
 

 

 

 

 

 

 

 

Почитувани ученици! 

Започнуваме со изучување на нова тема: 

„ОНЛАЈН ЖИВЕЕЊЕ“ 

 

 

Поим за блог и негова примена 
 

ЦЕЛИ: Ученикот да се запознае со концептот на блог;   

 
Дали некогаш сте воделе (пишувале) дневник?  

Какви содржини сте запишувале во својот дневник?  

Дали сте имале (имате) некоја тетратка во која вашите другарчиња можат да напишат 

нешто за себе, да ви напишаат некоја порака или да го кажат своето мислење за некој ваш 

став? 

Дали на Интернет сте виделе некоја страна на која корисниците можат да ги кажат своите 

размислувања и интереси за било што и можат да ги разменуваат своите мислења за одредена 

тема? Дали може корисникот да креира таква сопствена страна која и другите корисници ќе 

можат да ја посетуваат и да оставаат свои коментари?  

На кој начин? 

 

Што е блог (веб дневник)? 

 
БЛОГ (или уште го нарекуваат веб-дневник) претставува личен дневен весник или дневник 

достапен за читање и разгледување на Интернет; или  

 

БЛОГ (веб-дневник) е локација на Интернет во форма на електронски весник или дневник на 

која по хронолошки редослед (најновите на почетокот) се внесуваат мислења, коментари, 

вести, описи на настани, слики, видео-инсерти и други документи. 
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Содржина на блог? 

Содржината на блогот ја креираат сопствениците на блогот и може да биде од најразлични 

теми: забава, уметност, спорт, политика, наука, техника, . . . 

 

Кој може да биде сопственик (креатор/автор) на блог? 

Сопственик на блог може да биде секој кој сака со другите да ги сподели преку Интернет 

своите лични искуства, хобија, размислувања, случувања итн.  

Автор на блог може да биде кој било. Голем број познати личности имаат свои блогови. 

 

Авторот на блогот се нарекува БЛОГЕР (blogger). 

 

 

Името блог е кратенка од Web log (web-мрежа, log-дневник) што во превод значи „дневник на 

мрежа“ т.е. „мрежен дневник“ а под мрежа ќе подразбираме Интернет.  

 

Учесници и корисници на блог? 

Блогот е наменет за пошироката јавност и најчесто се работи за одредена група која дискутира 

во врска со темите кои се поставуваат на блогот. Често на блоговите можат да се сретнат и 

образовни содржини. 

 
Постојат индивидуални блогови (креирани од индивидуални личности) и групни блогови 

(кои ги креираат групно повеќе луѓе кои се во некаков меѓусебен однос – роднини, семејство, 

фирма.....) 

Сите корисници на Интернет додека се вклучени на мрежата (иако тоа не е контак лице 

во лице) треба да се однесуваат на култивиран и морален начин. 

 

 

 

 
 

Темата ОНЛАЈН ЖИВЕЕЊЕ 

можете да ја учите и од 

учебникот ИНФОРМАТИКА 

за VII одд. кој ви беше даден 

на почетокот на учебната 
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