
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 06.04. – 10.04.2020. 

 

Одјељење:  II-1 (gimnazija, društveno – jezički smjer) 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: Nemački jezik 

Вријеме 

реализације: 08:00h - 09:05h  / 08.04.2020. 

  

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 

Perfekt Einübung 

Gastgeschenke aus 

Deutschland 

 

 

 

Viber grupa, 

internet. 

 

  Aktivnosti 

nastavnika: Čas sam 

počela tako što sam ih 

pozdravila i pitala 

kako su, pitala ko je 

prisutan da se 

pojedinačno izjasne, 

pitala ih za domaći da 

li su uradili, pitala ih 

šta smo radili prošli 

čas, ponovili smo 

kako se perfekt gradi, 

i da bi utvrdili igrali 

smo jendu igricu 

onlajn na Quizlet-u, 

igrali su pojedinačno, 

objasnila sam im šta 

treba da ukucaju, kako 

  

Nemam takvih 

učenika. 

 

 

Učenici su kao i na 

prethodnim 

časovima imali 

priliku za 

napredovanjem i 

postignućima, kroz 

rad, aktivnost i 

prisustvo časovima.  

Par učenika je bilo 

aktiviniji u 

utvrđivanju 

prethodnog gradiva 

kroz igricu, i 

obradom novog 

gradiva tj. Nove 

lekcije, oni su dobili 

Sardanju sa učenicima  sam 

uspostavila putem viber grupe, i jedne 

onlajn igrice.  

Realizacija se odvijala bez problema. 

Neki učenici su učestvovali i 

odgovarali na postavljene zadatke. 

Broj čenika koji su bili aktivni: 10 

Broj učenika koji su bili pasivni:7 

Broj učenika koji su bili prisutni: 16 

Broj učenika koji nisu bili prisutni:1 

Broj učenika koji su poslali urađenu 

zadaću:12 

Broj učenika koji nisu poslali zadaću:5 
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da uđu u igricu, jedan 

učenik je bio najbrži i 

on je pobedio, kasnije 

smo radili novu 

lekciju, rekla sam im 

na kojoj strani se 

nalazi lekcija, da 

pročitaju sami, da 

podvuku nepoznate 

reči, pitala sam ih šta 

znači naslov, o čemu 

se radi u tekstu, kakav 

je to tip teksta, 

objasnila im kako 

vežbu vezanu za tekst 

u knjizi da urade, 

pitala ih šta bi oni 

nosili da idu nekome u 

goste iz svoje države, 

zadala zadaću i 

pozdravila ih za kraj 

časa. 

Aktivnosti učenika: 

Učenici su odgovroli 

na pozdrav i pitanje za 

početak časa, da li su 

uradili domaći rad, i 

izjasnili su se 

pojedinačno ko je 

prisutan. Odgovorili 

su šta smo radili prošli 

čas, ponovili smo 

malo, i igrali smo 

igricu, ulogovali su se 

pluseve, ostali su bili 

pasivniji. Ja sam 

delimično 

zadovoljna učešćem 

i aktivnošću  učenika 

na ovom času i 

njihovim napretkom 

i postignućima. 
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i igrao je svako za 

sebe, takmičili su se 

međusobno, kasnije su 

radili novu lekciju, 

pročitali su tekst 

odgovorili su na 

pitanje šta znači 

naslov, o čemu se radi 

u tekstu, šta vide na 

slikama, i uradili su 

vežbu u knjizi. 

Saslušali su šta imaju 

za zadaću, i uzvratili 

su pozdrav za kraj 

časa.  
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