
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:  I3- 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:  Анкица Жугић 

Предмет: Српски језик 

Вријеме 

реализације: Понедељак 13.15-14.00, Уторак 8.00-8.45, Петак 9.40-10.25 oд                08.06-12.6.2020. 

  

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 

Дијалог, монолог, 

етапе драмске 

радње 

-Трагедија и 

трагично 

-Понављање 

знања( иикови у 

Антигони) 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Гугл учионица 

 

 

 

 

 - Ученици активно 

учествују у обради 

наставних јединица 

кроз форму 

постављања питања. 

Сви ученици 

имају могућности 

за реализацију 

наставе на 

даљину. 

 - Израда домаћих 

задатака, као и 

одговора на питања 

у току часа. 

 

- Реалиација часова се одвија без 

потешкоћа.  

- Успостављена је сарадња са свим 

ученицима. 

- Ученици већином тачно 

одговарају на постављене задатке. 

- Проценат: 100%Свих  17 ученика 

је послало сагласноси са оцјеном. 

 

 

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 

 

Одјељење:  III-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:  Анкица Жугић 

Предмет: Српски језик 

Вријеме 

реализације: Уторак 9.40-10.25, Сриједа 8.00-8.45, Четвртак 8.00-8.45;                       8.6-12.6.2020. 

  

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 

Лојална и 

нелојална особа 

-Повјерљиве 

информације 

-Листа правила о 

односима међу 

половима 

- Гугл учионица 

 

 

 

 

 - Ученици активно 

учествују у обради 

наставних јединица 

кроз форму 

постављања питања. 

Сви ученици имају 

могућности за 

реализацију наставе 

на даљину. 

 - Израда домаћих 

задатака, као и 

одговора на питања 

у току часа. 

 

- Реалиација часова се одвија без 

потешкоћа.  

- Успостављена је сарадња са свим 

ученицима. 

- Ученици већином тачно 

одговарају на постављене задатке. 

- Проценат: 100% Сви ученици су 

послали сагласност са оцјеном, 

укупно 21 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ЈУ СШЦ „Милутин Миланковић“, Милићи 
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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:  Анкица Жугић 

Предмет: Српски језик и књижевност 

Вријеме 

реализације: 

Понедељак 12.20-13.10, Сриједа 8.50-9.35, Четвртак 9.40-10.25; 10.45-11.30;              

8.6-12.6.2020. 

  

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 

Ликови у роману 

Процес, Ф. Кафке 

-Понављање( 

именичке 

синтагме) 

-Тонио Крегер ( 

читање ученичких 

радова) 

-Систематизација 

знања 

- Гугл учионица 

 

 

 

 

 - Ученици активно 

учествују у обради 

наставних јединица 

кроз форму 

постављања питања. 

Сви ученици имају 

могућности за 

реализацију наставе 

на даљину. 

 - Израда домаћих 

задатака, као и 

одговора на питања 

у току часа. 

 

- Реалиација часова се одвија без 

потешкоћа.  

- Успостављена је сарадња са свим 

ученицима. 

- Ученици већином тачно 

одговарају на постављене задатке. 

- Проценат: 100%Свих 14 ученика 

је послало сагласност са оцјеном. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 
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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:  Анкица Жугић 

Предмет: Српски језик и књижевност 

Вријеме 

реализације: 

Понедељак 11.35-12.20, Четвртак 9.40-10.25, Петак 8.00-8.45; 8.50-9.35; 8.6-12.6.2020. 

 

 

  

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 

-Састављено и 

растављено 

писање ријечи 

-Функционални 

стилови 

-Писање научним 

функционалним 

стилом 

-Анализа 

одабраног текста 

- Гугл учионица 

 

 

 

 

 - Ученици активно 

учествују у обради 

наставних јединица 

кроз форму 

постављања питања. 

Сви ученици имају 

могућности за 

реализацију наставе 

на даљину. 

 - Израда домаћих 

задатака, као и 

одговора на питања 

у току часа. 

 

- Реалиација часова се одвија без 

потешкоћа.  

- Успостављена је сарадња са свим 

ученицима. 

- Ученици већином тачно 

одговарају на постављене задатке. 

- Проценат: 100%Свих 17 ученика 

је послало сагласност са оцјеном. 
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