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Оперативни план рада наставника/ настава на даљину 

 

Одјељење:  II-1 (гимназија) 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:  Brankica Stanić 

Предмет: Njemački jezik 

Вријеме 

реализације: 08:00- 09:30h  

  

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 

Wo warst du? 

Sein und haben im 

Präteritum 

 

Komunikaciju s 

učenicima sam 

uspostavila putem 

viber grupe. 

 

 Aktivnosti 

nastavnika: 

Čas sam počela tako 

što sam ih zamolila da 

svi pojedinačno 

potvrde da li su 

prisutni, nakon toga 

smo malo pričali o 

načinu realizacije 

nastave, šta misle i 

kako im se čini ovaj 

način rada itd. Onda 

sam ih pitala dali se 

sećaju šta smo 

poslednje radili, kada 

su se izjasnili, zadala 

sam im vežbu za to da 

ponovimo, kada su 

  

Nisam imala takvih 

učenika.  

 

Učenici su imali 

priliku da dobiju 

pluseve na aktivnost, 

što je većina 

ostvarila, većina 

učenika je bila 

aktivna, pratila je 

nastavu, radili, 

postavljenje zadatke, 

par učenika je imalo 

malih komplikacija 

prilikom 

preuzimanja fajla, 

rešili smo tako što je 

jedan učenik slikao i 

poslao u grupu, 

kasnije je prosleđeno 

Realizacija nastave je protekla bez 

većih problema i komplikacija, uspela 

sam da uspostavim saradnju sa svim 

učenicima, većina učenika je bila 

aktivna,  i odgovarala na postavljenje 

zadatke.  
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uradili vratili su, 

pregledali sam i 

proverila, onda sam 

im poslala fajl u kome 

se nalazi nastavak 

gradiva, objašnjeno, 

sačekala malo da oni 

pročitaju, onda 

prokomentarisali, i 

uradili još jednu vežbu 

za to, zadala im 

domaći, i to je bio 

kraj. 

Aktivnosti učenika: 

Učenici su se izjasnili 

ko je prisutan, rekli su 

svoje mišljenje o 

ovom načinu rada, 

kako im se čini i to, 

kasnije su dobili 

vežbu da ponove 

gradivo sa zadnjeg 

časa kada smo se 

videli,uradili su je, 

vratili, pročitali su fajl 

novog gradiva, uradili 

vežbu, i poslali 

domaći ko je uradio s 

prethodnog časa.  

mejlom. 

Ja sam zadovoljana 

za prvi čas 

postignućem i 

napredovanjem 

učenika. 
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