
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 13.04.-16.04.2020. 

Одјељење:  I-3 Биљешка о реализацији (како се одвија 

реализација, да ли сте успоставили 

сарадњу са свим ученицима, да ли 

одговарају напостављене задатке) 

 

Проценат обухваћених ученика: 94,1% 

*Попуњава се по истеку наставне 

седмице 

Наставник:  Бранка Милошевић 

Предмет: Руски језик 

Вријеме реализације: 13.04.2020, 4. час и 16.04.2020, 2. час 

  

Планирана активност 

(наставна јединица, 

тема, модул) 

Начин 

комуникације 

са ученицима 

Активности ученика / 

наставника 

Начин реализације 

за ученике који 

немају материјалno 

-  техничких 

могућности за 

реализацију 

наставе на даљину 

Начин праћења, 

напредовања и 

постигнућа 

ученика 

Что мы любим есть и 

пить 

 

Что мы любим есть и 

пить 

 (переписка) 

 

Комуникација 

са ученицима се 

одвија путем 

Вибер групе 

(текстуално, 

глсасовно и 

сликовно), као 

и путем е-маил 

адресе отворене 

искључиво за 

ово одјељење 

Обрађујемо планиране 

наставне јединице, 

ученици су активни, 

ажурни, извршавају 

своје обавезе. 

Ученици су 

одговарали на задата 

питанја, преводили 

дати текст, дали своја 

мишљења, и на крају 

часа добили домаћи 

задатак за сљедећи 

чaс. 

 Сви ученици 

имају материјално 

– техничке 

могућности за 

реализацију 

наставе на даљину. 

Ученици су на 

часовима добили 

задатке, вјежбе, 

као и домаће 

задатке, и на 

основу њихових 

активности, као и 

успјешности у 

извршењу истих, 

се вриједнује 

њихов рад, што 

уредно 

евидентирам. 

Реализација наставних јединица се 

одвија по плану, без проблема. 

Успостављена је сарадња са свим 

ученицина. 

 Ученици овог одјељења су редовни, 

активни, ажурни, како у раду током 

самог часа, тако и у извршавању 

домаћих задатака. 

 

13.04.2020: 1 ученик одсутан. 

 

16.04.2020: 1 ученик одсутан. 

 

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 13.04.-16.04.2020. 

Одјељење:  II-2 Биљешка о реализацији (како се одвија 

реализација, да ли сте успоставили 

сарадњу са свим ученицима, да ли 

одговарају напостављене задатке) 

 

Проценат обухваћених ученика: 87,5% 

*Попуњава се по истеку наставне 

седмице 

Наставник:  Бранка Милошевић 

Предмет: Руски језик 

Вријеме реализације: 13.04.2020, 2. час и 16.04.2020, 1. час 

  

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 

Традиции и обычаии 
 (переписка) 
 
Традиции и обычаии 
 (пояснения) 

 

Комуникација са 

ученицима се 

одвија путем 

Вибер групе 

(текстуално, 

глсасовно и 

сликовно), као и 

путем е-маил 

адресе отворене 

искључиво за ово 

одјељење 

Ученици су, 

између осталог, 

преписивали текст 

у своје свеске, дали 

своја мишљења, и 

на крају часа 

добили домаће 

задатке за сљедећи 

час. 

 Сви ученици 

имају материјално 

– техничке 

могућности за 

реализацију 

наставе на даљину. 

 

Ученици су на 

часовима добили 

задатке, вјежбе, 

као и домаће 

задатке, и на 

основу њихових 

активности, као и 

успјешности у 

извршењу истих, 

се вриједнује 

њихов рад, што 

уредно 

евидентирам. 

 

 

Реализација наставних јединица се 

одвија по плану, без проблема. 

Успостављена је сарадња са свим 

ученицина. 

 Ученици овог одјељења су редовни, 

активни, ажурни, како у раду током 

самог часа, тако и у извршавању 

домаћих задатака. 

 

13.04.2020: 2 ученик одсутан. 

16.04.2020: 3 ученика одсутна. 

 

 

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 13.04.-16.04.2020. 

Одјељење:  II-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: 100% 

*Попуњава се по истеку наставне 

седмице 

Наставник:  Бранка Милошевић 

Предмет: Српски језик 

Вријеме реализације: 14.04.2020, 2. час 

  

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 

Анкета и анкетирање 
 
 

 

Комуникација са 

ученицима се 

одвија путем 

Вибер групе 

(текстуално, 

глсасовно и 

сликовно), као и 

путем е-маил 

адресе отворене 

искључиво за ово 

одјељење 

Обрађивали смо 

планирану 

наставну јединицу, 

ученици су били 

активни, ажурни, 

извршили су своје 

обавезе и дали 

своја мишљења. 

Сви ученици имају 

материјално – 

техничке 

могућности за 

реализацију 

наставе на даљину. 

Ученици су на 

часовима добили 

задатке, вјежбе, 

као и домаће 

задатке, и на 

основу њихових 

активности, као и 

успјешности у 

извршењу истих, 

се вриједнује 

њихов рад, што 

уредно 

евидентирам. 

Реализација наставних јединица се 

одвија по плану, без проблема. 

Успостављена је сарадња са свим 

ученицина. 

 Ученици овог одјељења су редовни, 

активни, ажурни, како у раду током 

самог часа, тако и у извршавању 

домаћих задатака, са изузетком  

једног ученика овог одјељења који је 

апсолутно неактиван. 

 

 

 

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 13.04.-16.04.2020. 

Одјељење:  III-1 Биљешка о реализацији (како се одвија 

реализација, да ли сте успоставили 

сарадњу са свим ученицима, да ли 

одговарају напостављене задатке) 

 

Проценат обухваћених ученика: 100% 

*Попуњава се по истеку наставне 

седмице 

Наставник:  Бранка Милошевић 

Предмет: Руски језик 

Вријеме реализације: 13.04.2020, 5. час 

  

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 

Деепричастия 
(упражнения) 

Комуникација са 

ученицима се 

одвија путем 

Вибер групе 

(текстуално, 

глсасовно и 

сликовно), као и 

путем е-маил 

адресе отворене 

искључиво за ово 

одјељење 

Ученици су током 

часа радили вјежбе 

на датим 

реченицама, 

добили домаћи 

задатак, били су 

активни, ажурни, 

путем аудио и 

фото порука 

успјешно 

одговорили 

задатку. 

Сви ученици имају 

материјално – 

техничке 

могућности за 

реализацију 

наставе на даљину. 

 

 

Ученици су на 

часовима добили 

задатке, вјежбе, 

као и домаће 

задатке, и на 

основу њихових 

активности, као и 

успјешности у 

извршењу истих, 

се вриједнује 

њихов рад, што 

уредно 

евидентирам. 

 

Реализација наставних јединица се 

одвија по плану, без проблема. 

Успостављена је сарадња са свим 

ученицина. 

 Ученици овог одјељења су редовни, 

активни, ажурни, како у раду током 

самог часа, тако и у извршавању 

домаћих задатака. 

 

 

 

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 13.04.-16.04.2020. 

Одјељење:  III-2 Биљешка о реализацији (како се одвија 

реализација, да ли сте успоставили 

сарадњу са свим ученицима, да ли 

одговарају напостављене задатке) 

 

Проценат обухваћених ученика: 100% 

*Попуњава се по истеку наставне 

седмице 

Наставник:  Бранка Милошевић 

Предмет: Руски језик 

Вријеме реализације: 13.04.2020, 1. час и 16.04.2020, 5. час 

  

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 

Глупый француз 
(Перевод) 
 
Дееприичастия 

Комуникација са 

ученицима се 

одвија путем 

Вибер групе 

(текстуално, 

глсасовно и 

сликовно), као и 

путем е-маил 

адресе отворене 

искључиво за ово 

одјељење 

Ученици су током 

часова преводили 

дати текст,  и 

упознали се са 

глаголским 

прилозима, били су 

активни, ажурни, 

успјешно 

одговорили 

задатку. 

Сви ученици имају 

материјално – 

техничке 

могућности за 

реализацију 

наставе на даљину. 

 

 

Ученици су на 

часовима добили 

задатке, вјежбе, 

као и домаће 

задатке, и на 

основу њихових 

активности, као и 

успјешности у 

извршењу истих, 

се вриједнује 

њихов рад, што 

уредно 

евидентирам. 

 

Реализација наставних јединица се 

одвија по плану, без проблема. 

Успостављена је сарадња са свим 

ученицина. 

 Ученици овог одјељења су редовни, 

активни, ажурни, како у раду током 

самог часа, тако и у извршавању 

домаћих задатака. 

 

 

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 13.04.-16.04.2020. 

Одјељење:  III-4 Биљешка о реализацији (како се одвија 

реализација, да ли сте успоставили 

сарадњу са свим ученицима, да ли 

одговарају напостављене задатке) 

 

Проценат обухваћених ученика: 63,9% 

*Попуњава се по истеку наставне 

седмице 

Наставник:  Бранка Милошевић 

Предмет: Српски језик 

Вријеме реализације: 13.04.2020, 6. час и 14.04.2020, 1. час 

  

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 

Испитивање особина 

и способности 

радника 

 

Правило о 

мећусобним 

односима мећу 

људима 

Комуникација са 

ученицима се 

одвија путем 

Вибер групе 

(текстуално, 

глсасовно и 

сликовно), као и 

путем е-маил 

адресе отворене 

искључиво за ово 

одјељење 

 Ученицима је дат 

задатак да читају и 

уче градиво нових 

наставних 

јединица 

Ученици су, 

углавном, били 

активни и 

успјешно 

одговорили 

задатку. 

Сви ученици имају 

материјално – 

техничке 

могућности за 

реализацију 

наставе на даљину. 

Испитивање 

особина и 

способности 

радника 

Ученици су на 

часовима добили 

задатке, вјежбе, 

као и домаће 

задатке, и на 

основу њихових 

активности, као и 

успјешности у 

извршењу истих, 

се вриједнује 

њихов рад, што 

уредно 

евидентирам. 

Реализација наставних јединица се 

одвија по плану, без проблема. 

 

Сарадња није успостављена са једним 

учеником. 

 

 Ученици овог одјељења су, са 

изузетком неколицине, били присутни 

и активни, с тим да бих нагласила да 

од присутних,  

два ученика уопште не одговара на 

задатке. 

 

13.04.2020: 6 ученика одсутно. 

14.04.2020: 7 ученика одсутно. 

 

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 13.04.-16.04.2020. 

Одјељење:  IV-1 Биљешка о реализацији (како се одвија 

реализација, да ли сте успоставили 

сарадњу са свим ученицима, да ли 

одговарају напостављене задатке) 

 

Проценат обухваћених ученика: 100% 

*Попуњава се по истеку наставне 

седмице 

Наставник:  Бранка Милошевић 

Предмет: Руски језик 

Вријеме реализације: 14.04.2020, 3. час и 16.04.2020, 4. час 

  

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 

Как трудно стать 
спортивным 
репортером 
 
 
Как трудно стать 
спортивным 
репортером 
 

 

Комуникација са 

ученицима се 

одвија путем 

Вибер групе 

(текстуално, 

глсасовно и 

сликовно), као и 

путем е-маил 

адресе отворене 

искључиво за ово 

одјељење 

Ученицима је дат 

задатак да, везано 

за задату наставну 

јединицу,  

самостално 

постављају питања 

и одговарају на 

иста, ученици су 

били активни, 

ажурни, извршили 

су своје обавезе. 

Сви ученици имају 

материјално – 

техничке 

могућности за 

реализацију 

наставе на даљину. 

 

 

Ученици су на 

часовима добили 

задатке, вјежбе, 

као и домаће 

задатке, и на 

основу њихових 

активности, као и 

успјешности у 

извршењу истих, 

се вриједнује 

њихов рад, што 

уредно 

евидентирам. 

Реализација наставних јединица се 

одвија по плану, без проблема. 

Успостављена је сарадња са свим 

ученицина. 

 Ученици овог одјељења су редовни и 

активни. 

 

 

 

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 13.04.-16.04.2020. 

Одјељење:  IV-2 Биљешка о реализацији (како се одвија 

реализација, да ли сте успоставили 

сарадњу са свим ученицима, да ли 

одговарају напостављене задатке) 

 

Проценат обухваћених ученика: 85,7% 

*Попуњава се по истеку наставне 

седмице 

Наставник:  Бранка Милошевић 

Предмет: Руски језик 

Вријеме реализације: 15.04.2020, 5. час и 16.04.2020, 3. час 

  

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 

Город гостиница 
(перевод) 

 

 
Город гостиница 
(чтения) 

 

Комуникација са 

ученицима се 

одвија путем 

Вибер групе 

(текстуално, 

глсасовно и 

сликовно), као и 

путем е-маил 

адресе отворене 

искључиво за ово 

одјељење 

Ученицима је 

додатно 

презентована нова 

наставна јединица. 

Ученици су читали 

и преводили текст 

наставне јединице 

и добили домаћи 

задатак. 

 

Сви ученици имају 

материјално – 

техничке 

могућности за 

реализацију 

наставе на даљину. 

 

 

Ученици су на 

часовима добили 

задатке, вјежбе, 

као и домаће 

задатке, и на 

основу њихових 

активности, као и 

успјешности у 

извршењу истих, 

се вриједнује 

њихов рад, што 

уредно 

евидентирам. 

 

Реализација наставних јединица се 

одвија по плану, без посебних 

проблема. 

Успостављена је сарадња са свим 

ученицина. 

 Ученици овог одјељења су редовни и 

активни, извршавају све задатке и 

обавезе, са изузетком два ученика који 

су били неактивни. 

 

15.04.2020: 1 ученик одсутан. 
 

16.04.2020: 3 ученик одсутан. 
 

 

 

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 13.04.-16.04.2020. 

Одјељење:  IV-3 Биљешка о реализацији (како се одвија 

реализација, да ли сте успоставили 

сарадњу са свим ученицима, да ли 

одговарају напостављене задатке) 

 

Проценат обухваћених ученика: 92,3% 

*Попуњава се по истеку наставне 

седмице 

Наставник:  Бранка Милошевић 

Предмет: Руски језик 

Вријеме реализације: 15.04.2020, 4. час 

  

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 

Город гостиница 
(Перевод) 

 

 

 

Комуникација са 

ученицима се 

одвија путем 

Вибер групе 

(текстуално, 

глсасовно и 

сликовно), као и 

путем е-маил 

адресе отворене 

искључиво за ово 

одјељење 

 Разговарали смо 

на задату тему. 

Ученици су 

самостално 

постављали 

питања  и 

одговарали на иста.  

 

Сви ученици имају 

материјално – 

техничке 

могућности за 

реализацију 

наставе на даљину. 

 

 

Ученици су на 

часовима добили 

задатке, вјежбе, 

као и домаће 

задатке, и на 

основу њихових 

активности, као и 

успјешности у 

извршењу истих, 

се вриједнује 

њихов рад, што 

уредно 

евидентирам. 

Реализација наставних јединица се 

одвија по плану, без посебних 

проблема. 

Успостављена је сарадња са свим 

ученицина. 

 Ученици овог одјељења су, углавном, 

редовни и активни. 

 

15.04.2020: 1 ученик одсутан. 
 

 

mailto:ss66@skolers.org

