
INTERNET-NOVA BOLEST ZAVISNOSTI 

Mnogim ljudima se potpuno promenio život od trenutka kada su seli za kompjuter I počeli 

da tragaju po Internetu: sami procenite da li ste oboleli! 

 

 

 kako de te shvatiti da li ste “oboleli “ od Interneta? 

U tome vam može pomodi tekst američkog psihologa K.Janga I ako potvrdno 

odgovorite na četiri ili više pitanja, vreme je da se dobro zamislite. 

1. Da li na Internet mislite I kada ne sedite za kompjuterom? 

2. Da li je potrebno da duže “lutate” Internetom kako bi ste se bolje osećali? 

3. Smatrate  li da ne možete bez Interneta? 

4. Osećate li se nezadovoljno  ako pokušate da se ograničite pri korišćenju InternetA? 

5. Da li lažete svoju porodicu tvrdeći da na Internetu provodite manje vremena nego 

što je zaista ? 

6. Da li koristite Internet I kada to predstavlja “udar” vašem budžetu? 

7. Da li ste na Internetu duže nego što ste planirali? 
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Tvoj zadatak je da: 

 Nabrajanje po brojevima promeniš u nabrajanje po znakkovima 

 Uokvireni tekst prebaciš u velika slova 

 Reč Internet u naslovu teksta obeležiš sa Footnote. 

 Naslov ovog teksta kopiraš  ispod teksta 

 Poslednji red tvog teksta neka bude tvoje ime, prezime I odeljenje. 
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Текст процесор 

     

Из Википедије, слободне енциклопедије 

 

 

 
OpenOffice Writer, пример текст процесора 

Текст процесор је врста софтвера који служи за обраду текста. Најпознатији је Microsoft Word. 

Појавом рачунара а посебно кућних рачунара као прва могућност комерцијалног а не исувише 

захтевног програма су се појавили текст процесори. 

рви текст процесори нпр. РНО (ово је назив текст процесора) су креирали фајл типа писмо. 

рно а команде су се писале у посебном реду. Посебан ред за команду је почињао са 

специјалним карактером нпр. тачком. Команда типа ". ЛМ 5" и ". РМ 55" је означавала број 

карактера од ивице папира за леву и десну маргину. Текст би се онда обрадио компајлером и коначна 

верзија документа је била као писмо. лст..Дуг је био пут до појаве Ворда (Word) Пре њега ту су 

били: 

A. (Wordstar) 

B. Квил (Quill) 

C. Вордстар 2000 (Wordstar 2000) 

D. Чи-рајтер (Chi-writer) 

E. Ворд Перфект (Word Perfect) 

Један од првих људи који је имао текст процесор на располагању је био Џими Картер, бивши 

амерички председник и уз помоћ рачунара и текст процесора је писао своје мемоаре. 

Сматра се да корисници рачунара у 80% случајева рачунар користе пре свега као текст процесор. 

Вордстар (Wordstar)   

Квил (Quill) 

Вордстар2000  (Wordstar 2000) 
  Чи-рајтер (Chiwriter) 

Ворд Перфект (WordPerfect) 
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http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=OpenOffice_Writer&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82
http://sr.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Word
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%87%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%9B%D0%BD%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D1%87%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D1%98%D0%BB%D0%B5%D1%80
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%8F%D0%B8%D0%BC%D0%B8_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B0%D1%80%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0:OOoWrite24.png


URISTIČKA AGENCIJA “M A S L A Č  A K” 

Vojvode Mišida br .12,  12220 Veliko Gradište 

Te /012 /663 – 100           

 

Hotel “SRBIJA” 

Maršala Tita 8 

30000 Zlatibor 

 

Predmet : Zahtev za rezervaciju 

 

Poštovani, 

Molimo Vas da nam obezbedite sledede usluge za 20 osoba u period od  

01 .04 . 2010  do  10 . 04 . 2010 .: 

 

1. Usluge  smeštaja :  6/1 I 7/2 

2. Usluge ishrane : doručak I večera 

3. Početak korišćenja usluga : 01 . 04 . 2009 . –večera 

4. Završetak korišćenja usluga : 10 . 04 . 2009 . –doručak 

5. Ukupan broj pansiona (po 1 osobi ) je 9pp. 

 

Nadamo se da dete prihvatiti našu rezervaciju I dalje uspešno sarađivati sa nama . 

Srdačan pozdrav! 

Veliko Gradište  19 . 03 . 2009.                                         Direktor 

        (ime i prezime učenika koji radi zadatak) 

     m.  p . 

   

 

CENOVNIK po osobi 
Jednokrevetna soba 
  Dvokrevetna soba 

Polu pansion Pansion Noćennje 

2160. 00 3000. 00 1580. 00 

1900. 00 2890. 00 1320. 00 
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TERMIN ZAJOS JEDAN  FINALNI TEST DE BITI U JUNU!!! 

 

NAPOMENA:U slučaju bilo kakve izmene student će biti blagovremeno obavešteni  

REPORUČENA LITERATURA: 

Prezentacije sa predavanja – web site DBE PMF-a (Studenti/Fiziologija životinja/Uporedna fiziologija 

životinja). 

www.dbe.uns.ac.rs/fiziologija životinja5.html 

Andrid S,Kostid T ,Andrid N &Zorid S (2005):Uporedna fiziologija životinja. WUS 

Austria. 

MOŽE SE NADI U BIBLIOTECI DBE ,ili “skinuti “ sa web site DBE PM(STUDENTI 

/Fiziologija životinja/Skripte). 

www.dbe.uns.ac.rs./fiziologija životinja5.html 

Davidovic V (2003):Uporedna fiziologija životinja.Zavod za izdavanje uđbenika. 

MOŽE SE NADI U BIBLIOTECI DBE,OMF-a. 

Ganong WF (2005):Review of  Medical Physiology.Lange/WCM Mc Graw-Hill 

Companies. 

MOŽE SE NADI U BIBLIOTECI DBE, PMF-a. 

DODATNA LITERATURE (može se naći u prostorijama Fiziologije životonja III/15,16,17): 

 Abbas AK &Lichtman AH (2002):Basic Immunology. WB Saunders Company.Abbas 

AK & Lichtman AH (2003): 

 Celluler and Molecular Immunology. WB Saunders company. 
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http://www.dbe.uns.ac.rs/fiziologija%20�ivotinja5.html
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