
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ЈУ СШЦ „Милутин Миланковић“, Милићи 

Николе Тесле 34, 75446 Милићи, тел. 056741601, e-mail: ss66@skolers.org 
ЈИБ: 4400286840003, Организациони код: 0815066 

 

Седмични  план рада наставника/ настава на даљину 

  

Одјељење :  1-1, гимназија, општи смјер 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 :  Синиша Шешлија 

Предмет : Српски језик 

Вријеме 

реализације : 26.10. 2020 – 29.10.2020.. 

  

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 

 

26.10, 6. час  

Наставна 

јединица : 

Упознавање 

ученика са 

начином извођења 

онлајн наставе и 

са потребним 

апликацијама 

(Задатак за 

сљедећи час : 

Први пут с оцем 

на јутрење, Лаза 

Лазаревић- 

питања у гугл 

учионици) 

 

1. Путем вајбер 

групе  

 

2. Гугл учионице 

 

3. ЗООМ  

 

4. Путем мејла 

 

  

  Активност ученика 

је одлична, без 

обзира који начин 

провођења онлајн 

наставе је у питању  

  

У овоме одјељењу 

већина ученика могу 

активно да прате 

наставу путем свих 

наведених видова 

онлајн наставе 

 

Наставник о сваком 

ученику понаособ 

води електронску и 

писану евиденцију, 

направљен је 

тзв.ученички 

досије/фолдер у 

који наставник 

додаје сваки вид 

ученичке 

активности ( 

школски задатак, 

помоћ при анализи 

дјела, техничка 

помоћ,  

 

 

1. Путем вајбер групе се врши 

пријава и уводни дио часа. 

 

2. Путем гугл учионице наставник 

поставља  материјал и врши 

провјеру ученичких задатака  

 

3. Путем апликације ЗООМ врши се 

директна настава и наставник има 

директан и реалан увид у знање и 

вјештине ученика 

 

Ученици овог одјељења 

присуствују мојим часовима у 

проценту : 100 % 
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29.10, 3. час 

Наставна 

јединица : 

Анализа 

ученичких 

задатака на тему 

Први пут с оцем 

на јутрење; 

анализа 

приповијетке 

 

29.10, 4.час, 

Функција 

књижевног језика 

на примјеру 

Лазаревићеве 

приповијетке; 

функција историје 

књижевности на 

истом примјеру; 

богатство и 

колориткњижевно

г језика  

 

29.10, 5.час, 

Наставна 

јединица : 

Употреба 

стандардног и 

нестандардног 

језика у говору; 

термини и 

терминологија и 

њихова 
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претјерана 

употреба у 

данашњици 

 

                                                                                                                    

 

Седмични план рада наставника/ настава на даљину 

  

Одјељење :  2 -4 , електричари 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 :  Синиша Шешлија 

Предмет : Српски језик 

Вријеме 

реализације : 27.10. 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 

 

27.10, 1. час  

Наставна 

јединица : 

Исправак првог 

школског 

писменог задатка 

 

27.10, 2. час 

Наставна 

јединица : 

1. Путем вајбер 

групе  

 

2. Гугл учионице 

 

3.  

 

  

  Активност ученика 

је одлична када је у 

питању вајбер група 

и гугл учионица 

  

У овоме одјељењу 

већина ученика могу 

активно да прате 

наставу путем вајбер 

апликације, као и 

гугл учионице.  

 

Наставник о сваком 

ученику понаособ 

води електронску и 

писану евиденцију, 

направљен је 

тзв.ученички 

досије/фолдер у 

који наставник 

додаје сваки вид 

ученичке 

1. Путем вајбер групе се врши 

пријава и уводни дио часа. 

 

2. Путем гугл учионице наставник 

поставља  материјал и врши 

провјеру ученичких задатака 

 

Ученици овог одјељења 

присуствују мојим часовима у 

проценту : 80-100 % 
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Похвала кнезу 

Лазару -монахиња 

Јефимија и Слово 

љубве – деспот 

Стефан Лазаревић 

 

 

активности ( 

школски задатак, 

помоћ при анализи 

дјела, техничка 

помоћ,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                                                                                                                                                                                        

 

Седмични  план рада наставника/ настава на даљину 

  

Одјељење :  2 -1  ТИТ 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 :  Синиша Шешлија 

Предмет : Српски језик 

Вријеме 

реализације : 28.10. 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 
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28.10, 5. час  

Наставна 

јединица : Увод у 

народну 

књижевност, 

поетика и подјела 

 

28.10, 6. час 

Наставна 

јединица : 

Народна лирска 

пјесма, 

особености 

народне лирске 

пјесме  

 

28.10, 7.час, 

Анализа народне 

лирске пјесме – 

групни задатак 

путем гугл 

учионице 

 

 

1. Путем вајбер 

групе  

 

2. Гугл учионице 

 

3. ЗООМ  

 

4. Путем мејла 

 

  

  Активност ученика 

је одлична, без 

обзира који начин 

провођења онлајн 

наставе је у питању  

  

У овоме одјељењу 

већина ученика могу 

активно да прате 

наставу путем свих 

наведених видова 

онлајн наставе 

 

Наставник о сваком 

ученику понаособ 

води електронску и 

писану евиденцију, 

направљен је 

тзв.ученички 

досије/фолдер у 

који наставник 

додаје сваки вид 

ученичке 

активности ( 

школски задатак, 

помоћ при анализи 

дјела, техничка 

помоћ,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. Путем вајбер групе се врши 

пријава и уводни дио часа. 

 

2. Путем гугл учионице наставник 

поставља  материјал и врши 

провјеру ученичких задатака  

 

3. Путем апликације ЗООМ врши се 

директна настава и наставник има 

директан и реалан увид у знање и 

вјештине ученика 

 

Ученици овог одјељења 

присуствују мојим часовима у 

проценту : 90-100 % 

 

 

 

                                                                                                                                                                                        

 

Седмични план рада наставника/ настава на даљину 

  

Одјељење :  2 -2  ТИТ 
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Наставник :  Синиша Шешлија 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 

Предмет : Српски језик 

Вријеме 

реализације : 28.10. 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 

 

28.10, 1. час  

Наставна 

јединица : Увод у 

народну 

књижевност, 

поетика и подјела 

 

28.10, 2. час 

Наставна 

јединица : 

Народна лирска 

пјесма, 

особености 

народне лирске 

пјесме  

 

28.10, 3.час, 

Анализа народне 

лирске пјесме – 

групни задатак 

путем гугл 

учионице 

1. Путем вајбер 

групе  

 

2. Гугл учионице 

 

3. ЗООМ  

 

4. Путем мејла 

 

  

  Активност ученика 

је одлична, без 

обзира који начин 

провођења онлајн 

наставе је у питању  

  

У овоме одјељењу 

већина ученика могу 

активно да прате 

наставу путем свих 

наведених видова 

онлајн наставе 

 

Наставник о сваком 

ученику понаособ 

води електронску и 

писану евиденцију, 

направљен је 

тзв.ученички 

досије/фолдер у 

који наставник 

додаје сваки вид 

ученичке 

активности ( 

школски задатак, 

помоћ при анализи 

дјела, техничка 

помоћ,  

 

 

 

 

 

 

 

1. Путем вајбер групе се врши 

пријава и уводни дио часа. 

 

2. Путем гугл учионице наставник 

поставља  материјал и врши 

провјеру ученичких задатака  

 

3. Путем апликације ЗООМ врши се 

директна настава и наставник има 

директан и реалан увид у знање и 

вјештине ученика 

 

Ученици овог одјељења 

присуствују мојим часовима у 

проценту : 90-100 % 
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Седмични  план рада наставника/ настава на даљину 

  

Одјељење :  3 -3 , техничар информационих технологија – група А 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 :  Синиша Шешлија 

Предмет : Српски језик 

Вријеме 

реализације :  26.10.2020. 

  

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 

26.10. 1. час 

Наставна 

јединица : 

Исправак првог 

школског 

писменог задатка 

26.10. 2. час  

Наставна 

јединица : О 

реализму као 

књижевном 

правцу 

1. Путем вајбер 

групе  

 

2. Путем 

платформе Гугл 

учионица  

 

3. Путем 

апликације ZOOM 

 

4. Путем мејла 

 

  Активност ученика 

је одлична. Поједини 

ученици имају 

потешкоћа са 

интернетом, али су 

активни.  Активност 

је изузетно велика и 

ученици се одлично 

сналазе у настави 

организованој на 

овај начин. Посебно 

је једноставнија 

  

У овоме одјељењу 

већина ученика могу 

активно да прате 

наставу путем 

поменутих 

платформи и 

апликација, па за 

овом врстом начина 

реализација наставе 

није исказана 

потреба.  

 

Наставник о сваком 

ученику понаособ 

води електронску и 

писану евиденцију, 

направљен је 

тзв.ученички 

досије/фолдер у 

који наставник 

додаје сваки вид 

ученичке 

активности ( 

1. Путем вајбер групе се врши 

пријава и уводни дио часа. 

 

2. Путем апликације ZООМ 

наставник је у могућности 

извршити провјеру ученичких 

постигнућа на часу, а такође и 

ученици могу излагати своје радове, 

презентације, разна истраживања. 

Ученицима се овај вид рада посебно 

допада. 
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26.10. 3. час 

Наставна 

јединица : 

Реализам код 

Срба, 

представници  и 

дјела 

 

  комуникација, али и 

објашњење 

наставних јединица 

путем апликације 

ЗООМ.  

школски задатак, 

помоћ при анализи 

дјела, техничка 

помоћ,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ученици овог одјељења 

присуствују мојим часовима у 

проценту : 80-100 % 

 

 

 

                                                                                                                                                                                        

 

Седмични  план рада наставника/ настава на даљину 

  

Одјељење :  3 -3 , техничар информационих технологија – група Б 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 :  Синиша Шешлија 

Предмет : Српски језик 

Вријеме 

реализације : 30.10. 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 
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30.10, 1. час  

Наставна 

јединица : О 

реализму као 

књижевном 

правцу  

 

30.10, 2. час 

Наставна 

јединица : 

Реализам код 

Срба, 

представници  и 

дјела 

 

30.10, 3час, 

Наставна 

јединица : 

Лазаревићеве 

приповијетке ( 

Ветар и Први пут 

с оцем на јутрење) 

1. Путем вајбер 

групе  

 

2. Путем 

платформе Гугл 

учионица  

 

3. Путем 

апликације ZOOM 

 

4. Путем мејла 

 

  

  Активност ученика 

је одлична. Поједини 

ученици имају 

потешкоћа са 

интернетом, али су 

активни.  Активност 

је изузетно велика и 

ученици се одлично 

сналазе у настави 

организованој на 

овај начин. Посебно 

је једноставнија 

комуникација, али и 

објашњење 

наставних јединица 

путем апликације 

ЗООМ.  

  

У овоме одјељењу 

већина ученика могу 

активно да прате 

наставу путем 

поменутих 

платформи и 

апликација, па за 

овом врстом начина 

реализација наставе 

није исказана 

потреба.  

 

Наставник о сваком 

ученику понаособ 

води електронску и 

писану евиденцију, 

направљен је 

тзв.ученички 

досије/фолдер у 

који наставник 

додаје сваки вид 

ученичке 

активности ( 

школски задатак, 

помоћ при анализи 

дјела, техничка 

помоћ,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. Путем вајбер групе се врши 

пријава и уводни дио часа. 

 

2. Путем апликације ZООМ 

наставник је у могућности 

извршити провјеру ученичких 

постигнућа на часу, а такође и 

ученици могу излагати своје радове, 

презентације, разна истраживања. 

Ученицима се овај вид рада посебно 

допада. 

 

Ученици овог одјељења 

присуствују мојим часовима у 

проценту : 80-100 % 

 

 

 

                                                                                                                                                                                        

 

Седмични план рада наставника/ настава на даљину 

  

Одјељење :  4 -3 , техничар информационих технологија – група А 
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Наставник :  Синиша Шешлија 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 

Предмет : Српски језик 

Вријеме 

реализације :  26.10.2020 – 27.10.2020. 

  

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 

26.10. 5. час, 

Наставна 

јединица : 

Исправак првог 

школског 

писменог задатка 

 

27.10. 3. час, 

Наставна 

јединица : Васко 

Попа – пјесџме из 

циклуса Списак – 

Патка – анализа 

пјесме  

 

27.10. 4.час, 

Наставна 

јединица : Попина 

поезија Коњ и 

Кестен – анализа  

(За сљедећи час 

Проклета авлија, 

Иво Андрић) 

1. Путем вајбер 

групе  

 

2. Путем 

платформе Гугл 

учионица  

 

3. Путем 

апликације ZOOM 

 

4. Путем мејла 

 

  

  Активност ученика 

је одлична. Поједини 

ученици имају 

потешкоћа са 

интернетом, али су 

активни.  Активност 

је изузетно велика и 

ученици се одлично 

сналазе у настави 

организованој на 

овај начин. Посебно 

је једноставнија 

комуникација, али и 

објашњење 

наставних јединица 

путем апликације 

ЗООМ.  

  

У овоме одјељењу 

већина ученика могу 

активно да прате 

наставу путем 

поменутих 

платформи и 

апликација, па за 

овом врстом начина 

реализација наставе 

није исказана 

потреба.  

 

Наставник о сваком 

ученику понаособ 

води електронску и 

писану евиденцију, 

направљен је 

тзв.ученички 

досије/фолдер у 

који наставник 

додаје сваки вид 

ученичке 

активности ( 

школски задатак, 

помоћ при анализи 

дјела, техничка 

помоћ,  

 

 

 

 

 

 

 

1. Путем вајбер групе се врши 

пријава и уводни дио часа. 

 

2. Путем апликације ZООМ 

наставник је у могућности 

извршити провјеру ученичких 

постигнућа на часу, а такође и 

ученици могу излагати своје радове, 

презентације, разна истраживања. 

Ученицима се овај вид рада посебно 

допада. 

 

Ученици овог одјељења 

присуствују мојим часовима у 

проценту : 80-100 % 
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Седмични  план рада наставника/ настава на даљину 

  

Одјељење :  4 -3 , техничар информационих технологија – група Б 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 :  Синиша Шешлија 

Предмет : Српски језик 

Вријеме 

реализације :  27.10.2020 – 30.10.2020. 

  

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 

27.10, 5. час, 

Наставна 

јединица : 

Проклета авлија, 

Иво Андрић, 

анализа дјела  

30.10, 4.час, 

Наставна 

јединица : Мотиви 

у Андрићевој 

авлији  

 

1. Путем вајбер 

групе  

 

2. Путем 

платформе Гугл 

учионица  

 

3. Путем 

апликације ZOOM 

 

4. Путем мејла 

 

  Активност ученика 

је одлична. Поједини 

ученици имају 

потешкоћа са 

интернетом, али су 

активни.  Активност 

је изузетно велика и 

ученици се одлично 

сналазе у настави 

организованој на 

овај начин. Посебно 

је једноставнија 

  

У овоме одјељењу 

већина ученика могу 

активно да прате 

наставу путем 

поменутих 

платформи и 

апликација, па за 

овом врстом начина 

реализација наставе 

није исказана 

потреба.  

 

Наставник о сваком 

ученику понаособ 

води електронску и 

писану евиденцију, 

направљен је 

тзв.ученички 

досије/фолдер у 

који наставник 

додаје сваки вид 

ученичке 

активности ( 

1. Путем вајбер групе се врши 

пријава и уводни дио часа. 

 

2. Путем апликације ZООМ 

наставник је у могућности 

извршити провјеру ученичких 

постигнућа на часу, а такође и 

ученици могу излагати своје радове, 

презентације, разна истраживања. 

Ученицима се овај вид рада посебно 

допада. 
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30.10, 5.час, 

Наставна 

јединица : Идејни 

свијет Андрићеве 

авлије, причање 

као људска 

потреба 

 

 

 

  комуникација, али и 

објашњење 

наставних јединица 

путем апликације 

ЗООМ.  

школски задатак, 

помоћ при анализи 

дјела, техничка 

помоћ,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ученици овог одјељења 

присуствују мојим часовима у 

проценту : 80-100 % 
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