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Pročitajte tekst u kojemu nedostaju neke riječi! Dopunite tekst pravilnim oblikom zadanih 
riječi u zagradama (1–11)! Napišite ispravne odgovore u tablicu! Item (0) je riješen. 

Aktivizam na internetu  

Jednostavno rečeno, aktivizam podrazumijeva djelovanje 
i podizanje glasa kako bi se ljudi mobilizirali te imali 
politički utjecaj. Kod aktivizma na internetu koriste se 
digitalna sredstva kao što su društvene mreže, blogovi ili 
platforme za (0) ___ (rasprava).  

Želite li utjecati na vašu lokalnu zajednicu? Želite li vidjeti 
promjene u Europi ili svijetu? Vaš je glas važan. Svoje mišljenje možete iznijeti na 
različite načine, primjerice prosvjedom protiv (1) ___ (klimatski) promjena. To možete 
činiti i na internetu! 

Zadnjih su godina mladi svojim (2) ___ (aktivizam) ukazali na različite probleme kao 
što su na primjer diskriminacija ili klimatske promjene. Sve te kampanje možete 
podržati, a svaka od (3) ___ (one) nosi snažnu i potrebnu poruku. 

Povezivanje ljudi diljem svijeta koji se bore za isti cilj može biti jako (4) ___ (koristan). 
Zajedno postaju jači i mogu koordinirano djelovati kako bi postigli svoj cilj. 

Mladi se izvrsno (5) ___ (snalaziti) na društvenim mrežama i znaju kako doći do 
ciljane publike. Stoga iskoristite svoj jedinstveni talent i širite informacije! Na primjer, 
možete koristiti TikTok, Instagram ili Twitter kako biste druge senzibilizirali i informirali 
o (6) ___ (situacija) koje želite promijeniti.  

Ako želite razviti svoju ideju i opširnije iznijeti svoje argumente, možete koristiti 
platforme koje su poveznica između (7) ___ (vi) i Europskog parlamenta. Možete 
iznijeti svoje prijedloge i ideje za rješavanje problema s (8) ___ (koji) se Europa 
danas suočava.  

Kako biste proveli svoju ideju ili projekt, najvjerojatnije ćete trebati (9) ___ (financijski) 
pomoć. Postoje platforme kojima se možete služiti kako biste druge informirali o  
(10) ___ (to) što želite učiniti i prikupili potporu za vaš projekt. 

Vaše je mišljenje važno i možete ga podijeliti s drugima bez (11) ___ (obzir) na to 
gdje se trenutačno nalazite. Samo morate odabrati sredstva koja vama i vašem cilju 
najbolje odgovaraju! 

Izvor: https://europa.eu/youth/get-involved/civic%20engagement/online-activism_hr; skraćeno i adaptirano; slika: 
http://www.youthnow.rs/2021/04/17/internet-aktivizam-za-bolje-sutra/; 4.12.2021.  
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Rješenje: 

0 raspravu 6 situacijama 
1 klimatskih 7 vas 
2 aktivizmom 8 kojima 
3 njih 9 financijsku 
4 korisno 10 tome 
5 snalaze 11 obzira 

 


