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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: 09:05h - 10:25h / 27.05.2020. 

  

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 

Ferien zu Hause 

Modalverb wollen 

 

Komunikaciju sa 

učenicima sam 

uspostavila putem 

viber grupe. 

 

 

 

Aktivnosti nastavnika: 

Pozdravila sam 

učenike za početak 

časa, pitala ih kako su, 

šta rade itd. Objasnila 

sam im šta radimo 

danas, koju lekciju i 

na kojoj strani, 

zamolila ih da se 

podele u grupe ili 

parove, dala im 

određeni vremenski 

period da svako 

pročita svoj deo 

teksta, i da posle kažu 

o čemu se tu rade. 

Nakon toga 

postavljala sam im 

  

Nisam imala takvih 

učenika. 

Učenici su kroz 

obradu gradiva imali 

mogućnost za 

napredovanjem i 

postignućima. 

Učenici su imali 

priliku da dobiju 

plus za aktivnost i to 

je većina učenika i 

iskoristila kroz 

obradu nove lekcije. 

 

 

 

 

 

 

 

Realizacija se odvijala bez većih 

problema, do 5 min. pred kraj časa, 

kada je meni nestalo interneta, učenici 

su obavešteni o tome bili naknadno. 

Saradnju sam uspostavila sa skoro 

svim učenicima, većina učenika je 

odgovorila na postavljene zadatke. 

Broj učenika koji je poslao zadaću: 9 

Broj učenika koji je bio prisutan: 16 

Broj odsutnih učenika: 1 

Broj učenika koji su dobili plus: 11 

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 

 
pianja u vezi teksta. 

Objasnila modalni 

glagol wollen šta 

znači i kako se menja. 

Rekla im šta je za 

zadaću i pozdravila za 

kraj časa. Ove poruke 

su im stigle, nakon što 

je meni internet 

stigao, pred kraj časa 

imala sam problema 

sa internetom. 

Aktivnosti učenika: 

Uzvratili su pozdrav 

za početak časa. 

Izjasnili su se ko će s 

kim u grupi da bude, 

nakon određenog 

vremena, svaka grupa 

ili par je rekao o čemu 

se radi u njihovom 

delu teksta, odgovorili 

su na postavljena 

pitanja. Pitali su ako 

im je bilo šta nejasno 

u vezi zadaće nakon 

časa. 
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