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ДНЕВНО ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ДАН  10.04.2020. петак  
  

I) У акцији прикупљања хуманитарне новчане помоћи за унесрећену породицу наше 
бивше ученице која је страдала у саобраћајној несрећи, на посебно отвореном рачуну 
школе за прикупљање поменуте помоћи, сакупљено је укупно 54.500,00 динара. Ова 
средства су, како је наведено у ДНЕВНОМ ОБАВЕШТЕЊУ за дан 02.04.2020, у целости 
пребачена електронским путем на рачун унесрећене породице. Захваљујемо се свима 
који су својим новчаним уплатама помогли унесрећену породицу. Нарочиту захвалност 
заслужују родитељи ђака одељења VIII/1 који су покренули иницијативу за прикупљање 
хуманитарне помоћи унесрећеној породици и као предлог изнели је директору школе 
који је донео одлуку о прикупљању помоћи.  

II)  Многи људи данас су добили упозорење о интернет вирусу, путем Вибера или неке 
друге апликације, следеће садржине: Молимо све кориснике на Интернету да 
презентацију Повер Поинт-а која буде дистрибуирана на мрежи под насловима "Дас 
Лебен ист вундерсцхон", "Живот је леп", "Ла вида ес белла" / живот је леп /. Ни у којем 
случају не отварајте и уклањајте одмах! Када отворите ову поруку, појављује се текст 
„прекасно је сада ваш живот више није леп“, „Већ је касно живот вам није леп“, „Ахора 
ес тарде, су вида но ес мас белла“. Након тога сви подаци са рачунара нестају и особа 
која вам је послала е-пошту добија приступ свим вашим подацима, лозинкама, 
информацијама. Ово је најновији вирус који се шири од суботе увече. Ниједан 
антивирусни програм не може да га уништи. Хакер под називом „Власник живота“ 
лансирао га је са жељом да уништи што више рачунара. Пошаљите ову поруку што 
већем броју људи и што је пре могуће !!! 
Без обзира да ли је ова порука истинита или се ради о такозваном хоаксу (лажне 
информације), апелујемо на све да буду опрезни у комуникацији и да никако не 
отварају поруке које су пристигле од непознатог пошиљаоца или се на други начин 
чине сумњивим. 

III) Академија Филиповић отворила је могућност похађања бесплатних онлајн семинара 
(е-семинар) који носе по 2 бода. Поред тога,  добија се и могућност бесплатног 
коришћења програма Е-портфолио до 31.08.2021. године. Пријављивање за другу групу 
је почело 09.априла 2020, а почетак семинара је 13.априла. 2020. године. Пријављивање 
се врши на линк https://mojportfolio.nasaskola.rs/index.php?r=site%2Fprijava_obuka , а 
бесплатни семинари које можете похађати су: 

a. Електронски портфолио за васпитаче, наставнике, директоре..., 
b. Мултимедијални садржаји у функцији образовања, 

  
 

 
Влада Вучинић, директор школе   


