
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, 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 наставне 

седмице 

Наставник:  Драган Илић 

Предмет: Географија 

Вријеме 

реализације: 31.03.2020.     8.50 – 10.25 

  

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 

Становништво 

Африке 

Утврђивање 

 

SWOT анализа 

Вредновање 

радова 

 

 

 

 

Интернет – Viber 

група одјељења 

 

Google учионица 

У контакту са 

ученицима, 

анализирана је 

SWOT анализа на 

тему „Становништво 

Африке“. Сви 

ученици су послали 

радове, путем мејла 

или на Гугл 

уионицу.  

Оцјењивање је, 

обзиром на карактер 

и начин израде теме 

било описно, а као 

илустрација, 

најбољи радови су 

постављени на групу 

  

 Сви ученици имају 

материјално-

техничке могућности 

за реализацију 

наставе на даљину. 

 

- На основу 

Интернет 

присуства 

часу, 

- Активности 

у току часа 

- Урађеног 

домаћег 

задатка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Успостављена је сарадња са свим 

ученицима у одјељењу, већина је 

активна у току часа, сви су урадили 

домаће задатке.  

 

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: 31.03.2020.     10.45 – 12.20 

  

Планиранавактив

ност (наставна 

јединица, тема, 

модул) 

Начин 

комуникације са 

ученицима 

Активностиу ченика 

/ наставника 

Начин реализације за 

ученике који немају 

материјално- 

техничких 

могућности за 

реализацију наставе 

на даљину 

Начин праћења 

напредовања и 

постигнућа ученика 

Црна Гора 

 

 

 

 

Интернет – Viber 

група одјељења 

 

Google учионица 

 На Google учионици 

су постављени: 

презентација лекције и 

материјали који то 

употпуњују. 

 

. 

 

Након тога, уследио је 

online тест, који је 

подразумијевао 

илустрације, питања и 

одговоре ученика. 

Бодовала се тачност и 

брзина одговарања 

  

 Сви ученици имају 

материјално-

техничке могућности 

за реализацију 

наставе на даљину. 

 

- На основу 

Интернет 

присуства 

часу, 

- Активности 

у току часа 

- Урађеног 

теста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Успостављена је сарадња са свим 

ученицима у одјељењу, већина је 

активна у току часа, сви су урадили 

домаће задатке.  

 

100% ученика је обухваћено (14/14) 

 

mailto:ss66@skolers.org



