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Сценарио 3: RESPECT (Почит) 

 

За оваа активност  

Идеата на оваа активноста е поголемите ученици да изведат перформанс пред помалите 
ученици. Но истотака, треба да осмислат и да го одредат сопствениот крај. Каква порака ќе 
изберат да ги споделат?  

 

Времетраење: 10 минути 

Публика – ученици од 10 годишна возраст.                                     

Цел – Да го сфаќа и разбира ефектот кој коментарите можат да го имаат на некој друг, било 
намерно или на шега, но и да ја сфаќа својата лична online одговорност.   

Порака – Учете да бидете почитувани во она што го правите, во она што го велите и како се 
однесувате online. 

Теми – Пронаоѓање на вистинско време да се зборува ако нешто те вознемирува online.  

Да се најде решение за некој online проблем и да се каже „извини“ и се пирнајде начин 
да се речи ситуацијата.  

Да се биде почитуван online граѓанин 

 

УЧЕСНИЦИ: 

Габриела, Ивона, Алексеј, Малик, Дарио, Марко Ф. 

 

Алексеј влегува, а по него и Малик. И двајцата седнуваат, а во рацете имаат 
телефони и слушалки.  Премногу се зафатени со играта, па немаат време да 
разговараат меѓусебе. 

 

Алексеј: Неее, ама ајде!!! 

Малик: Хахаха, ти реков дека ќе те победам. Лууузер!!!! Глупчо! 

Алексеј: Да, да, да. Само имаш среќа, а сигурно и си лажел нешто или се 
поткраднал некој поен. 
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Малик: Не, не... само сум подобар играч од тебе. А ти си толку лош губитник. 
(станува и му се смее). Сфати еднаш засекогаш, ПОДОБАР СУМ ОД ТЕБЕ! Се 
гледаме утре. 

Алексеј; ( се врти накај публиката) Знам дека не го мисли тоа, секогаш кажува 
работи како овие и стварно ме нервира. Умислен е дека е подобар од сите 
други,  во сè што прави. Тоа не ми пречи многу кога сме на училиште, бидејќи 
сме многу и сите го знаеме каков е. Но особено  ми пречи кога сме само 
двајцата,а посебно кога играме игри. Е тогаш се чувствувам како ме 
омаловажува и тоа многу. 

Габриела: Работата е што Алексеј никогаш не кажува како се чувствува, а пак 
Малик не сфаќа дека има голем проблем. Малик си мисли дека тој не прави 
ништо лошо со тоа што го задева Алексеј, дури сметан дека е интересно. Но, 
сепак, работите за малку ќе излезеа од контрола.  

Следниот ден, тие одат на училиште..... (одат петте другари накај училиште и 
разговараат) 

 

Димитри: Дали го завршивте проектот по изборен?  

Дарио: Оној од проекти по информатиката?!?! Аууу, на крај. И наставничката не 
знаеш како повеќе да не „закопа“ со работа. Мислам дека со години го правев. 

Марко Ф. ;Еј, каков веб-сајт сум нашол!!!! Ептен ми помогна. Сигурно и 
наставничката не го знае. 

Малик: Абе ајде, боза беше! Јас завршив за 5 минути. 

Димитри: Нема шанси да си завршил толку брзо! 

Малик: Е како да не, Јас си завршив за 5 мин, проектот беше толку лесен што 
дури и овие од 5 одделение можат да го направат проектот за 10 минути. (Како 
што си оди, им довикнува на другите од групата).Еј,  фенсери, една игра 
подоцна, може, а? Ќе се видиме во 6h, online? 

(Останатите се согласуваат, а Малик се заминува). 

Димитри: (за Алексеј) Што има? 

Алексеј: Зарем не ти е дојдено преку глава, кога ти збори Малик вака?! 

Дарио: Аман па и ти. Знаеш каков е. Тој не го мисли тоа. Мораш да бидеш малку 
појак со Малик. Ептен си „мек“ со него. 

Алексеј: Аха. Можеби. 
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Ивона: По долгиот ден во училиште сите другари си се по дома и чекаат да додје 
6h за да се вклучат во играта.  

(Сите  5рица седат на различни места во просториијата, наместени за игра) 

Ивона: Еден по еден се вклучуваат во играта. 

(се однесуваат како да играат на нивните телефони) 

Ивона: Алексеј беше првиот што беше исфрлен, а многу брзо и другите беа 
надвор од играта. Иако Дарио беше најдобар, сепак Малик победи. А тоа го 
искористи за да коментира.  

 

Малик: I rule this game!!!! YEEEEES!!! 

Димитри; Имаше среќа овој пат! 

Малик:За разлика од некои. Што ти се случи, Алексеј..... ти играше или ја пушти 
помалата сестра да игра во твое име? 

Алексеј: Хахаха. Многу смешно. 

Малик:Засрами се, секогаш прв испаѓаш. Озбилно. Ти треба да играш бебешки 
игри! 

Дарио: Стварно, Алексеј, можеби треба да ги смениш игриве. Како да не се за 
тебе 

 

Габриела: Алексеј беше многу лут и вознемирен од коментарите, па ја напушти 
играта. Се чувствуваше изневерен, како сите да му се потсмеваа. Тој стварно 
беше добар во играта и посакуваше да не биде првиот што ќе испадне од играта. 

 

Алексеј: (се обраќа кон публиката) Се е исто. Пак истото се случи. Малик 
направи да се чувствувам како идиот. Мислам дека ќе ја напуштам групата и 
нема да играм повеќе. Никогаш. Тие мислат дека сум глуп, па затоа што има 
врска дали ќе играм или не?!? 

 

Габриела: Следното утро, на пат кон училиштето ..... 

(Малик, Марко Ф., Димитри и Дарио се среќаваат и одат заедно кон училиште) 

Малик:Добор утро, ЛУЗЕРИ!!!!  
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Марко Ф.:Здраво.... уствари како и да е... 

Дарио:А каде е Алексеј? 

Димитри:Можеби се успал, па доцни. 

Малик:Ама Алексеј никогаш не доцни. Никогаш не се успал. Да не е болен? 

Марко Ф:Па можеби и е болен. Од тие твоите одвратни, нечувствителни 
коментари.  

Малик:Абе ајде, Што ти е сега на тебе? Што мислиш со тоа - тие твои одвратни, 
нечувствителни коментари?!?!? 

Марко Ф:Искрено, вчера му кажа многу лоши работи вчера. Знаеш дека ја 
напушти групата? 

Дарио:Стварно?!?!? Тоа е малку глупо. 

Малик:Ама јас не мислев ништо лошо. Не сакав да го навредам. Алексеј знае 
дека се шегувам со него. 

Димитри:Мислиш?!?!? Сигурен си??!? Си му кажал некогаш дека се шегуваш со 
него, а? 

Малик:Аууу, сега мене ми е стварно глупо. Ама јас не сакав да вознемирам, не 
сакам да ми се налути. Само се шегувам со него. 

 

Ивона: Алексеј тој ден не дојде на училиште. Ниту пак им одговараше на 
пораките кои му ги испраќаа другарите.  

(Сите се собираат и одат кај Алексеј дома, звонат на врата и Алексеј им отвора) 

 

Алексеј:Малик не знаев дека се дружиш со лузери! Што ви треба?!? Треба да 
играм „бебешки“ игри. Кажувајте и после ГИТЛА! 

Малик:Извини Алексеј, не знаев дека моите коментари  се толку лоши и 
навредливи. 

Алексеј:Лоши се, си кажа што имаше и сега може да си одите. 

Марко Ф:Ама Алексеј ние сме другари толку години. 

Алексеј:Вистинските другари не се навредуваат, тие се поддржуваат. Пријатно. 

Дарио: Толку не можеш да не ислушаш ?! 

Димитри:Имаш право, Алексеј, вистинските другари не се навредуваат или 
нарекуваат со погрдни имиња. Ни online, ни offline. Sorry!!! 
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Габриела: Малик сфаќа дека направи многу голема грешка, му беше 
благодарен на Алексеј што го прифати неговото извинување и реши никогаш 
повеќе да не користи лоши и навредливи коментари 

 

Малик:Извини, Алексеј. Озбилно, нема да ми се повтори. 

Алексеј:ОК, се надевам.  

Малик: Другари, пак?!?! 

Алексеј: Другари. 

 

Се поздравуваат сите другари. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Им се поставуваат 3 прашања од следниве: 
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1. Кој забележа во кој дел во драмата интернетот се користи во навистина 
позитивен начин? На пр. да помогне во домашната работа. За кои други 
позитивни начини може да се користи интернет? 

 

2. Малик често ги нарекува своите другари лузери. Како би се чувствувал 
ако некој те нарекува така? 

 
 

3. Овие коментари се полоши на online или offline?! 
 

4. Која е причината што никој не му кажува на Малик, дека не им се 
допаѓаат неговите коментари? 

 
 

5. Што би му кажал на некој што се однесува вака? 
 

6. Што мислиш како би се чувствувал Малик, ако знае како се чувствуваат 
неговите другари од неговите коментари? 

 

ПОРАКА: КАЖУВАЊЕТО ИЗВИНИ И OFFLINE И ONLINE Е МНОГУ ВАЖНО. 
НАЈВАЖНО Е ДА НАПРАВИМЕ НЕКОЈ ДА СЕ ЧУВСТВУВА ДОБРО, БИДЕЈЌИ 
ТОГАШ И ТИ ЌЕ СЕ ЧУВСТВУВАШ ДОБРО! 

 

 

 


