
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  

26.-30.10.2020. 
 

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: Бојана Куртума 

Предмет: Енглески језик 

 

Вријеме 

реализације: 

 

26.10.2020. (1. и 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 

 

- warm up: grammar 

review 

 

- Vocabulary: 

housework/ 

household chores 

 
 

вибер 

Након што су добили 
упуте која наставна 
јединица се ради и шта 
се од њих очекује, 
ученици су активно 
учествовали у часу 
радећи граматичке 
вјежбе. 
 
 

Ученици посједују 

материјално-

техничку могућност 

за реализацију 

наставе на даљину. 

Ученици су 

доставили 

рјешења за 

граматичке 

вјежбе. Сви 

нетачни одговори 

су били 

исправљени и 

додатно 

појашњени од 

стране 

професора. 

Час је реализован без 

проблема. Сви ученици су 

активно судјеловали у часу. 

     

 

 

  

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 
 

 

Оперативни план рада наставника/ настава на даљину  

26.-30.10.2020. 
 

 
 

Одјељење: I-3 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: Бојана Куртума 

Предмет: Енглески језик 

 

Вријеме 

реализације: 

 

26.10.2020. (4. и 5. 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 

 

- warm up: grammar 

review 

 

- Grammar: 

Present Simple vs. 

Present Continuous 

 
 

вибер 

Након што су добили 
упуте која наставна 
јединица се ради и шта 
се од њих очекује, 
ученици су активно 
учествовали у часу 
радећи граматичке 
вјежбе. 
 
 

Ученици посједују 

материјално-

техничку могућност 

за реализацију 

наставе на даљину. 

Ученици су 

доставили 

одговоре на 

граматичке 

вјежбе. Сви 

нетачни одговори 

су били 

исправљени и 

додатно 

појашњени од 

стране 

професора. 

Час је реализован без 

проблема. Већина ученика је 

активно судјеловала у часу. 

Једна од ученица није била 

заитересована за рад због 

несигурности у своје 

вјештине. Била је охрабрена 

од стране професора. 

     

 

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 
 

  

Оперативни план рада наставника/ настава на даљину  

26.-30.10.2020. 
 

 
 

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: Бојана Куртума 

Предмет: Енглески језик 

 

Вријеме 

реализације: 

 

30.10.2020. (3. и 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 

 

- warm up 

 

Oxford and 

Cambridge – two 

famous universities 

 

- Reading 

 

- Vocabulary 

 
 

вибер 

Након што су добили 
упуте која наставна 
јединица се ради и шта 
се од њих очекује, 
ученици су активно 
учествовали у часу а 
професорица их је 
помно пратила, 
исправљала и давала 
сугестије. 
 
 

Ученици посједују 

материјално-

техничку могућност 

за реализацију 

наставе на даљину. 

Ученици су 

читали текст. 

Нетачан изговор 

ријечи приликом 

читања је био 

исправљен и 

додатно 

појашњен од 

стране 

професора. 

Час је реализован без 

проблема. 

Протекао је у читању текста, 

исправљању нетачног 

изговорања ријечи и учењу 

новог вокабулара. 

 

Већина ученика је активно 

судјеловалa у часу.  

     

 

 

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 
 

 

Оперативни план рада наставника/ настава на даљину  

26.-30.10.2020. 
 

 
 

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: Бојана Куртума 

Предмет: Енглески језик 

 

Вријеме 

реализације: 

 

30.10.2020. (1. и 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 

 

- warm up 

 

- Helping at a 

hospital 

 

- Reading 

 

- Vocabulary 

 
 

вибер 

Након што су добили 
упуте која наставна 
јединица се ради и шта 
се од њих очекује, 
ученици су активно 
учествовали у часу а 
професорица их је 
помно пратила, 
исправљала и давала 
сугестије. 
 
 

Ученици посједују 

материјално-

техничку могућност 

за реализацију 

наставе на даљину. 

Ученици су 

читали текст. 

Нетачан изговор 

ријечи приликом 

читања је био 

исправљен и 

додатно 

појашњен од 

стране 

професора. 

Час је реализован без 

проблема. 

Протекао је у читању текста, 

исправкама везаним за 

изговор појединих ријечи и 

учењу новог вокабулара. 

 

Већина ученика је активно 

судјеловалa у часу.  

     

 

 

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 
 

 

Оперативни план рада наставника/ настава на даљину    

26.-30.10.2020. 
 

 
 

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: Бојана Куртума 

Предмет: Енглески језик 

 

Вријеме 

реализације: 

 

27.10.2020. (3. и 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 

 

- warm up 

 

- Letter of application 

 (reading) 

 

- Form and structure 

 

- Comprehension / 

discussion 

 
 

вибер 

Након што су добили 
упуте која наставна 
јединица се ради и шта 
се од њих очекује, 
ученици су активно 
учествовали у часу а 
професорица их је 
помно пратила, 
исправљала и давала 
сугестије. 
 
 

Ученици посједују 

материјално-

техничку могућност 

за реализацију 

наставе на даљину. 

Ученици су на 

«chat» доставили 

одговоре на 

питања, тј. своје 

мишљење везано 

за тему. Сви 

нетачни одговори 

су били 

исправљени и 

додатно 

појашњени од 

стране 

професора. 

Час је реализован без 

проблема. 

Почетак часа је чинио 

разговор о томе коме су 

ученици до сад слали писмо, 

као и о структури саме 

Молбе.  

Прочитали смо Молбу из 

уџбеника, а потом 

одговарали на питања. 

Већина ученика је активно 

судјеловалa у часу.  

     

 

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 
 

 

Оперативни план рада наставника/ настава на даљину 26.-

30.10.2020. 
 

Одјељење: II-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: Бојана Куртума 

Предмет: Енглески језик 

 

Вријеме 

реализације: 

 

27.10.2020. (1. и 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 

 

- warm up 

 

- Letter of application 

 (reading) 

 

- Form and structure 

 

- Comprehension / 

discussion 

 
 

вибер 

Након што су добили 
упуте која наставна 
јединица се ради и шта 
се од њих очекује, 
ученици су активно 
учествовали у часу а 
професорица их је 
помно пратила, 
исправљала и давала 
сугестије. 
 
 

Ученици посједују 

материјално-

техничку могућност 

за реализацију 

наставе на даљину. 

Ученици су на 

«chat» доставили 

одговоре на 

питања, тј. своје 

мишљење везано 

за тему. Сви 

нетачни одговори 

су били 

исправљени и 

додатно 

појашњени од 

стране 

професора. 

Час је реализован без 

проблема. 

Почетак часа је чинио 

разговор о томе коме су 

ученици до сад слали писмо, 

као и о структури саме 

Молбе.  

Прочитали смо Молбу из 

уџбеника, а потом 

одговарали на питања. 

Већина ученика је активно 

судјеловалa у часу.  

     

 

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 
 

 

Оперативни план рада наставника/ настава на даљину  

26.-30.10.2020. 
 

 
 

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: Бојана Куртума 

Предмет: Енглески језик 

 

Вријеме 

реализације: 

 

29.10.2020. (1. и 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 

 

- warm up 

 

- Holiday or 

vacation? 

 

- Exercise 

 

- Listening 

 

 
 

вибер 

Након што су добили 
упуте која наставна 
јединица се ради и шта 
се од њих очекује, 
ученици су активно 
учествовали у часу а 
професорица их је 
помно пратила, 
исправљала и давала 
сугестије. 
 
 

Ученици посједују 

материјално-

техничку могућност 

за реализацију 

наставе на даљину. 

Ученици су на 

«chat» доставили 

одговоре на 

питања. Сви 

нетачни одговори 

су били 

исправљени и 

додатно 

појашњени од 

стране 

професора. 

Час је реализован без 

проблема. 

Протекао је у разговору о 

Канади и САД-у, као и 

њиховом међусобном 

поређењу. Такође је 

одрађена и вјежба у којој су 

ученици заокруживали тачне 

одговоре. 

Већина ученика је активно 

судјеловалa у часу.  
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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  

26.-30.10.2020. 
 

 
 

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: Бојана Куртума 

Предмет: Енглески језик 

 

Вријеме 

реализације: 

 

28.10.2020. (1. и 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 

 

- warm up 

 

- Holiday or 

vacation? 

 

- Exercise 

 

- Listening 

 

 
 

вибер 

Након што су добили 
упуте која наставна 
јединица се ради и шта 
се од њих очекује, 
ученици су активно 
учествовали у часу а 
професорица их је 
помно пратила, 
исправљала и давала 
сугестије. 
 
 

Ученици посједују 

материјално-

техничку могућност 

за реализацију 

наставе на даљину. 

Ученици су на 

«chat» доставили 

одговоре на 

питања. Сви 

нетачни одговори 

су били 

исправљени и 

додатно 

појашњени од 

стране 

професора. 

Час је реализован без 

проблема. 

Протекао је у разговору о 

Канади и САД-у, као и 

њиховом међусобном 

поређењу. Такође је 

одрађена и вјежба у којој су 

ученици заокруживали тачне 

одговоре. 

Већина ученика је активно 

судјеловалa у часу.  

     

 

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 
 

 

Оперативни план рада наставника/ настава на даљину  

26.-30.10.2020. 
 

 
 

Одјељење: III-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: Бојана Куртума 

Предмет: Енглески језик 

 

Вријеме 

реализације: 

 

28.10.2020. (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 

 

- warm up 

 

- Holiday or 

vacation? 

 

- Exercise 

 

 

 

 
 

вибер 

Након што су добили 
упуте која наставна 
јединица се ради и шта 
се од њих очекује, 
ученици су активно 
учествовали у часу а 
професорица их је 
помно пратила, 
исправљала и давала 
сугестије. 
 
 

Ученици посједују 

материјално-

техничку могућност 

за реализацију 

наставе на даљину. 

Ученици су на 

«chat» доставили 

одговоре на 

питања. Сви 

нетачни одговори 

су били 

исправљени и 

додатно 

појашњени од 

стране 

професора. 

Час је реализован без 

проблема. 

На часу се радила вјежба 

која је захтјевала 

заокруживање тачних 

одговора и њихово 

појашњавање. 

Већина ученика је активно 

судјеловалa у часу.  

     

 

 

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 
 

 

Оперативни план рада наставника/ настава на даљину 

 26.-30.10.2020. 
 

Одјељење: III-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: Бојана Куртума 

Предмет: Енглески језик 

 

Вријеме 

реализације: 

 

30.10.2020. (5. 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 

 

- warm up 

 

- Holiday or 

vacation? 

 

- Listening 

 

- Discussion 

 

 

 

 
 

вибер 

Након што су добили 
упуте која наставна 
јединица се ради и шта 
се од њих очекује, 
ученици су активно 
учествовали у часу а 
професорица их је 
помно пратила, 
исправљала и давала 
сугестије. 
 
 

Ученици посједују 

материјално-

техничку могућност 

за реализацију 

наставе на даљину. 

Ученицима је на 

«chat» достављен 

дијалог у виду 

снимка. Њихов 

задатак је био да 

снимак 

преслушају, а 

затим одговоре 

на питања шаљу 

на «chat». 

Сви нетачни 

одговори су били 

исправљени и 

додатно 

појашњени од 

стране професора. 

Час је реализован без 

проблема. 

На часу се најприје саслусао 

дијалог, а потом се водио 

разговор о Канади и САД-у, 

као и њиховом међусобном 

поређењу. 

 

Већина ученика је активно 

судјеловалa у часу.  

     
 

mailto:ss66@skolers.org

