
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:  II-1 (гимназија), II-3 (електротехника – техничар информационих технологија) Биљешка о реализацији (како се 

одвија реализација, да ли сте 

успостави ли сарадњу са свим 

ученицима, да ли одговарају на 

постављен езадатке) 

 

Проценат обухваћених ученика: 

*Попуњава се по истеку наставне 

седмице 

Наставник:  Далиборка Симић Голић 

Предмет: Физичко васпитање 

Вријеме 

реализације: 23.03 – 27.03.2020 

  

Планирана 

активност 

(наставна 

јединица, тема, 

модул) 

Начин 

комуникације са 

ученицима 

Активности ученика 

/ наставника 

Начин реализације за 

ученике који немају 

материјално- 

техничких 

могућности 

зареализацију на 

ставе надаљину 

Начин праћења 

напредовања и 

постигнућа ученика 

Рукомет (хватање 

и додавање лопте 

у разним 

висинама) 

 

 

 

 

Вибер група 

 добра   

Имају сви 

 

Размјена мишљења 

Видео записи са 

разних сајтова 

 

 

 

 

Настава се изводи само информативно 
без могућности провјере. 

 

  

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 

 

Оперативни план рада наставника/ настава на даљину 

 

Одјељење:  III-1, III-2, III-3, III-4 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:  Далиборка Симић Голић 

Предмет: Физичко васпитање 

Вријеме 

реализације: 23.03. – 27.03.2020 

  

Планирана 

активност 

(наставна 

јединица, тема, 

модул) 

Начин 

комуникације са 

ученицима 

Активности ученика 

/ наставника 

Начин реализације 

заученике који 

немају материјално- 

техничких 

могућности за 

реализацију наставе 

на даљину 

Начин праћењана 

предовања и 

постигнућа ученика 

Одбојка (основни 

ставови, горње и 

доње одбијање) 

Вибер група 

 

 

 

 

 добра   

Имају сви 

 

Размјена мишљења 

Видео снипци са 

разних сајтова 

 

 

 

 

 

Настава се изводи само информативно 
без могућности провјере. 

 

  

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 

 

Оперативни планрада наставника/ настава на даљину 

 

Одјељење:  IV-2, IV-3 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:  Далиборка Симић Голић 

Предмет: Физичко васпитање 

Вријеме 

реализације: 23.03. – 27.03.2020 

  

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 

Народна кола и 

плесови 

(Стандардни плес 

– Бечки валцер) 

 

 

 

Вибер група 

 

 добра   

Имају сви 

 

 

Размјена мишљења 

Виде записи са 

разних сајтова 

 

 

 

 

Настава се изводи само информативно 
без могућности провјере. 
Због природе самог предмета. 

 

  

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 

 

Оперативнипланраданаставника/ наставанадаљину 

Одјељење:  

I-2 (електротехника – техничар информационих технологија), I-3 (банкарски 

техничар) 

Биљешка о реализацији (како се одвија 

реализација, да ли сте успоставили 

сарадњу сасвим ученицима, да ли 

одговарају напостављене задатке) 

 

Проценат обухваћених ученика: 

*Попуњава се по истеку наставне -

седмице 

Наставник:  Далиборка Симић Голић 

Предмет: Физичко васпитанје 

Вријемереализације: 23.03 – 27.03.2020 

  

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 

 Кошарка, основни 

елементи, (кретања, 

држање, хватање, 

додавање лопте, 

 

 

 

 

 

Путем вибер групе 

Добра     

Имају сви 

 

Размјена мишљења 

 

Видео записи са 

разних сајтова 

 

 

 

 

 Настава се изводи само информативно 

без могућности провјере.  

 

 

 

mailto:ss66@skolers.org

