, горе-доле и да, уколико снима телефоном, телефон држи у положеном 

положају, 

 Ђак-сниматељ поред интервјуа треба да сними и кадрове такмичења, кадрове 

школа и све оно што сматра занимљиво, 

 Важно је да ђак-репортер представи на почетку интервју: „Ја сам Петар 

Поповић из школе „Доситеј Обрадовић“ из Крагујевца и данас ћу вам 

причати...“  

 Одјавна реченица на крају прилога „За школски спорт Србије, Петар Поповић“, 

 Важно је да ђак-репортер представи саговорника – име, презиме и функцију... 

нпр. „Са нама је данас Петар Поповић, капитен екипе“. 

Видео материјал може да се монтира у неком од софтвера за уређивање 

(едитовање) попут Windows Movie Maker (Windows XP  и  Vista), Premiere, Pinnacle, 

ArcSoft, Final Cut  (Express ili Pro), Avid i Movie (бесплатно уз  Macove). Избор и 

креативност је на новинарској секцији. 

Новинарске форме: 

Телевизијска форма 

 

ФОТОРЕПОРТАЖА – ФОТОГРАФИЈА, ДЕЧЈИ ЦРТЕЖ 
Поред новинарских текстова и ТВ прилога, ученици могу да шаљу дечје цртеже 

и фотографије на тему школског спорта: доживљаје са часова, секција, школских 

такмичења, најзанимњивији час, најбољи кадрови, најбољи професор... 

 

  



IV КОРАК 

Шта са написаним 

текстом, ТВ 

прилогом, 

фотографијом или 

цртежом? 

Ћириличним писмом написани текст (у word документу) и фотографију (у 

прилогу) послати на е-mail Савеза djakreporter@mos.gov.rs  са назнаком „Ђак-

репортер“.  

Текст се потписује:  

 Именом и презименом ученика/новинара,  

 Школом и местом из којег долази ученик/новинар,  

 Именом и презименом професора који води новинарску секцију.  

Фотографија не треба бити са текстом у word документу, већ се шаље у прилогу, 

баш као и word документ! Важно је да у једном и-мејлу буде један текст (чланак) са 

пратећим фотографијама и сагласношћу родитеља/старатеља.  

Текстови, фотографије, цртежи и видео прилози се шаљу на 

мејл djakreporter@mos.gov.rs . Уколико су видео прилози већег формата треба 

користити за слање програм filemail www.filemail.com или wetransfer 

www.wetransfer.com .  Једноставни су за коришћење. У адресу примаоца се уписује, 

djakreporter@mos.gov.rs, у „from“ се уписује Ваш мејл, оставите кратку поруку са 

основним подацима о прилогу (назив школе, ђака репортера и кратак опис прилога) и 

онда upload-ујете прилог. На тај начин стиже линк са којег може да се скине прилог.  

Прилог на ЦД-у или УСБ-у се може послати и поштом заједно са сагласношћу 

родитеља на адресу:  

Савез за школски спорт Србије 

Булевар Михајла Пупина 2, источно крило, спрат 4, канцеларија 432 11070 

Нови Београд 
 

Заједно са текстом, фотографијом и снимком неопходно је послати скенирану 

сагласност родитеља за коришћење текста, фотографија и снимака у оквиру пројекта 

„Ђак репортер“ (образац у даљем тексту). 

 
V КОРАК  
Где се текстови, ТВ 

прилози, фотографије 

и цртежи објављују? 

Сви пристигли текстови, ТВ прилози, цртежи и фотографије биће објављени на 

youtube страници Ђак репортер и на сајту и друштвеним мрежама Школског спорта 

Србије. 

Поред интернет објављивања, изабрани текстови, цртежи, фотографије биће 

објављивани у једином дечјем спортском часопису „Пламенко“. 

ТВ прилози који испуњавају горе описану форму биће емитовани у емисији о 

школском спорту која се емитује на РТС1 каналу, а емисије ће бити понуђене за 

емитовање и локалним телевизијама. 

 
VI КОРАК 

Да ли ће најбољи 

текстови и ТВ 

прилози бити 

награђени?  
 

Баш као и спортисти, и новинари ће се „такмичити“ током школске године.  
 

На крају школске године биће проглашене најангожаваније новинасрке секције у 

Србији, по мишљењу Стручне комисије у две категорије: 

- Писано новинарство (секција која је послала највећи број најквалитетнијих 

текстова и фотографија) 

- Телевизијско новинарство (секција која је послала највећи број 

најквалитетнијих ТВ прилога) 
 

Ове награде ће секцији и школи, донети сет за мобилно новинарство 

(кондезацијски микрофон са адаптером и сталком), акредитације и поклоне за чланове 

новинарске секције као и боравак и извештавање са Националних школских спортских 

првенстава. 
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САГЛАСНОСТ РОДИТЕЉА 

ЗА КОРИШЋЕЊЕ ТЕКСТА, ФОТОГРАФИЈА И СНИМАКА  

У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА „ЂАК-РЕПОРТЕР“ 

школска 2021/2022. година 
 

 

 

 

 

 

Име и презиме малолетног детета:  

Назив школе:  

Име и презиме наставника – вође новинарске секције  
 

 

 

 

 

Ја, ___________________________, изјављујем као родитељ/старатељ малолетног детета 

________________________ да снимке, тектове и фотографије мог детета, који су снимљени у оквиру 

пројекта „Ђак репортер“ могу објавити на интернет страницама и друштвеним мрежама Савеза за 

школски спорт Србије и у медијима. 

 

 

 

 

Потпис родитеља/старатеља 

 

______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАПОМЕНА: Скенирану/фотографију сагласност послати на е-mail: djakreporter@mos.gov.rs. заједно са текстом, 

фотографијом и снимком. 
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