
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ЈУ СШЦ „Милутин Миланковић“, Милићи 

Николе Тесле 34, 75446 Милићи, тел. 056741601, e-mail: ss66@skolers.org 
ЈИБ: 4400286840003, Организациони код: 0815066 

Оперативни план рада наставника/  настава на даљину  

Одјељење:  I 4(електротехника 3. степен – електричари) Биљешка о реализацији (како се одвија 

реализација, да ли сте успоставили 

сарадњу са свим ученицима, да ли 

одговарају на постављене задатке) 

 

Проценат обухваћених ученика: 

*Попуњава се по истеку наставне 

седмице 

Наставник:  Андријана Сушић 

Предмет: Српски језик и књижевност 

Вријеме реализације: 25. 03.-27.03.2020.г. 

  

Планирана 

активност (наставна 

јединица, тема, 

модул) 

Начин 

комуникације са 

ученицима 

Активности 

ученика / 

наставника 

Начин реализације 

за ученике који 

немају 

материјално- 

техничких 

могућности за 

реализацију 

наставе на даљину 

Начин праћења 

напредовања и 

постигнућа 

ученика 

 Увод у књижевност; 

-„Сунце се девојком 

жени“, анализа 

лирске народне 

пјесме; 

-„ Диоба Јакшића“, 

анализа народне 

епске пјесме; 

- „Косовка девојка“, 

анализа епске 

пјесме; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комуникација се 

врши путем вибер 

групе 

 

  Обрађују се 

планиране 

наставне јединице 

кроз анализу истих 

почевши од 

композиције дјела, 

језичке структуре и 

стилских фигура; 

ученици учествују 

у анализи, дају 

своја мишљења, 

записују 

најбитније и 

обавезно добијају 

домаћи задатак за 

сљедећи час; 

  

        Нема 

 

Наставник води 

посебне 

забиљешке о 

присутности 

ученика на часу 

као и о њиховим 

резултатима на 

основу активности 

истих; 

 

 

 

 

 

Реализација часова је успјешно 

спроведена уз несебичну сарадњу и 

ангажовање свих ученика, сви су 

присуствовали часовима и до сада 

успјешно одговарали на постављене 

задатке; 

mailto:ss66@skolers.org


РЕПУБЛИКА СРПСКА 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ЈУ СШЦ „Милутин Миланковић“, Милићи 

Николе Тесле 34, 75446 Милићи, тел. 056741601, e-mail: ss66@skolers.org 
ЈИБ: 4400286840003, Организациони код: 0815066 

Оперативни план рада наставника/  настава на даљину  

Одјељење:  IV 2 (економски техничари) Биљешка о реализацији (како се одвија 

реализација, да ли сте успоставили 

сарадњу са свим ученицима, да ли 

одговарају на постављене задатке) 

 

Проценат обухваћених ученика: 

*Попуњава се по истеку наставне 

седмице 

Наставник:  Андријана Сушић 

Предмет: Српски језик и књижевност 

Вријеме реализације: 25. 03.-27.03.2020.г. 

  

Планирана 

активност (наставна 

јединица, тема, 

модул) 

Начин 

комуникације са 

ученицима 

Активности 

ученика / 

наставника 

Начин реализације 

за ученике који 

немају 

материјално- 

техничких 

могућности за 

реализацију 

наставе на даљину 

Начин праћења 

напредовања и 

постигнућа 

ученика 

 Тражење посла; 

-Анализа теста; 

-Увод у пословну 

комуникацију; 

- Подсјећање на 

раније научено из 

пословне 

комуникације; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комуникација се 

врши путем вибер 

групе 

 

  Обрађују се 

планиране 

наставне јединице  

по планираном 

редослиједу, 

наставник заједно 

са ученицима врши 

анализу претходно 

рађеног теста, 

саопштава  

им оцјене, указује 

на грешке и 

пропусте;  

ученици обрађују и 

понављају већ 

познато градиво из 

области Пословне 

комуникације, 

  

        Нема 

 

Наставник води 

посебне 

забиљешке о 

присутности 

ученика на часу 

као и о њиховим 

резултатима на 

основу активности 

истих; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реализација часова је успјешно 

спроведена уз несебичну сарадњу и 

ангажовање свих ученика, сви су 

присуствовали часовима и до сада 

успјешно одговарали на постављене 

задатке; 

mailto:ss66@skolers.org


РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ЈУ СШЦ „Милутин Миланковић“, Милићи 

Николе Тесле 34, 75446 Милићи, тел. 056741601, e-mail: ss66@skolers.org 
ЈИБ: 4400286840003, Организациони код: 0815066 

 

 

 

 

 

 

 

 

наставник им 

поставља одређена 

питања у вези са 

истим како би 

провјерио њихово 

постигнуто знање 

јер су у трећем 

разреду 

обрађивали исту 

област,дакле, у 

питању је само 

понављање; дају 

им се одређени 

задаци како би се 

подстакли на 

активност; 
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