
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 (18.05 – 22.05.2020) 

Одјељење:  I-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:  Дејан Дабић 

Предмет: Енглески језик 

Вријеме реализације: Понедјељак 1. 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 

• IT vocabulary 

• Second conditional 

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, а ученици их 

попуњавају на самој платформи 

и њихови одговори су ми 

доступни. Потом исправљам 

радове и шаљем им резултате са 

тачним одговорима и повратним 

информацијама гдје су 

гријешили. Осим тога, ученици 

фотографишу одређене радове и 

постављају на платформу или 

пишу кратке саставе на задату 

тему. 

100 % 

 

 

    



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 (18.05 – 22.05.2020) 

Одјељење:  I-2 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 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 

• IT vocabulary 

• Second conditional  

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, а ученици их 

попуњавају на самој платформи и 

њихови одговори су ми доступни. 

Потом исправљам радове и шаљем 

им резултате са тачним 

одговорима и повратним 

информацијама гдје су гријешили. 

Осим тога, ученици фотографишу 

одређене радове и постављају на 

платформу или пишу кратке 

саставе на задату тему. 

100 % 

  

 

 



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 (18.05 – 22.05.2020) 

Одјељење:  I-4 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 

• Types of sport and 

sport vocabulary 

• A sport I like 

 

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, а ученици их 

попуњавају на самој платформи 

и њихови одговори су ми 

доступни. Потом исправљам 

радове и шаљем им резултате са 

тачним одговорима и 

повратним информацијама гдје 

су гријешили. Осим тога, 

ученици фотографишу одређене 

радове и постављају на 

платформу или пишу кратке 

саставе на задату тему. 

 

 

93 % 

(1 ученик не учествујe) 



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 (18.05 – 22.05.2020) 

Одјељење:  II-4 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 

• Must/mustn’t 

• Have to/don’t have to 

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, а ученици их 

попуњавају на самој платформи 

и њихови одговори су ми 

доступни. Потом исправљам 

радове и шаљем им резултате са 

тачним одговорима и 

повратним информацијама гдје 

су гријешили. Осим тога, 

ученици фотографишу одређене 

радове и постављају на 

платформу или пишу кратке 

саставе на задату тему. 

 

 

95 % 

(1 ученик не учествујe) 



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 (18.05 – 22.05.2020) 

Одјељење:  III-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:  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 

• Reacting to films 

• Music in the air – text 

• Music in the air – 

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, а ученици их 

попуњавају на самој платформи 

и њихови одговори су ми 

доступни. Потом исправљам 

радове и шаљем им резултате са 

тачним одговорима и повратним 

информацијама гдје су 

гријешили. Осим тога, ученици 

фотографишу одређене радове и 

постављају на платформу или 

пишу кратке саставе на задату 

тему. 

100 % 

 

 

                                                                                                                                                                       


