
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 21.04.-24.04.2020. 

 

Одјељење:  II 1 (друштвено-језички смјер) 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 

наставнеседмице 

Наставник:  Драган Илић 

Предмет: Географија 

Вријеме 

реализације: 21.04.2020.     8.35 – 09.40 

  

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 

Латинска 

Америка 

Становништво и 

економско-

географске 

карактеристике 

 

 

 

 

Интернет – Viber 

група одјељења 

 

Google учионица 

Ученици су 

прегледали и 

анализирали 

материјал који је 

постављен на Гугл 

учионицу. 

 

Након тога, 

одговарали су на сет 

питања који се 

односи на обрађене 

теме 

 Сви ученици имају 

материјално-

техничке могућности 

за реализацију 

наставе на даљину. 

 

 

- На основу 

Интернет 

присуства 

часу, 

- Активности 

у току часа 

- Урађених 

задатака 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Успостављена је сарадња са свим 

ученицима у одјељењу, сви су 

активни у току часова и редовно 

раде предвиђене задатке. 

 

Сви ученици су добили оцјену за 

досадашњи рад, настављена је 

евиданција за активност на 

часовима. 

 

100% ученика је обухваћено (17/17) 

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 (гимназија, општи смјер) 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:  Драган Илић 

Предмет: Географија 

Вријеме 

реализације: 21.04.2020.     10.00 – 11.05 

  

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 

Планинска  

Црна Гора 

 

 

 

 

Интернет – Viber 

група одјељења 

 

Google учионица 

 На Google учионици 

су постављени: 

презентација лекције и 

материјали који то 

употпуњују. 

 

. 

 

Настављен је рад у 

групама. Након обраде 

теме биле су 

консултације за наредни 

час. Ученицима је 

препоручена потребна 

литература. 

  

 Сви ученици имају 

материјално-

техничке могућности 

за реализацију 

наставе на даљину. 

 

- На основу 

Интернет 

присуства 

часу, 

- Активности 

у току часа 

- Урађених 

задатака 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Успостављена је сарадња са свим 

ученицима у одјељењу.Сви су 

активни у току часова. 

 

100% ученика је обухваћено (14/14) 

 

mailto:ss66@skolers.org



