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Оперативни плана рада наставника/ настава на даљину 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 обухваћен ученика: 

 

*Попуњава се по истеку 

наставне седмице 

Наставник: Neđeljko Šalipurović 

Предмет: Matematika 

Вријеме 

реализације: 

18.05.-22.05.2020. 

Планирана 

активност 

(наставна 

јединица, тема, 

модул) 

Начин 

комуникације 

са ученицима 

Активност 

ученика 

/наставника 

Начин реализације 

за ученике који 

немају материјално-

техничких 

могућности за 

реализацију наставе 

на даљину 

Начин праћења 

напредовања и 

постигнућа ученика 

-Homotetija i 

 sličnost 

-Viber -Učenici prate i  

 učestvuju u 

 obradi datih 

 tema kroz 

 izradu primera 

 na času, te  

 u saradnji sa 

 profesorom 

 rješavaju neke 

 zadatke. 

-Svi učenici imaju 

 materijalno 

tehničke 

 mogućnosti 

-Praćenje 

 napredovanja 

 se vrši tokom 

 svakog časa, 

a učenici kroz 

 formu pitanja 

 vrše obradu 

 date teme. 

 Postignuća se 

 vrednuju kroz 

 rad domaćih 

 zadataka 

-Realizacija časova se odvija bez 

poteskoća i svi učenici uspješno 

sarađuju 

-Procenat: 87,50% 
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Оперативни плана рада наставника/ настава на даљину 

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 обухваћен 

ученика: 

 

*Попуњава се по истеку 

наставне седмице 

Наставник: Neđeljko Šalipurović 

Предмет: Matematika 

Вријеме 

реализације: 

18.05.-22.05.2020. 

Планирана 

активност 

(наставна 

јединица, тема, 

модул) 

Начин 

комуникације 

са ученицима 

Активност ученика 

/наставника 

Начин реализације за 

ученике који немају 

материјално-техничких 

могућности за 

реализацију наставе на 

даљину 

Начин праћења 

напредовања и 

постигнућа ученика 

- Vrijednosti 

  trigonometrijskih 

  funkcija 

  karakteristicnih 

  uglova 

-Viber -Učenici prate i  

 učestvuju u 

 obradi datih 

 tema kroz 

 izradu primera 

 na času, te  

 u saradnji sa 

 profesorom 

 rješavaju neke 

 zadatke. 

-Svi učenici imaju 

 materijalno tehničke 

 mogućnosti 

-Praćenje 

 napredovanja 

 se vrši tokom 

 svakog časa, 

 te kroz izradu 

 domaćih 

 zadataka 

-Realizacija časova se 

odvija bez poteskoća i svi 

učenici uspješno sarađuju 

-Procenat: 86,66% 
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Оперативни плана 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 обухваћен ученика: 

 

*Попуњава се по истеку 

наставне седмице 

Наставник: Neđeljko Šalipurović 

Предмет: Matematika 

Вријеме 

реализације: 

18.05.-22.05.2020. 

  

Планирана 

активност 

(наставна 

јединица, тема, 

модул) 

Начин 

комуникације 

са ученицима 

Активност 

ученика 

/наставника 

Начин реализације за 

ученике који немају 

материјално-техничких 

могућности за 

реализацију наставе на 

даљину 

Начин праћења 

напредовања и 

постигнућа ученика 

-Pojam logaritma 

-Osnovna pravila 

 logaritmovanja 

-Viber -Učenici aktivno 

 ucestvuju u 

obradi date teme 

kroz izradu 

primjera. 

-Svi učenici imaju 

 materijalno tehničke 

 mogućnosti 

-Praćenje 

 napredovanja 

 se vrši tokom 

 svakog časa, 

 te kroz izradu 

 domaćih 

 zadataka 

-Realizacija časova se odvija bez 

poteškoća i svi učenici uspješno 

sarađuju 

-Procenat: 98,04% 
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Оперативни плана рада наставника/ настава на даљину 

 

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 обухваћен ученика: 

 

*Попуњава се по истеку 

наставне седмице 

Наставник: Neđeljko Šalipurović 

Предмет: Matematika 

Вријеме 

реализације: 

18.05.-22.05.2020. 

Планирана 

активност 

(наставна 

јединица, тема, 

модул) 

Начин 

комуникације 

са ученицима 

Активност 

ученика 

/наставника 

Начин реализације за 

ученике који немају 

материјално-техничких 

могућности за 

реализацију наставе на 

даљину 

Начин праћења 

напредовања и 

постигнућа ученика 

-Znak kvadratne 

funkcije 

-Viber -Učenici prate  

 osam tačaka za  

 ispitivanje  

 grafika, te kroz 

 postavljena 

 pitanja usvajaju 

 osnovne 

korake. 

-Svi učenici imaju 

 materijalno tehničke 

 mogućnosti 

-Praćenje 

 napredovanja 

 se vrši tokom 

 svakog časa, 

 te kroz izradu 

 domaćih 

 zadataka 

-Realizacija časova se odvija bez 

poteškoća i svi učenici uspješno 

sarađuju 

-Procenat: 83,33% 

- Jedan ucenik nije aktivan 
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