
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:  III2 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:  Гордана Чалмић 

Предмет: Демократија и људска права 

Вријеме 

реализације: 22.Април 2020.год  3 и 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 

Модул-Цивилно 

друштво и 

демократија, 

наставна 

јединица: 

Праведне 

процедуре 

 

 

 

 

Вибер група, е-

маил и гугл 

учионица 

  У гугл учионици 

постављам наставни 

материјал, а у току 

часа објашњавам 

ученицима лекцију, 

непознате појмове и 

радимо вјежбе из 

лекције.  

Ученици, одговарају 

на питања и раде 

вјежбе. За домаћи 

сви добијају питања 

на која треба да 

одговоре а неки да 

направе презентацију 

наставне јединице. 

  

 

 

У овом одјељењу сви 

ученици имају вибер 

и могућност 

мобилне 

комуникације. 

 

 

 

Преко дмаћих 

задатака, израде 

презентација и 

преко активности 

на часу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Да, у овом одјељење остварена 

је 100% реализација, готово сви 

ученици су активни. Сву 

појединачно одговарају  на 

постављена питања и учествују 

у активности на часу. Редовно 

извршавају своје домаће 

задатке. 
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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:  III3 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:  Гордана Чалмић 

Предмет: Демократија и људска права 

Вријеме 

реализације: 22.Април 2020.год  1 и 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 

Модул-Цивилно 

друштво и 

демократија, 

наставна 

јединица: 

Праведне 

процедуре 

 

 

 

 

Вибер група, е-

маил и гугл 

учионица 

  У гугл учионици 

постављам наставни 

материјал, у току 

часа објашњавам 

ученицима лекцију, 

непознате појмове, 
радимо вјежбе и 

одговарамо на питања 

из лекције.  
Ученици одговарају на 

питања, раде вјежбе, а 

за домаћи праве 

презентације. 

  

 

 

У овом одјељењу сви  

ученици имају вибер 

и могућност 

мобилне 

комуникације. 

 

 

 

Преко домаћих 

задатака, израде 

презентација и 

активности на часу. 

 

 

 

 

 

 

Да, у овом одјељење остварена је 

100% реализација са свим 

ученицима. Сви ученици су 

активни на часу,  сву  

појединачно одговарају  на 

постављена питања. Такође, 

увјек раде домаће задатке, праве 

презентације. Изузетна 

посвећеност и активност ученика  

читавог одјељења на часу. 

 

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 21.04.-24.04.2020. 

  

Одјељење:  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:  Гордана Чалмић 

Предмет: Демократија и људска права 

Вријеме 

реализације: 24. Април 2020.год  4, 6 и 7 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 

Модул-Цивилно 

друштво и 

демократија, 

наставна 

јединица: 

Демократски 

избори и Избор 

доброг вође у 

групи 

 

Култура религије: 

 

Породица у 

савременом 

свијету 

 

 

 

 

Вибер група и е-

маил 

   

 

 

На часу, у вибер 

групи објашњавам 

ученицима наставну 

јединуци, радимо 

вјежбе и одговарамо 

на питања из 

лекције. 

Ученици одговарају 

на постављена 

питања, и раде 

вјежбе. 

  

 

 

У овом одјељењу сви 

ученици  имају 

вибер и могућност 

мобилне 

комуникације 

 

 

 

Преко домаћих 

задатака, писања 

реферата и 

активности на часу. 

 

 

 

 

 

 

Да, у овом одјељење остварена 

је 100 % реализација, већина 

ученики је  активна на часу , 

појединачно одговарају на 

постављена питања а неки су 

заинтересованост показали кроз 

израду домаћих задатака. 

Учницма су дати домаћи задаци 

а некима  и реферати. 

 

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 21.04.-24.04.2020. 

  

Одјељење:  IV 1 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:  Гордана Чалмић 

Предмет: Демократија и људска права 

Вријеме 

реализације:  24. Aприл 2020.год  2 , 3 и 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 

Модул-Цивилно 

друштво и 

демократија, 

наставна 

јединица:  

Демократски 

избори и Избор 

доброг вође у 

групи 

 

Култура религије: 

Породица у 

савременом 

свијету 

 

 

 

 

Вибер група, е-

маил и гугл 

учионица 

   

 

Постављам 

материјал на гугл 

учионицу, у току 

часа појашњавам 

ученицима појмове, 

обрађујемо лекцију и 

радимо вјежбе. 

Ученици одговарају 

на постављена 

питања, праве 

презентације и пишу 

реферате. 

  

 

 

У овом одјељењу сви 

ученици  имају 

вибер и могућност 

мобилне 

комуникације. 

 

 

 

Преко домаћих 

задатака,  израде 

презентација као и 

активности на часу. 

 

 

 

 

 

У овом одјељење остварена је 

100 %  реализација наставе ,  

сви ученици  били су  присутни 

и активни.  Сви су појединачно 

одговарали на постављена 

питања а неки су то показали 

кроз израду домаћих задатака. 

Предвиђене лекције из оба 

предмета одрађене су како је 

планирно.Свим учениима дат је 

домаћи задатак, а некима и да 

ураде презентације  и реферате 

за нардни час. 

                                                              

mailto:ss66@skolers.org

