
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-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: Njemački jezik 

Вријеме 

реализације: 09:40h - 10:25h 

  

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 

Lach doch mal! 

 

 

 

 

Komunikaciju sa 

učenicima sam 

uspostavila puteb 

viber grupe 

  Aktivnosti 

nastavnika: Učenike 

sam pozdravila za 

početak časa, pitala ih 

kako su, šta rade, 

zamolila ih da se 

izjasne ko je prisutan, 

nakon toga sam im 

objasnila da taj čas 

obrađujemo novu 

lekciju, pitala sam ih 

šta misle šta znači 

naslov, zamolila ih da 

se podele u grupe, 

svaka grupa je imala 

svoj pasus koji je 

trebala da objasni, 

dala sam im određeni 

  

Nisam imala takvih 

učenika. 

 

 

 

Učenici su kroz 

obradu nove lekcije 

imali priliku za 

napredovanjem i 

postignućima, da 

obogate svoj 

vokabular, da izjasne 

svoje mišljenje, da 

nauče nešto novo, 

kroz rad, trud i 

aktivnost su imali 

priliku da dobiju 

plus. 

 

 

Realizacija časa se odvijala bez 

probema, saradanju sam uspostavila sa 

većinom učenika, većina učenika je 

odogovorila na postavljene zadatke. 

  

Broj prisutnih učenika: 17 
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vremenski period za 

to, nakon toga sam ih 

pitala neka pitanja i 

mišljenje njihovo u 

vezi lekcije, dala 

domaći i pozdravila za 

kraj časa. 

Aktivnosti učenika: 

Učenici su uzvratili 

pozdrav za početak 

časa, odgovarali su na 

pitanja, podelili se u 

grupe, svaka grupa je 

imala određen pasus 

odnosno jedan deo 

teksta koji su trebali 

da pročitaju, i da 

prepričaju o čemu se 

radi u njihovom 

pasusu. Nakon toga su 

rekli svoje mišljenje u 

vezi lekcije i teme 

koju smo obrađivali, 

tačnije odgovorili su 

na postavljena pitanja. 

Pitali ako im je šta 

nejasno i pozdravili su 

za kraj časa. 
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