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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: Nemački jezik  

Вријеме 

реализације: 01.06.-05.06.2020. 

  

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 

Vorbereitung für 

die Schularbeit 

Die Schularbeit 

 

Komunikaciju s 

učenicima sam 

uspostavila putem 

viber grupe, i 

putem mejla. 

 

  

Aktivnosti nastavnika: 

Učenike sam 

pozdravila za početak 

časa, pitala ih kako su, 

šta rade, da li su 

zadaću uradili, i 

zamolila ih da se 

pojedinčano izjasne 

ko je prisutan. Pošto 

su učenici radili 

pismeni zadatak, 

objasnila sam im šta i 

kako treba da rade, 

koliko vremena imaju, 

dogovrili se u kojim 

programima da rade, 

gde da šalju radove. 

  

Nisam imala takvih 

učenika. 

Učenici su kroz 

pismeni rad, imali 

priliku za 

napredovanjem i 

postignućima, tako 

što su imali priliku 

da pokažu do sada 

stečeno znanje i da 

na osnovu toga 

dobiju odgovarajuće 

ocene.  

 

 

 

 

 

 

 

Realizacija se odvijala bez problema, 

komunikaciju sam uspostavila sa svim 

učenicima. Većina učenika je 

odgovorila na postavljene zadatke. 

Broj prisutnih učenika: 17 

Broj učenika koji su poslali zadaću na 

uvid: 7 
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Koja tema je za 

pismeni i objasnila i 

odgovorila ako nešto 

još nije bilo jasno. 

Pustila sam učenike da 

rade pismeni zadatak 

do predviđenog roka, 

pred kraj isteka 

vremena za pismeni 

sam ih obavestila da 

pismene privode 

kraju.Nakon 

primljenih radova, 

objasnila šta je za 

zadaću, i pozdravila 

učenike za kraj časa. 

Aktivnosti učenika: 

Učenici su uzvratili 

pozdrav za početak 

časa, saslušali kako 

pismeni treba da rade, 

postavljali dodatna 

pitanja, ako im nešto 

još nije bilo jasno. I 

počeli su da rade 

pismeni. U 

predviđenom roku su 

poslali pismene 

radove, i uzvratili 

pozdrav za kraj časa.  
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