
Правилно коришћење дигиталних уређаја 
За рад дигиталних уређаја неопходна је струја. Када је уређај укључен, сваки додир са 

водом, као добрим проводником струје, могао би да изазове квар. Зато је јако важно да да 

поред дигиталног уређаја не остављамо чашу са водом или слатким пићем. 

Поред тога јако је важно да се редовно, бар једном годишње рачунар носи у сервис на 

детаљно чишћење, јер често прашина утиче на престанак рада појединих компоненти. 

Поред прашине, вишесатно коришћење дигиталних уређаја може довести до престанка 

рада уређаја. Зато је добро да након сат времена коришћења дигиталног уређаја се 

направи пауза. 

Екрани дигиталних уређаја су ломљиви, зато је добро да преко екрана постави заштитно 

стакло. 

Након извесног времена, старе дигиталне уређаје је пожељно заменити новим. 

Електронски отпад спада у опасан отпад јер садржи отровне хемијске супстанце. Јако је 

важно да старе дигиталне уређаје никада не бацамо заједно са осталим отпадом. За 

одлагање електронског отпада постоје специјалне комуналне службе. 

Да би уређаји правилно радили важно је надограђивати (ажурирати) програме на 

дигиталном уређају. 

Важно да ако се дигитални уређај не користи дуже од пола сата, се искључи. 

 

Организација и управљање подацима 
Као што сте већ научили важно је да све датотеке паметно организујемо тако што ћемо их 

сместити у одговарајуће фасцикле. 

Податке чувамо на тврдим дисковима, меморијским картицама, USB меморијама или на 

интернету – у облаку података. За организацију података на дигиталном уређају најчешће 

користимо програме који су део оперативног система. Један од таквих програма је 

програм Explorer. 

Јако је важно да податке који су важни копирамо са рачунара на USB меморију, преносиви 

тврди диск и/или у облак података. Тако ћемо их сачувати у случају да дође до 

непредвиђеног отказивања тврдог диска на рачунару. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Копирање и премештање датотека и фасцикли 
Датотеке и фасцикле копирамо или премештамо помоћу програма за организацију 

података. 

У шестом разреду ћемо показати нове начине за копирање и премештање података. 

У програму за организацију података поред приказа места на којем се налази жељена 

датотека/фасцикла коју желимо да копирамо/преместимо потребно је да прикажемо и 

место на које желимо да копирамо/преместимо податке. Кликом на стрелицу  поред 

иконе рачунара  стрелица ће променити боју и приказаће се 

листа свих спољних меморија за трајно чување података. Тврди дискови су означени 

иконама , где прва икона означава локални диск C на ком је 

инсталиран оперативни систем. 

USB меморије су означене иконама . 

Кликом на датотеку/фасциклу коју желимо да копирамо, превлачимо (истовремено 

држимо притиснут леви тастер (примарни), тастер CRTL са тастатуре и померамо миша) 

до жељене локације и отпуштамо тастер. На тај начин копирамо датотеку/фасциклу на 

жељену локацију. 

Након акције копирања, одабране датотеке/фасцикле појављују се на два места (у 

фасцикли из које су копирани и у фасцикли у коју су копирани). 

Да бисмо преместили датотеку/фасциклу потребно је да приликом превлачења на жељену 

локацију држимо притиснут тастер Shift. 

За разлику од копирања, након акције премештања, одабране датотеке/фасцикле појављују 

се само у фасцикли у коју су премештене. 

Да бисмо пребацили податке са рачунара на свој паметни телефон или таблет можемо 

поред копирања или премештања података преко меморијских картица да корисимо 

и блутут (енгл. Bluetooth) технологију. 
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