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Оперативни план рада наставника/ настава на даљину 

 

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:  Brankica Stanić 

Предмет: Nemački jezik 

Вријеме 

реализације: 11.05.-15.05.2020. 

  

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 

Sommerjobs 

Demonstrativprono

-men 

 

 

 

 

Komunikaciju sa 

učenicima sam 

uspostavila putem 

viber grupe i mejla. 

  Aktivnosti 

nastavnika: Učenike 

sam pozdravila za 

početak časa, pitala ih 

kako su šta rade, da li 

su zadaću uradili, i 

zamolila ih da se 

pojedinačno izjasne 

ko je prisutan. 

Obavestila sam ih koje 

gradivo danas 

obrađujemo. Zamolila 

ih da pronađu lekciju 

u knjigama koju 

obrađujemo, rekla im 

da treba da pročitaju 

tekst, da podvuku 

nepoznate reči, 

  

Nisam imala takvih 

učenika. 

 

 

Učenici su kroz 

obradu nove lekcije i 

teksta, imali priliku 

za napredovanje i 

postignućima. Kroz 

aktivnost, rad i trud, 

učenici su imali 

mogućnost da 

ostvare plus.  

 

 

 

 

 

 

 

Nastava se odvijala bez problema, 

komunikaciju sam uspostavila sa 

skoro svim učenicima. Neki od 

učenika su odgovarali na postavljene 

zadatke. 

Broj prisutnih učenika na času: 16 

Broj odsutnih učenika:1 

Broj učenika koji su poslali urađenu 

zadaću: 9 

Broj učenika koji nisu poslali zadaću: 

8 

Broj učenika koji su ostvarili plus za 

aktivnost: 9 
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sačekala izvesno 

vreme da pročitaju 

tekst, kasnije ih pitala  

o čemu se radi u 

tekstu, nepoznate reči 

smo prokomentarisali, 

postavljala im pitanja 

u  vezi teksta. 

Objasnila im da je u 

fajlu koji sam im 

poslala o pokaznim 

zamenicama sve 

objašnjeno. Pozdravila 

ih za kraj časa.I rekla 

im šta je za zadaću. 

Aktivnosti učenika: 

Uzvratili su pozdrav 

za početak časa,  

odgovorili na pitanja, 

izjasnili se ko je 

prisutan. Pročitali su 

tekst, rekli su o čemu 

se radi u tekstu, pitali 

su za nepoznate reči, 

odgovorali su na 

pitanja vezana za 

tekst, pročitali su fajl 

vezan za pokazne 

zamenice. Uzvratili 

pozdrav za kraj časa.  
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