
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:  II 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:  Драган Илић 

Предмет: Географија 

Вријеме 

реализације: 24.03.2020.     8.50 – 10.25 

  

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 

Становништво 

Африке 

 

 

 

 

Интернет – Viber 

група одјељења 

 

Google учионица 

 На Google учионици 

су постављени: 

презентација лекције и 

материјали који то 

употпуњују. 

 

Након што су се ученици 

упознали са садржајем, 

поставлјли су питанја 

око детаља. 

На крају су добили 

задатак да код куће ураде 

SWOT анализу и у 

предвиђеном времену 

пошаљу професору. 

  

 

 

- На основу 

Интернет 

присуства 

часу, 

- Активности 

у току часа 

- Урађеног 

домаћег 

задатка 

 

 

 

Успостављена је сарадња са свим 

ученицима у одјељењу, већина је 

активна у току часа, сви су урадили 

домаће задатке.  

 

100% ученика је обухваћено (17/17) 

 

  

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 

 

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:  Драган Илић 

Предмет: Географија 

Вријеме 

реализације: 24.03.2020.     10.45 – 12.20 

  

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 

Војводина 

 

 

 

Регије Србије 

 

 

 

 

Интернет – Viber 

група одјељења 

 

Google учионица 

 На Google учионици 

су постављени: 

презентација лекције и 

материјали који то 

употпуњују. 

 

Ученци су добили 

вријеме да се упознају са 

садржајем и посјете 

раније рађеног градива. 

 

Након тога, уследио је 

online тест 

  

 

 

- На основу 

Интернет 

присуства 

часу, 

- Активности 

у току часа 

- Урађеног 

теста 

 

Успостављена је сарадња са свим 

ученицима у одјељењу, већина је 

активна у току часа, сви су урадили 

домаће задатке.  

 

100% ученика је обухваћено (14/14) 
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