
Упутство за коришћење учења на даљину из информатике 

Материјал за учење, вежбе и пробни тестови могу се скинути кликом на линк са десне 

стране за одговарајући разред. 

Ту имате све материјале, вежбе и тестове које смо користили од почетка и које треба да 

радимо до краја школске године. 

Да бисте користили онлајн материјале на вашем рачунару треба да имате регистован е-

mail налог, инсталиран неки ПДФ читач (нпр. AdobeReader) и неки програм за 

архивирање (нпр. WinRAR). 

Када кликнете на линк одговарајућег материјала појавиће вам се прозор у коме вас 

претраживач пита шта желите да урадите са материјалом на који сте кликнули. Треба 

да изаберете Save file (Сачувај фајл) и одредите фолдер на вашем рачунару у коме ћете 

га сачувати (направите један фолдер у коме ће вам бити сачувани сви материјали из 

информатике). Уколико вас претражвач не пита ништа, фајл је сачуван на вашем 

рачунару у фолдеру Downloads. 

Када скинете фајл на ваш рачунар, десним кликом на фајл отворите помоћни мени и 

изаберите команду за распакивање фајла (нпр. Extract here). Овим сте фајл распаковали 

у фолдер са истим називом и можете почети да користите све материјале у том 

фолдеру. 

Материјали у сваком фолдеру су нумерисани редним бројевима према којима треба да 

их отварате и читате или радите вежбе. Увек прво прочитајте материјал за учење па 

након тога крените у израду вежби. Вежбе се раде као у школи, отворите вежбу у ПДФ-

у и празан Word документ, у ПДФ гледате – у Word документу радите. Када завршите 

вежбу, сачувате под истим именом као Word фајл. Предност је што материјал за учење 

можете користити све време док радите вежбе и у њему прочитати (видети) све што 

вам није јасно. 

Обавеза сваког ученика, кад прочита ово упутство на школском сајту, је да ме 

контактира на наведену е-mail адресу, након чега ће добити упутство које материјале 

треба да скине и започне са радом.  

Комуникација са мном ће се обављати искључиво преко е-mail порука. За сва питања и 

нејасноће стојим на располагању 24 сата. 

Моја е-mail адреса је nebojsanadaljinu@gmail.com  
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