
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:  I-3 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:  Анкица Жугић 

Предмет: Српски језик 

Вријеме 

реализације: Понедељак 11.40 – 12.10, Уторак 8.00-8.30, Петак 9.10-9.40,                  18.5-22.5.2020. 

  

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 

-Добрица Ћосић, 

Корени 

-Роман Корени 

-Ликови у роману 

Корени 

 

- Гугл учионица 

 

 

 

 

 - Ученици активно 

учествују у обради 

наставних јединица 

кроз форму 

постављања питања. 

Сви ученици имају 

могућности за 

реализацију наставе 

на даљину. 

 - Израда домаћих 

задатака, као и 

одговора на питања 

у току часа. 

 

- Реалиација часова се одвија без 

потешкоћа.  

- Успостављена је сарадња са свим 

ученицима. 

- Ученици већином тачно 

одговарају на постављене задатке. 

- Проценат: 100% 
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Одјељење:  III-2 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:  Анкица Жугић 

Предмет: Српски језик 

Вријеме 

реализације: Уторак 9.10-9.40, Сриједа 8.00-8.30, Четвртак 8.00-8.30;                                18.5-22.5. 

  

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 

-Структура 

извјештаја 

-План писања 

извјештаја 

-Самостално 

писање извјештаја 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Гугл учионица 

 

 

 

 

 - Ученици активно 

учествују у обради 

наставних јединица 

кроз форму 

постављања питања. 

Сви ученици имају 

могућности за 

реализацију наставе 

на даљину. 

 - Израда домаћих 

задатака, као и 

одговора на питања 

у току часа. 

 

- Реалиација часова се одвија без 

потешкоћа.  

- Успостављена је сарадња са свим 

ученицима. 

- Ученици већином тачно 

одговарају на постављене задатке. 

- Проценат: 100% 
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Одјељење:  III-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:  Анкица Жугић 

Предмет: Српски језик и књижевност 

Вријеме 

реализације: Понедељак 11.05-11.35, Сриједа 8.35-9.05, Четвртак 9.10-9.40; 9.45-10.25;    18.5-22.5. 

  

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 

-Тин Ујевић, 

Свакидашња 

јадиковка 

-Тин Ујевић, 

Свакидашња 

јадиковка 

-Добриша 

Цесарић, Облак 

-Иван Горан 

Ковачић, Јама 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Гугл учионица 

 

 

 

 

 - Ученици активно 

учествују у обради 

наставних јединица 

кроз форму 

постављања питања. 

Сви ученици имају 

могућности за 

реализацију наставе 

на даљину. 

 - Израда домаћих 

задатака, као и 

одговора на питања 

у току часа. 

 

- Реалиација часова се одвија без 

потешкоћа.  

- Успостављена је сарадња са свим 

ученицима. 

- Ученици већином тачно 

одговарају на постављене задатке. 

- Проценат: 100% 
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Одјељење:  II-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:  Анкица Жугић 

Предмет: Српски језик и књижевност 

Вријеме 

реализације: Понедељак 10.30-11.00, Четвртак 8.35-9.05, Петак 8.00-8.30; 8.35-9.05;      18.5-22.5. 

  

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 

-Правописна 

вјежба; 

састављено и 

раставњено 

писање ријечи 

-Поетика 

реализма 

-Поетика 

реализма 

-Јохан Вилфганг 

Гете, Фауст 

- Гугл учионица 

 

 

 

 

 - Ученици активно 

учествују у обради 

наставних јединица 

кроз форму 

постављања питања. 

Сви ученици имају 

могућности за 

реализацију наставе 

на даљину. 

 - Израда домаћих 

задатака, као и 

одговора на питања 

у току часа. 

 

- Реалиација часова се одвија без 

потешкоћа.  

- Успостављена је сарадња са свим 

ученицима. 

- Ученици већином тачно 

одговарају на постављене задатке. 

- Проценат: 100% 

 

mailto:ss66@skolers.org



