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Оперативни план рада наставника/ настава на даљину 

 

Одјељење:  II- 1 (gimnazija, društveno-jezički smjer) 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: 27.04.-30.04.2020. 

  

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 

Wo arbeiten die 

Jugendliche? 

Konjunktionen 

aber, deshalb,und, 

oder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komunikaciju sa 

učenicima sam 

uspostavila putem 

viber grupe i mejla. 

Aktivnosti nastavnika: 

Pozdravila sam ih za 

početak časa, zamolila 

ih pojedinačno da se 

izjasne ko je prisutan, 

razgovarali smo o 

testu reči, greškama, 

obavestila ih koju 

lekciju taj čas 

obrađujemo, 

zamolima ih da se 

podele u grupe po 3 

učenika, svaka grupa 

dobila je jedan tekst, 

da ga pročita, pronađe 

nepoznate reči, i da 

nam kaže o čemu se 

radi u tekstu, popuni 

  

Nisam imala takvih 

učenika. 

Učenici su imali 

mogućnost da kroz 

vežbe i obradu 

lekcija dobiju plus za 

aktivnost, pošto su 

bili u grupa,a svaka 

grupa je dobila plus 

za rad i trud, kroz 

obradu lekcija mogla 

sam da zaključim ko 

koliko radi, trudi se i 

napreduje. 

 

 

 

 

 

 

Realizacija nastave se odvijala bez 

većih problema, saradnju sam 

uspostavila sa svim učenicima, većina 

učenika je odgovrila na postavljene 

zadatke. 

Učenici koji su dobili plus za 

aktivnost: 17 

Učenici koji su bili prisutni: 17 

Zadaću nisu imali. 
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prazna polja. Drugi 

čas smo radili 

veznike, poslala sam 

im dokument u kome 

su objašnjeni, imali su 

zadatak da svaka 

grupa u svom tekstu 

pronađe ako ima 

veznik koji smo učili, 

poslala link za online 

vežbu, zadala im 

zadaću, i pozdravila 

za kraj časa.  

Aktivnosti učenika: 

Uzvratili su pozdrav, 

pitali za ocene i što im 

nije bilo jasno u vezi 

testa reči, podelili su 

se u grupe, svaka 

grupa je pročitala svoj 

tekst, objasnila o čemu 

se radi, i rekla nepoznate 

reči iz svog teksta, rekla 

koje je prepozicije u 

prazne kvadratiće u 

tekstu upisala, ispravili 

greške, pročitali 

dokument o veznicima, 

pronašli veznike u svom 

tekstu.  

Pozdravili za kraj časa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ss66@skolers.org



