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Оперативни план рада наставника/ настава на даљину 30.03.-03.04.2020. 

 

Одјељење:  II-1 (gimnazija, društveno jezički smjer) 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: 08:00h - 09:35h / 01.04.2020. 

  

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 

Ein Jahr in 

Ecuador/ Text 

Perfekt 

 

Komunikaciju sa 

učenicima sam 

uspostavila putem 

viber grupe i mejla. 

Koristili smo i 

internet za onlajn 

vežbe.  

 

 

 Aktivosti nastavnika: 

Čas sam počela tako 

što sam ih pozdravila. 

Pitala kako su, šta 

rade, pitala ih da li su 

svi domaći uradili, 

zamolila ih da slikaju i 

da pošalju na uvid, 

onda sam ih obavestila 

šta danas radimo, tj.da 

radimo novu lekciju i 

na kojoj strani se 

nalazi lekcija. 

Obavestila ih da imaju 

15 min. da tekst sami 

pročitaju i podvuku 

nepoznate reči, i da mi 

kažu o čemu se radi u 

  

Nemam takvih 

učenika. 

Učenici su imali 

priliku, da dobiju 

pluseve na aktivnost, 

tako što su 

učestvovali u obradi 

nove lekcije, i 

obavljanjem datih 

zadataka. Većina 

učenika je 

učestvovala i dobili 

su pluseve, par 

učenika je bilo 

pasivno, nisu 

učestvovali u 

nastavi. Većina 

učenika je shvatila 

obrađenu temu, i ja 

sam zadovoljna 

Relaizacija nastave se odvijala bez 

većih problema, saradnju sam 

uspostavila sa svim učenicima, ali 

pojedini učenici su bili pasivni tokom 

nastave. Jedna učenica je na početku 

nastave imala problema sa internetom, 

ali se kasnije priključila, i pratila 

nastavu bez većih problema. Većina 

učenika je odgovorila na postavljene 

zadatke. 

Prisutni su bili svi. 

Domaći rad na uvid nije poslalo 4 

učenika. Ostalih 13 jesu. 

Aktivno na času bilo 11 učenika.  

6 učenika bilo pasivno.  
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tekstu.  Onda sam im 

postavljala pitanja u 

vezi teksta, odgovarali 

su. Kada smo to 

završili obradili smo 

perfekt, poslala sam 

im fajl, kako se 

perfekt gradi u 

nemačkom jeziku, ali 

sam im i u viber grupi 

ukratko objasnila ono 

najvažnije, tražila 

povratnu informaciju 

da li im je jasno, i 

zamolila ih da sami 

navedu primer. Zatim 

sam ih pitala da li im 

je jasno sve od 

prošlog časa, poslala 

im dva linka za dve 

onlajn vežbe, jednu za 

gradivo od prošlog 

puta, jednu za gradivo 

koje smo tek radili. 

Objasnila im šta se od 

njih traži u vežbama i 

kako se rade. Zamolila 

ih da mi slikaju to što 

su uradili i pošalju. 

Objasnila gde mogu 

da provere šta su 

pogrešili. Zadala 

domaći u 

međuvremenu, i 

postignućem i 

napredovanje.  
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pozdravila ih za kraj 

časa.  

Aktivnosti učenika: 

Uzvratili su na 

pozdrav nastavnika, 

odgovorili su na 

postavljena pitanja, 

poslali su domaći od 

prošlog časa, pročitali 

su sami tekst koji smo 

obrađivali, kasnije su 

rekli šta se radi u 

tekstu, odgovarali su 

na postavljena pitanja 

u vezi teksta. Zatim su 

pročitali fajl u kome 

se objašnjava novo 

gradivo, naveli su 

nakon toga po primer, 

uradili su onlajn 

vežbe, slikali i poslali. 

Postavili pitanja u vezi 

domaćeg, i uzvratili 

pozdrav za kraj časa.  
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