
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:  III1 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:  Светлана Јокић 

Предмет: Енглески језик 

Вријеме 

реализације: 26.10-30.10.2020. 

  

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 

How to make 

language learning 

simpler and faster – 

BBC English 

Сервис за 

размјену порука 

„Вајбер“. 

 

 

Ученици гледају и 

слушају видео 

материјала, те 

закључују и биљеже 

запажања. Наставник 

подстиче 

радозналост и 

самопоуздање 

приликом учења 

језика.  

Ученици имају 

техничке могућности 

за праћење наставе 

на даљину. 

 

Идентичан као и у 

редовној настави, 

континуирано 

праћење 

активности ученика 

са периодичним 

оцјењивањем. 

 

 

 

 

 

 

 

Kомуникација успостављена са 

учеником. 

 

Проценат обухваћених ученика: 

100%. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ЈУ СШЦ „Милутин Миланковић“, Милићи 
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ЈИБ: 4400286840003, Организациони код: 0815066 

 

Оперативни план рада наставника/ настава на даљину 

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:  Светлана Јокић 

Предмет: Енглески језик 

Вријеме 

реализације: 26.10-30.10.2020. 

  

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 

How to make 

language learning 

simpler and faster – 

BBC English 

Сервис за 

размјену порука 

„Вајбер“. 

 

 

Ученици гледају и 

слушају видео 

материјала, те 

закључују и биљеже 

запажања. Наставник 

подстиче 

радозналост и 

самопоуздање 

приликом учења 

језика.  

Ученици имају 

техничке могућности 

за праћење наставе 

на даљину. 

 

Идентичан као и у 

редовној настави, 

континуирано 

праћење 

активности ученика 

са периодичним 

оцјењивањем. 

 

 

 

 

 

 

 

Kомуникација успостављена са 

учеником. 

 

Проценат обухваћених ученика: 

100%. 
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Оперативни план рада наставника/ настава на даљину 

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:  Светлана Јокић 

Предмет: Енглески језик 

Вријеме 

реализације: 26.10-30.10.2020. 

  

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 

How to make 

language learning 

simpler and faster – 

BBC English 

Сервис за 

размјену порука 

„Вајбер“. 

 

 

Ученици гледају и 

слушају видео 

материјала, те 

закључују и биљеже 

запажања. Наставник 

подстиче 

радозналост и 

самопоуздање 

приликом учења 

језика.  

Ученици имају 

техничке могућности 

за праћење наставе 

на даљину. 

 

Идентичан као и у 

редовној настави, 

континуирано 

праћење 

активности ученика 

са периодичним 

оцјењивањем. 

 

 

 

 

 

 

 

Kомуникација успостављена са 

учеником. 

 

Проценат обухваћених ученика: 

100%. 
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Оперативни план рада наставника/ настава на даљину 

Одјељење:  IV1 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:  Светлана Јокић 

Предмет: Енглески језик 

Вријеме 

реализације: 26.10-30.10.2020. 

  

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 

How to make 

language learning 

simpler and faster – 

BBC English 

Сервис за 

размјену порука 

„Вајбер“. 

 

 

Ученици гледају и 

слушају видео 

материјала, те 

закључују и биљеже 

запажања. Наставник 

подстиче 

радозналост и 

самопоуздање 

приликом учења 

језика.  

Ученици имају 

техничке могућности 

за праћење наставе 

на даљину. 

 

Идентичан као и у 

редовној настави, 

континуирано 

праћење 

активности ученика 

са периодичним 

оцјењивањем. 

 

 

 

 

 

 

 

Kомуникација успостављена са 

учеником. 

 

Проценат обухваћених ученика: 

100%. 
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Оперативни план рада наставника/ настава на даљину 

Одјељење:  IV2 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:  Светлана Јокић 

Предмет: Енглески језик 

Вријеме 

реализације: 26.10-30.10.2020. 

  

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 

How to make 

language learning 

simpler and faster – 

BBC English 

Сервис за 

размјену порука 

„Вајбер“. 

 

 

Ученици гледају и 

слушају видео 

материјала, те 

закључују и биљеже 

запажања. Наставник 

подстиче 

радозналост и 

самопоуздање 

приликом учења 

језика.  

Ученици имају 

техничке могућности 

за праћење наставе 

на даљину. 

 

Идентичан као и у 

редовној настави, 

континуирано 

праћење 

активности ученика 

са периодичним 

оцјењивањем. 

 

 

 

 

 

 

 

Kомуникација успостављена са 

учеником. 

 

Проценат обухваћених ученика: 

100%. 
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Оперативни план рада наставника/ настава на даљину 

Одјељење:  IV3 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:  Светлана Јокић 

Предмет: Енглески језик 

Вријеме 

реализације: 26.10-30.10.2020. 

  

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 

How to make 

language learning 

simpler and faster – 

BBC English 

Сервис за 

размјену порука 

„Вајбер“. 

 

 

Ученици гледају и 

слушају видео 

материјала, те 

закључују и биљеже 

запажања. Наставник 

подстиче 

радозналост и 

самопоуздање 

приликом учења 

језика.  

Ученици имају 

техничке могућности 

за праћење наставе 

на даљину. 

 

Идентичан као и у 

редовној настави, 

континуирано 

праћење 

активности ученика 

са периодичним 

оцјењивањем. 

 

 

 

 

 

Kомуникација успостављена са 

учеником. 

 

Проценат обухваћених ученика: 

100%. 
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