
LAŽNE VIJESTI 

Lažna vijest o likovima iz dječjeg romana Vlak u snijegu 

Razred: treći razred. 

Potrebni materijali: bijeli papir, papir u boji, bojice i flomasteri, novine, časopisi, kolaž papir, 

tablet, računalo, projektor, knjiga M.Lovrak, Vlak u snijegu. 

Trajanje: dva školska sata. 

Ishodi nastavne jedinice:  

• razlikovati informacije i dezinformacije, 

 • navesti glavne karakteristike lažnih vijesti,  

• opisati najmanje jedan primjer lažnih vijesti 

 

Predmeti u sklopu kojeg se mogu provoditi navedene aktivnosti: 

 • Hrvatski jezik (medijska kultura),  

• Sat razredne zajednice, 

 • Građanski odgoj,  

• Informatika. 

Uvodni dio sata  

MEDIJI  

 Što su mediji?  

Nabrojite vrste medija i napišite primjere za svaki od njih.  

 Zašto svakodnevno koristimo medije? 

INTERNET  

Što je internet i kako ga možemo pronaći?  

 Čemu služi internet?  Ima li internet i negativnih obilježja? 

 Može li nam internet pomoći u učenju i kako? Kako se najbolje zaštititi na internetu?  

Što smijemo tražiti u Internet pretraživaču? 

Koje su tvoje omiljene stranice na internetu? 

Glavni dio sata 

Upoznavanje učenika s lažnim vijestima. 

Čitanje vijesti koje je objavio MZO. Učenici imaju vijest na listiću te prate učitelja dok čita. 

Pronalaze neistinite tvrdnje.  



 

 

 

 

 

 

RADNI LISTIĆ 1. Ukida se matematika od 5. do 8. razreda!?  

U Ministarstvu znanosti i obrazovanja (MZO) u okviru kurikularne reforme ozbiljno se 

razmišlja o uvođenju velikih promjena u sustav osnovnoškolskog obrazovanja. Nakon dugih i 

temeljitih priprema u Ministarstvu su ne osnovu pozitivnih rezultata mnogih domaćih i 

međunarodnih natjecanja zaključili da učenicima od 5. do 8. razreda, barem većini njih, više 

nije potreban obavezan predmet matematika, izvještava osnovna. šhr. Članovi Ekspertne 

radne skupine koji su bili zaduženi za pripremu kurikula matematike za učenike viših razreda 

osnovnih škola ostali su iznenađeni podacima koji su im predstavljeni prije samoga rada na 

reformi pa su odlučili roditeljima uputiti pitanje žele li da njihovo dijete i dalje polazi sate 

matematike ili ne. Naime, njihovi izvori potvrđuju da su učenici iz svih hrvatskih osnovnih 

škola od petog do osmog razreda u posljednjih deset godina polučili izvrsne rezultate, te time 

pokazali da nam predmet matematike više nije neophodan kao obavezan jer učenici spontano 

rješavaju i najkompliciranije matematičke zadatke i samostalno usvajaju gradivo koje učenici 

u ostalim državama moraju učiti kroz četiri godine obvezne predmetne nastave matematike. 

Hoće li se ove najave i ostvariti, nitko nam u Ministarstvu nije znao potvrditi premda su nam 

izvori bliski ministru rekli da je on sklon tome rješenju, a roditelji podupiru ovu ideju. 

10 SAVJETA KAKO PREPOZNATI LAŽNU VIJEST 

1. Nemojte pročitati samo naslov!  

2. Provjerite tko je objavio vijest! Provjerite domenu i izgled stranice. 

3. Proučite informacije o vlasnicima, uredništvu, novinarima. 

4. Provjerite datum i vrijeme objave! 

5. Provjerite tko je autor!  

6. Provjerite izvještavanje drugih medija o tom događaju. 

7. Provjerite upitne citate i fotografi je! 

8. Čuvajte se potvrde vaših stavova! 

9. Ako vam se vijest učini sumnjivom ili mislite da u njoj nešto nedostaje, potražite 

prenose li ju drugi izvori, tj. mediji. 

10. Razmislite prije nego podijelite!  

Pišemo lažnu vijest o likovima iz dječjeg romana M.Lovrak, Vlak u snijegu. Učenici u 

skupinama odabiru jedan lik iz dječjeg romana te pišu lažnu vijest o njemu i njegovim 

postupcima. Za isti lik izrađuju Facebook profil s netočnim podatcima. 

Učenici mogu odabrati Ljubana, Peru, Dragu, konduktera, učitelja te ostalu djecu iz 

romana.  

 



 

 

Kako napisati vijest? 

Naslov vijesti  

– jasan, zanimljiv i sažet.  

 Sadržaj vijesti  

– neka informacije odgovaraju na pet pitanja: TKO, ŠTO, GDJE, KADA i ZAŠTO?  

 

U završnom djelu skupine predstavljaju svoje uratke. 

 

 


