
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 (23.03 – 27.03.2020) 

Одјељење:  IV-2 (економски техничари) 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:  Дејан Дабић 

Предмет: Енглески језик 

Вријеме реализације: Уторак 6. час и петак  3. час 

  

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 

- Time's running out – 

text 

- Global warming  

Гугл  

учионица 

 

 

 

 

Ученици 

раде по 

упутству у 

задатку и 

постављају 

питања 

уколико има 

нејасноћа. 

Ученици посједују  

материјално-

 техничке 

могућности за 

реализацију наставе 

на даљину. 

 

Ученици раде унапријед 

припремљене квизове везане 

за наставну јединицу. 

Квизове прави наставник (тј. 

ја) које ученици попуњавају 

на самој платформи и 

њихови одговори су ми 

доступни. Потом исправљам 

радове и шаљем им њихове 

резултате са тачним 

одговорима и повратним 

информацијама гдје су 

гријешили. Ученици такође 

фотографишу одређене 

радове и постављају на 

платформу. 

 

 

Реализација уредна. 

 

Нису урадили радове: 

Божић 

Мухаремовић 

Станишић 

Мијатовић (сви уторак оба 

рада) 

Борић М. 

Борић Н. 

Тривковић (сви уторак један 

рад) 

 

Касне петак: 

Борић Н, Тривковић, Ђокић 

 

Радове за петак тек требају 

предати 

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 

 

Оперативни план рада наставника/ настава на даљину (23.03 – 27.03.2020) 

Одјељење:  II-4 (машинство и обрада метала – вариоци и бравари) 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:  Дејан Дабић 

Предмет: Енглески језик 

Вријеме реализације: Уторак 4. час и четвртак 3. час 

  

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 

- Adjectives of feeling 

- -ed / - ing adjectives 

Гугл  

учионица 

 

 

 

 

Ученици 

раде по 

упутству у 

задатку и 

постављају 

питања 

уколико има 

нејасноћа. 

Ученици посједују  

материјално- техничке 

могућности за 

реализацију наставе на 

даљину. 

 

Ученици раде унапријед 

припремљене квизове везане за 

наставну јединицу. Квизове 

прави наставник (тј. ја) које 

ученици попуњавају на самој 

платформи и њихови одговори 

су ми доступни. Потом 

исправљам радове и шаљем им 

њихове резултате са тачним 

одговорима и повратним 

информацијама гдје су 

гријешили. Ученици такође 

фотографишу одређене радове 

и постављају на платформу. 

 

 

Реализација прилично 

уредна, а касне: 

 

Секулић  

Мирковић 

Алић (сви уторак) 

 

Не раде задатке: 

Мухаремовић  (уторак) 

Секулић 

Мирковић 

Петковић (четвртак) 

Радић (четвртак – касни 

са радом) 
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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 (23.03 – 27.03.2020) 

Одјељење:  IV-3 (економски техничари) 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:  Дејан Дабић 

Предмет: Енглески језик 

Вријеме реализације: Уторак 5. час и петак  2. час 

  

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 

- Time's running out – 

text 

- Global warming  

Гугл  

учионица 

 

 

 

 

Ученици 

раде по 

упутству у 

задатку и 

постављају 

питања 

уколико има 

нејасноћа. 

Ученици посједују  

материјално-

 техничке 

могућности за 

реализацију наставе 

на даљину. 

 

Ученици раде унапријед 

припремљене квизове везане 

за наставну јединицу. 

Квизове прави наставник (тј. 

ја) које ученици попуњавају 

на самој платформи и 

њихови одговори су ми 

доступни. Потом исправљам 

радове и шаљем им њихове 

резултате са тачним 

одговорима и повратним 

информацијама гдје су 

гријешили. Ученици такође 

фотографишу одређене 

радове и постављају на 

платформу. 

 

Реализација уредна. 

 

Одсутни: 

Лујић (уторак) 

 

Нису урадили радове: 

Сви ученици од два задатка 

урадили само један. 

 

Радове за петак тек требају 

предати 
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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 (23.03 – 27.03.2020) 

Одјељење:  I-2 (електротехника – техничар информационих технологија) 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:  Дејан Дабић 

Предмет: Енглески језик 

Вријеме реализације: Понедјељак 3. час и сриједа 4. час 

  

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 

- Holidays 

- Welcome to Cape 

Town 

 

Гугл  

учионица 

 

 

 

 

Ученици раде 

по упутству у 

задатку и 

постављају 

питања 

уколико има 

нејасноћа. 

Ученици 

посједују  

материјално-

 техничке 

могућности за 

реализацију 

наставе на 

даљину. 

 

Ученици раде унапријед 

припремљене квизове везане за 

наставну јединицу. Квизове прави 

наставник (тј. ја) које ученици 

попуњавају на самој платформи и 

њихови одговори су ми доступни. 

Потом исправљам радове и шаљем 

им њихове резултате са тачним 

одговорима и повратним 

информацијама гдје су гријешили. 

Ученици такође фотографишу 

одређене радове и постављају на 

платформу. 

 

 

Реализација уредна. 

 

Одсутни: 

Јурошевић (понедјељак) 

 

Нису урадили задатке: 

Махмутовић 

Петковић 

Лаловић 

Дрнделић 

Марковић (сви сриједа) 

 

Касне са предајом радова: 

Којић 

Дурмић (обје сриједа) 
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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 (23.03 – 27.03.2020) 

Одјељење:  III-1 (гимназија) 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:  Дејан Дабић 

Предмет: Енглески језик 

Вријеме реализације: Понедјељак 2. Час, уторак 1. час и четвртак  1. час 

  

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 

- Reduced relative 

clauses and question 

tags 

- The Global village-

text 

- Fair Trade - 

comprehension 

Гугл  

учионица 

 

 

 

 

Ученици 

раде по 

упутству у 

задатку и 

постављају 

питања 

уколико има 

нејасноћа. 

Ученици посједују  

материјално- техничке 

могућности за 

реализацију наставе на 

даљину. 

 

Ученици раде унапријед 

припремљене квизове везане за 

наставну јединицу. Квизове 

прави наставник (тј. ја) које 

ученици попуњавају на самој 

платформи и њихови одговори су 

ми доступни. Потом исправљам 

радове и шаљем им њихове 

резултате са тачним одговорима 

и повратним информацијама гдје 

су гријешили. Ученици такође 

фотографишу одређене радове и 

постављају на платформу. 

 

 

Реализација уредна. 

 

-100 % 
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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 (23.03 – 27.03.2020) 

Одјељење:  I-4 (електротехника – електричари) 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:  Дејан Дабић 

Предмет: Енглески језик 

Вријеме реализације: Уторак 2. час и четвртак 2. час 

  

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 

- Holidays 

- Welcome to Cape 

Town 

 

Гугл  

учионица 

 

 

 

 

Ученици 

раде по 

упутству у 

задатку и 

постављају 

питања 

уколико има 

нејасноћа. 

Ученици посједују  

материјално- техничке 

могућности за 

реализацију наставе на 

даљину. 

 

Ученици раде унапријед 

припремљене квизове везане за 

наставну јединицу. Квизове 

прави наставник (тј. ја) које 

ученици попуњавају на самој 

платформи и њихови одговори 

су ми доступни. Потом 

исправљам радове и шаљем им 

њихове резултате са тачним 

одговорима и повратним 

информацијама гдје су 

гријешили. Ученици такође 

фотографишу одређене радове 

и постављају на платформу. 

 

 

Реализација прилично 

уредна, а касне: 

Јовановић и Салиховић 

(уторак) и Пајић 

(четвртак). Одсутни су: 

Мишић (четвртак) 

 

Не раде задатке: 

Ћехајић (уторак и 

четвртак) 

Јовић (четвртак – касни 

са радом) 

Пајић (четвртак) 

Салиховић (четвртак) 

Цветковић Игор (уторак) 
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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 (23.03 – 27.03.2020) 

Одјељење:  IV-1(гимназија) 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:  Дејан Дабић 

Предмет: Енглески језик 

Вријеме реализације: Сриједа 1. и 2. Час, и петак  1. час 

  

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 

- Superheroes - text 

- Superheroes – 

comprehension 

- Negative inversions 

Гугл  

учионица 

 

 

 

 

Ученици 

раде по 

упутству у 

задатку и 

постављају 

питања 

уколико има 

нејасноћа. 

Ученици посједују  

материјално- техничке 

могућности за 

реализацију наставе на 

даљину. 

 

Ученици раде унапријед 

припремљене квизове везане за 

наставну јединицу. Квизове 

прави наставник (тј. ја) које 

ученици попуњавају на самој 

платформи и њихови одговори су 

ми доступни. Потом исправљам 

радове и шаљем им њихове 

резултате са тачним одговорима 

и повратним информацијама гдје 

су гријешили. Ученици такође 

фотографишу одређене радове и 

постављају на платформу. 

 

Реализација уредна. 

 

-100 % 
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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 (23.03 – 27.03.2020) 

Одјељење:  I-1 (електротехника – техничар информационих технологија) 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:  Дејан Дабић 

Предмет: Енглески језик 

Вријеме реализације: Понедјељак 1. час и сриједа 3. час 

  

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 

- Holidays 

- Welcome to Cape 

Town 

 

Гугл  

учионица 

 

 

 

 

Ученици 

раде по 

упутству у 

задатку и 

постављају 

питања 

уколико има 

нејасноћа. 

Ученици посједују  

материјално- техничке 

могућности за 

реализацију наставе на 

даљину. 

 

Ученици раде унапријед 

припремљене квизове везане за 

наставну јединицу. Квизове 

прави наставник (тј. ја) које 

ученици попуњавају на самој 

платформи и њихови одговори су 

ми доступни. Потом исправљам 

радове и шаљем им њихове 

резултате са тачним одговорима 

и повратним информацијама гдје 

су гријешили. Ученици такође 

фотографишу одређене радове и 

постављају на платформу. 

 

 

 

Реализација уредна. 

 

Није урадио рад: 

Васиљевић (сриједа) 
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