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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: Njemački jezik 

Вријеме 

реализације: 21.04.-24.04.2020. 

  

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 

Übung 

Wiederholung 

 

 

 

Komunikacjiu sa 

učenicima sam 

uspostavila putem 

viber grupe, mejla, 

i interneta. 

 

 Aktivnost nastavnika: 

Čas sam započela tako 

što sam pozdravila 

učenike, pitala ih kako 

su, šta rade, zamolila 

ih da se pojedinačo 

izjasne ko je prisutan, 

pitala ih da li su učili, 

objasnila im koje 

gradivo danas 

odrađujemo, i kako će 

raditi test, odgovorila 

na sve nejasnoće itd. 

Prvi čas je bio 

vežbanje, poslala sam 

im linkove za online 

vežbe, objasnila šta 

treba da se radi u 

  

Nisam imala takvih 

učenika. 

 

 

Učenici su imali 

jedan čas vežbe, 

drugi čas 

ponavljanje. Na 

prvom času vežbe 

imali su priliku da 

odrade tri online 

vežbe, i da pošalju 

na uvid, tom 

prilikom su imali 

mogućnost da dobiju 

pluseve za aktivnost. 

Na drugom času 

ponavljanja učenici 

su radili test reči, i 

imali su priliku da 

Realizacija nastave se odvijala bez 

većih problema, imali smo par 

tehničkih problema, ali smo se snašli. 

Saradnju sa uspostavila sa svim 

učenicima, većina učenika je 

odgovorila na postavljenje zadatke.  

Broj prisutnih učenika: 17 

Broj učenika koji su bili aktivni: 11 

Broj učenika koji nisu poslali zadaću 

na uvid: 4 
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vežbama, objasnila 

ako je šta bilo nejasno 

ili pogrešno. 

Drugi čas je bio test, 

poslala sam dokument 

na mejl i viber, imali 

smo nekih problema 

prilikom otvaranja, da 

ne bih gubili vreme, 

slikala sam i poslala 

sliku u viber grupu, 

dala određeno vreme, 

objasnila ako je bilo 

još šta nejasno, i 

odredila vreme, i 

sačekala da urade, 

kada su svi poslali, 

pozdravila ih za kraj 

časa. 

Aktivnost učenika: 

Uzvratili su pozdrav, 

izjasnili se ko je 

prisutan. Pitali šta im 

je bilo nejasno. Onda 

su preko linka ušli na 

online vežbu, radili su 

tri vežbe, slikali i 

poslali na uvid. Drugi 

čas su radili test reči, 

pitali su ako im šta 

ima nejasno, odgovore 

su slali na mejl, pisali 

u svesku slikali i slali, 

ili pisali u dokument 

dobiju ocene. Način 

realizacije, praćenja i 

napredovanja 

učenika bio je 

moguć na ovim 

časovima. 
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koji im je poslat, zbog 

manjih  tehničkih 

problema, snalazili 

smo se. U 

predviđenom roku su 

svi poslali odogovore, 

i pozdravili za kraj 

časa. 
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