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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: 08.06.-12.06.2020. 

  

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 

Die Verbesserung 

Die Vorschläge für 

die Abschlussnote  

 

 

 

Komunikaciju sa 

učenicima sam 

uspostavila putem 

viber grupe. 

 

 Aktivnosti 

nastavnika: Pozdravila 

sam učenike za 

početak časa, pitala ih 

kako su, šta rade. 

Zamolila ih da se 

pojedinačno izjasne 

ko je prisutan. 

Objasnila im ukratko 

greške sa pismenog, 

obrazložila ako je bilo 

nejasnoća, i objasnila 

u vezi sa čim da 

obrate pažnju.  

Drugi čas sam ih 

obavestila o ocenama i 

predložila zaključne 

ocene. Zamolila ih da 

  

Nisam imala takvih 

učenika. 

 

Učenici su kroz 

ispravak pismenog 

zadatka i analizu 

istog imali 

mogućnost za 

napredovanjem, tako 

što bi ispraviligreške 

na koje im je 

ukazano i znali 

sledeći put gde su 

pogrešili.  

 

 

 

 

 

 

Realizacija nastave se odvijala bez 

problema. Saradnju sam uspostavila sa 

skoro svim učenicima.  

Broj prisutnih učenika: 17 

Broj učenika koji su poslali zadaću na 

uvid: 5  

Predlog zaključnih ocena: 

Odličnih: 5 

Vrlo dobrih: 5 

Dobrih: 4 

Dovoljnih: 3 
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se pojedinačno izjasne 

da li se slažu sa tim 

ocenama, pitala da li 

ko ima ko želi da 

popravi ocenu. 

Poželela lep raspust i 

odmor, i pozdravila 

učenike za kraj časa. 

Aktivnosti učenika: 

Uzvratili su pozdrav 

za početak časa. 

Izjasnili su se ko je 

prisutan. Saslušali su 

greške na koje im je 

ukazano. Saslušali su 

predloge zaključnih 

ocena. Izjasnili se 

pojedinačno da li se 

slažu s tim ocenama. 

Izjasnili se da niko ne 

želi da popravi. 

Uzvratili pozdrav za 

kraj časa. 
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