ОСНОВНА ШКОЛА „МИЛОШ ЦРЊАНСКИ“ СРПСКИ ИТЕБЕЈ

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ШКОЛЕ
за период од 23.03.2020. до 27.03.2020. године

Разред Предмет
Први

Српски језик

Кључне активности и
начин остваривања
4 ТВ часова – обрада ,
једном у току дана
Допунски задаци по
нивоима :
- основни
- средњи и
- напредни, вежба
иутврђивање

Мађарски језик 4 ТВ часова –3 обрада,
1 утврђивање
Допунски задаци на
напредном и основном
нивоу-утврђивање
Српски као
нематерњи

Учење назива
различитог воћа и
поврћа на српском
језику

Додатна подршка и начин пружања
Домаћи задаци:
- записивање у школским свескама ученика,
- преглед решених задатака путем Viber групе,
- провера постигнућа путем Viber групе,
- краћи опис постигнућа и повратних
информација путем Viber групе.
Додатна вежбања путем :
- Viber групе
- телефонским разговорима...
Домаћи задаци
Youtube video- правилно писање писаних слова
Додатн авежбања у радним свескама (групa
Messenger)
Видео-линкови на YouTube:
https://youtu.be/OuBwAb79_u8
и
https://youtu.be/YnDc0-dgrdc

Праћење
напредовања
Увид у радове ученика
врши се путем :
- оформљене Viber
групe
- https:rtsplaneta.rs/
- телефонским
разговорима и
- на неким другим
платформама
Урађени домаћи
задатак, увид у
Messenger групу

Увид у фотографије
воћа и поврћа, које су
ученици илустровали
са написаним називом
испод плода. Праћење
напредовања се одвија
посредством родитеља

Математика

5 ТВ часова – обрада ,
једном у току дана
Допунски задаци по
нивоима :
- основни
- средњи и
- напредни, вежба и
утврђивање

Свет око нас

1 ТВ час – обрада ,
једном у току дана
Допунски задаци по
нивоима :
- основни
- средњи и
- напредни, вежба и
утврђивање

Музичка
култура

Слушање песме на
Youtube-у – 1 обрада
Задаци у уџбенику
Ликовни рад на задату
тему – 1 обрада

Ликовна
култура
Физичко и
здравствено
васпитање
Енглески језик

Домаћи задаци :
- записивање у школским свескама ученика,
- преглед решених задатака путем Viber групе,
- провера постигнућа путем Viber групе,
- краћи опис постигнућа и повратних
информација путем Viber групе.
Додатна вежбања путем :
- Viber групе
- телефонским разговорима...
Домаћи задаци :
- записивање у школским свескама ученика,
- преглед решених задатака путем Viber групе,
- провера постигнућа путем Viber групе,
- краћи опис постигнућа и повратних
информација путем Viber групе.
Додатна вежбања путем :
-Viber групе,
-телефонским разговорима...
Домаћи задаци
Додатна вежбања (групa Messenger)
Слање ПП преѕентације мејлом

путем Facebook
messenger-а
Увид у радове ученика
врши се путем :
- оформљене Viber
групe
- https:rtsplaneta.rs/
- телефонским
разговорима и
- на неким другим
платформама
Увид у радове ученика
врши се путем :
- оформљене Viber
групe
- https:rtsplaneta.rs/
- телефонским
разговорима и
- на неким другим
платформама
Урађени домаћи
задатак, увид у
Messenger групу
Урађени домаћи
задатак, увид у
Messenger групу

3 часа недељно

https://www.youtube.com/watch?v=NsjRSYpLhDY

Решавање различитих
задатака који се налазе
у штампаном и
дигиталном уџбенику

Упућивање на линкове ка пратећим образовним Увидом у радове ђака
дигиталним садржајима, додатна упутства
наставнице, путем месинџера, вибера, виртуелне
учионице и других образовних дигиталних

Верска
наставаправославна
Верска
наставареформаторска
Први и Мађарски језик
други
са елементима
националне
културе
Други Српски језик

на начин који се тражи
у сваком задатку
појединачно.
Упутити ученике на
лекцију на сајту
Православна
веронаука
Nastavni list sa
sadržajem- mejlom

платформи.

Рад преко Viber групе,
ауди записи,цртежи и
слике

Додатне вежбе, домаћи задатак, илустрација

Урађени домаћи
задатак, увид у Viber
групу

Домаћи задаци
Додатна вежбања у радним свескама (групе
Viber,messinger...)

Увид у радове ученика
преко оформљених
група на некој од
поменутих платформа.

Домаћи задаци

Урађени домаћи
задатак, увид у радове
ученика преко
Меssenger групе.

5 ТВ часоваобрада,један час
дневно
Допунски задаци на
напредном и основном
нивоу.утврђивање
Мађарски језик 4 TV часа – 3 обраде и
1 утврђивање.
Допунски задаци на
напредном и основном
нивоу ( утврђивање ) и
измењени задаци
прилагођени
могућностима
ученика.
Српски као
Систематизација
нематерњи
научене лексике
везане за кућу,
двориште и просторије

Домаћи задаци
( Viber групe, Messenger групе, Гугл учионица)
Domaći zadaci, ilustracija - mejlom

Додатна вежбања у радним свескама и на
наставним листићима.
( група Меssenger)

Видео-линкови на YouTube:
https://youtu.be/VSVbiQf1pUQ
и
https://youtu.be/ASyOzaxYDb8

Увид у радове ученика
(Viber групе,
Messenger групе, Гугл
учионица)
Urađeni domaći zadaci
poslati mejlom

Увид у фотографисан
задатак.
Праћење напредовања
се одвија посредством

у кући са богаћењем и
проширивањем
лексичког фонда
5 ТВ часова обрада,један час
дневно
Допунски задаци на
напредном и основном
нивоу,утврђивање
2 ТВ часа-обрада
Допунски задаци на
напредном и основном
нивоу,утврђивање

Две фотографије (кућа са окућницом и кућа
изнутра) које ћу ученицима послати да испишу
све појмове које могу да именују
Домаћи задаци
Додатна вежбања у радним свескама и
тестовима (групе Viber,messinger)

родитеља путем
Facebook messenger-а

Домаћи задаци
Додатни задаци у радним свескама и
тестовима(Viber,messinger)

Музичка
култура

1 час-обрада

Дигитални уџбеник,ЦД за други разред
Домаћи задатак ,слушање музике,певање по
слуху

Ликовна
култура

2 часа-вежбање

Дигитални уџбеник,илустрација

Физичко и
здравствено
васпитање
Енглески језик

3 часа недељно

Снимци вежби са јутуба

Увид у радове ученика
преко оформњених
група на некој од
оформљених
платформи
Увид у радове ученика
преко оформљених
група на некој од
оформљених
платформи.
Увид у радове ученика
преко оформљених
група

Решавање различитих
задатака који се налазе
у штампаном и
дигиталном уџбенику
на начин који се тражи
у сваком задатку
појединачно.
Упутити ученике на

Упућивање на линкове ка пратећим образовним Увидом у радове ђака
дигиталним садржајима као и оним намењеним
ђацима који раде по ИОП-у. додатна упутства
наставнице, путем месинџера, вибера, виртуелне
учионицеи других образовних дигиталних
платформи.

Математика

Свет око нас

Верска

Домаћи задаци

Увид у радове ученика
преко оформњених
група на некој од
поменутих платформи.

Увид у радове ученика

наставаправославна

Трећи

Верска
наставареформаторска
Верска
наставакатоличка
Српски језик

лекцију на сајту
Православна
веронаука
Nastavni list sa
sadržajem mejlom

(You Tube, Viber групe, Messenger групе, Гугл
учионица)

Цвјетница – Исусов
улазак у Јерузалем

Преко фацебоок групе

5 ТВ часова – обрада ,
један дневно
Допунски задаци на
напредном и основном
нивоу-утврђивање
Мађарски језик 4 TV часа – 3 обраде и
1 утврђивање.
Рад преко Меssenger
групе, записци,
цртежи
Српски као
Ученици извршавају
нематерњи
од куће задатке које
им наставник задаје
путем онлајн
платформе.
Facebook messenger
Математика
5 ТВ часова – обрада ,
један дневно
Допунски задаци на
напредном и основном
нивоу-утврђивање
Природа и
2 ТВ часова – обрада
друштво
Допунски задаци на
напредном и основном

Domaći zadaci, ilustracija mejlom

Домаћи задаци
Додатна вежбања у радним свескама (групе
Viber, mesinger...)

( Viber групe,
Messenger групе, Гугл
учионица)
Urađeni domaći zadaci
poslati mejlom
Да сликају и да ми
пошаљу на мессенгер
да је урађено
Увид у радове ученика
преко оформљених
група на некој од
поменутих платформи

Додатне вежбе, домаћи задатак

Урађени домаћи
задатак, увид у
Мessenger групу

Упућивање ученика да испрате неко од
релеватних предавања на РТС 3 узевши у обзир
да се ради о српском језику као нематерњем

Увид у фотографије са
урађеним задацима
које ученици шаљу
наставнику и добијају
повратне информације

Домаћи задаци
Додатна вежбања у радним свескама (групе
Viber, mesinger...)

Увид у радове ученика
преко оформљених
група на некој од
поменутих платформи

Домаћи задаци
Додатна вежбања у радним свескама (групе
Viber, mesinger...)

Увид у радове ученика
преко оформљених
група на некој од

Музичка
култура

нивоу-утврђивање
1 час - обрада

https://www.youtube.com/watch?v=fVM1MWvP8s
Y
домаћи задатак, илустрација

Ликовна
култура

2 часа –вежбање

Физичко и
здравствено
васпитање
Енглески језик

3 часа недељно

https://www.youtube.com/watch?v=NsjRSYpLhDY

Решавање различитих
задатака који се налазе
у штампаном и
дигиталном уџбенику
на начин који се тражи
у сваком задатку
појединачно.
Упутити ученике на
лекцију на сајту
Православна
веронаука
Nastavni list sa
sadržajem mejlom

Упућивање на линкове ка пратећим образовним Увидом у радове ђака
дигиталним садржајима као и оним намењеним
ђацима који раде по ИОП-у. додатна упутства
наставнице, путем месинџера, вибера, виртуелне
учионицеи других образовних дигиталних
платформи.

Препознаше га по
ломљењу круха Емаус
5 ТВ часова – обрада ,
један дневно
Допунски задаци на

Преко фацебоок групе

Верска
наставаправославна

Четврт
и

Верска
наставареформаторска
Верска
наставакатоличка
Српски језик

https://www.youtube.com/watch?v=Tn2RCC3tkFk

поменутих платформи
Увид у радове ученика
преко оформљених
група на некој од
поменутих платформи

домаћи задатак,илустрација

Домаћи задаци
( You Tube, Viber групe, Messenger групе, Гугл
учионица)
Domaći zadaci, ilustracija mejlom

Домаћи задаци
Додатна вежбања у радним свескама (групе

Увид у радове ученика
преко оформљених
група на некој од
поменутих платформи

Увид у радове ученика
( Viber групe,
Messenger групе, Гугл
учионица)
Urađeni domaći zadaci
poslati mejlom
Да сликају и да ми
пошаљу на мессенгер
да је урађено
Увид у радове ученика
преко оформљених
група на некој од

напредном и основном
нивоу-утврђивање
Мађарски језик 5 ТВ часова(Панон
ТВ)– обрада , један
дневно
Допунски задаци на
напредном и основном
нивоу - утврђивање
Српски као
Ученици извршавају
нематерњи
од куће задатке које
им наставник задаје
путем онлајн
платформе.
Facebook messenger
Математика
5 ТВ часова – обрада ,
један дневно
Допунски задаци на
напредном и основном
нивоу-утврђивање
Природа и
2 ТВ часова – обрада
друштво
Допунски задаци на
напредном и основном
нивоу-утврђивање
Музичка
култура
1 час - обрада

Viber, mesinger...)

поменутих платформи

Домаћи задаци

Увид у радове ученика
преко оформљених
група на некој од
поменутих платформи

Ликовна
култура

http://www.ibiblio.org/wm/paint/auth/matisse

2 часа –вежбање

Додатн авежбања у радним свескама (групе
mesinger...)
Упућивање ученика да испрате неко од
релеватних предавања на РТС 3 узевши у обзир
да се ради о српском језику као нематерњем

Увид у фотографије са
урађеним задацима
које ученици шаљу
наставнику и добијају
повратне информације

Домаћи задаци

Увид у радове ученика
преко оформљених
група на некој од
поменутих платформи

Додатна вежбања у радним свескама (групе
Viber, mesinger...)
Домаћи задаци
Додатна вежбања у радним свескама (групе
Viber, mesinger...)
https://www.youtube.com/watch?v=LLjH1P9kAEE
домаћи задатак, илустрација , свирање

домаћи задатак,илустрација

Увид у радове ученика
преко оформљених
група на некој од
поменутих платформи
Увид у радове ученика
преко оформљених
група на некој од
поменутих платформи
Увид у радове ученика
преко оформљених
група на некој од
поменутих платформи

Физичко и
здравствено
васпитање
Енглески језик

Верска
наставаправославна

Четврт
ии
пети
Пети

Верска
наставареформаторска
Верска
наставакатоличка
Мађарски језик
са елементима
националне
културе
Српски језик и
књижевност

3 часа недељно

https://www.youtube.com/watch?v=NsjRSYpLhDY

Решавање различитих
задатака који се налазе
у штампаном и
дигиталном уџбенику
на начин који се тражи
у сваком задатку
појединачно.
Упутити ученике на
лекцију на сајту
Православна
веронаука
Nastavni list sa
sadržajem, mejlom

Упућивање на линкове ка пратећим образовним Увидом у радове ђака
дигиталним садржајима као и оним намењеним
ђацима који раде по ИОП-у. додатна упутства
наставнице, путем месинџера, вибера, виртуелне
учионице и других образовних дигиталних
платформи.

Ускрснуће Кристово –
победа и прослава
живота
Рад преко Viber групе,
ауди записи,цртежи и
слике

Преко фацебоок групе

Упутити ученике на
лекције које се
реализују на трећем
каналу РТС;
Комуницирати са
ученицима путем
Вибер групе у вези са
представљеним
градивом

Домаћи задаци (You Tube,
Viber групe, Messenger групе, Гугл учионица)
Domaći zadaci , crteži, radnim sveskama

Додатне вежбе, домаћи задатак, илустрација

Домаћи задаци;
Додатна вежбања - Радна свеска

Увид у радове ученика
( Viber групe,
Messenger групе, Гугл
учионица)
Urađeni domaći zadaci
poslati mejlom
Да сликају и да ми
пошаљу на мессенгер
да је урађено
Урађени домаћи
задатак, увид у Viber
групу
Увид у радове ученика
путем Вибер и
Месинџер група

Мађарски језик 3 ТВ часова – обрада
и књижевност Допунски задаци на
напредном и основном
нивоу-утврђивање
Српски као
1. Весна Видојевић
нематерњи
Гајовић, „Кишна
прича“ (Читанка, стр.
78)
2. Мој кућни љубимац
(писмено изражавање)
3. Глаголска времена
(понављање презента,
перфекта и футура I)
Математика
4 ТВ часа – обрада
( 1 дневно )
Допунски задаци на
основном , средњем и
напредном нивоу
(утврђивање градива).
Гугл анкета ,
скенирани или
фотографисани
наставни листови са
задацима , тестови
Биологија
праћење тв -часова
систематизација, гугл
учионица
обрада,гугл учионица
Историја
Ученици ће путем
образованих група на
виберу и месинџеру
добијати упутства за
рад,током којег ће

Домаћи задаци
Додатна вежбања у радним свескама (групе
Viber, mesinger…)
Домаћи задаци
Додатна вежбања
( Месинџер група)

Увид у радове ученика
преко оформљених
група на некој од
поменутих платформи
Увид у радове ученика
(Месинџер група)

Домаћи задаци
Вежбање из збирке задатака, комуникација са
ученицима преко
Messenger групе

Увид у радове ученика
( Viber групe,
Messenger групе)
Електронска пошта са
прилозима

Решавања задатака из уџбеника-вежбе
увид у рад ученика, дискусија
гугл учионица

рад у гугл учионици

Разне платформе за извођење наставе, тв часови
на РТС3,нтернет сајтови: „Учионица историје“,
„Настава историје“ и „Друштво историчара
Србије“. За ученике који раде по ИОП-у биће
припремљени посебан материјал за рад.

Прегледање Домаћих
задатака
(вибер, месинџер).
Презентације(е
пошта).

домаћи задатак

Географија

Енглески језик

Руски језик

Немачки језик

Музичка
култура

користити уџбеник и
интернет. Истим путем
ће извештавати
наставника о урађеним
задацима.
1 тв час или Час
Давање инструкција ученицима, домаћи
одржан онлине преко
задаци,радне свеске, наставни портали
неке од мрежа, давање
инструкција
ученицима како да
обраде градиво

Упутити ученике на
лекцију у уџбенику –
Stone soup, determiners:
some/any.
Ученици ће путем
образованих група на
виберу и месинџеру
добијати упутства за
рад,током којег ће
користити уџбеник и
интернет.
Рад у свескама, као и у
радним свескама
Ученици ће путем
образованих група на
виберу и месинџеру

Домаћи задаци
Додатна вежбања
Видео туторијали на You Tube
( Viber групe, Messenger групе, Гугл учионица)
Домаћи задаци
Додатна вежбања

радни листићи (вибер и мессингер груп, Гооглеучионица)
-

Радови ученика
послати преко група,
електронска пошта,
индивидуално
испитивање и слање
радова путем
друштвених мрежа
које су оформљене
ради лакше
комуникације
Увид у радове ученика
( Viber групe,
Messenger групе, Гугл
учионица)
Увид у радове ученика
(Viber групe,
Messenger групе)

Увид у радове ученика
( Вибер, Мессингер
група, Гооглеучионица)
https://www.zanimljivamuzika.com/2008/10
- Прегледање
/muzicka-kultura-starih-istocnih-civilizacija/
домаћих
Праћење разних платформи за извођење
задатака

добијати упутства за
рад, током којег ће
користити нотну
свеску, уџбеник и
фрулицу (поједини
металофон или
синтисајзер)и
интернет. Истим путем
ће извештавати
наставника о урађеним
задацима.
Ликовна
култура

Упутити ученике на
ликовну тему (увид у
фотографије,цртеже,са
јтове које ћу
селектирати..)

Физичко и
здравствено
васпитање и
ОФА

Прате се упутства дата
од стране предметног
наставника у ворд
документу,
прослеђених
родитељима/ученицим
а путем мејла, вибер
група, гугл учионица.
У кућним условима,
под надзором
родитеља
Упутити ученике на
лекцију на сајту
Petlja.org

Информатика
и рачунарство

наставе;
Праћење ТВ програма на РТС 3 по
унапред формираној шеми;
Слушање примера са ју тјуба путем
препоручених линкова;
Домаћи задаци:
Писање у нотном систему
Вежбе упевавања
Вежбање инструмента
Ученици који раде по ИОП-у посебан
програм раде уз подршку родитеља

усликаних и
послатих;
- Праћење
свирања путем
видео позива
- Видео квиз
провера:
http://dnevnik.ko
ledzbeograd.edu.rs/a
_srb/script/muz/
muzI1.pdf
Додатна вежбања су гледање примера везаних за Увид у фотографије са
нашу тему на
радовима ученика и
YouTube каналу,трагање за новим
вербална
информацијама преко гугла...
комуникација
( Viber групe,
Messenger групе, Гугл
учионица)
Додатна вежбања
Видео туторијали на You Tube
Тест провером која је
( Viber групe, Messenger групе, Гугл)
постављена у
документу
прослеђеном
родитељима/ученицим
а
под називом:
„Вредновање физичког
вежбања“
Домаћи задаци
Додатна вежбања
Видео туторијали на You Tube

Увид у радове ученика
( Viber групe,
Messenger групе, Гугл

Техника и
технологија
Верска
наставаправославна

Шести

Верска
наставареформаторска
Верска
наставакатоличка
Српски језик и
књижевност
Мађарски језик
и књижевност
Српски као
нематерњи

Математика

( Viber групe, Messenger групе, Гугл учионица)

учионица)

2час недељно-обрада
( power point,вибер,
messinger)
Упутити ученике на
лекцију на сајту
Православна
веронаука
Nastavni list sa
sadržajem, mejlom

Видео туторијали на You Tube каналима

Увид у радове ученика
електронска пошта (са
прилозима)

Домаћи задаци
( Viber групe, Messenger групе, Гугл учионица)

Увид у радове ученика
(Viber групе,
Messenger групе, Гугл
учионица)
Urađeni domaći zadaci
poslati mejlom

Исус према другима –
сусрети могу
променити
РТС 3 часови
4 часа недељно
4 ТВ часова – обрада
Допунски задаци на
напредном и основном
нивоу-утврђивање
1. Контролни задатак:
компарација придева и
прилога (контролни
задаци)
2. У куповини (Радна
свеска, стр. 60)
3. У продавници –
говорна вежба
(драматизација)
4 ТВ часа – обрада
( 1 дневно )
Допунски задаци по

Преко фацебоок групе

Domaći zadaci, ilustracija, crteži mejlom.

Граматика-радна свеска
Домаћи задаци
Додатна вежбања у радним свескама (групе
Viber, mesinger...)
Домаћи задаци
Додатна вежбања
(Месинџер група)

Домаћи задаци
Додатна вежбања из збирке задатака
( Viber групe, Messenger групе)

Да сликају и да ми
пошаљу на мессенгер
да је урађено
Преко вибера
Домаћи задаци
Увид у радове ученика
преко оформљених
група на некој од
поменутих платформи
Увид у радове ученика
(Месинџер група)

Увид у радове ученика
( Viber групe,
Messenger групе)

Биологија

Физика

Историја

Географија

нивоима
Гугл анкета или тест
праћење тв -часова
вежба, рад у гугл
учионици
утврђивање
1 ТВ час и 1 онлине
час обрада- задаци
И један онлине час.
Упутити ученике на
лекције у
уџбенику,коришћење
садржаја са интернета
попут линкова где ће
моћи да прате
садржаје других
наставника и позивање
ученика у гугл
учионицу.
Сајт Физика за
основце
Ученици ће путем
образованих група на
виберу и месинџеру
добијати упутства за
рад,током којег ће
користити уџбеник и
интернет. Истим путем
ће извештавати
наставника о урађеним
задацима.
2 часа недељно он
лине. Читање градива

Решавања задатака из уџбеника-вежбе
Дискусија
домаћи задатак,гугл учионица

Електронска пошта са
прилозима
увид у рад ученика

Додатни задаци у збиркама, на интернету
(вибер и месенгер групама)
Преглед наставникове презентације ППТ,
( Инстаграм и Електронска пошта)

Увид у радове ученика
које ће нам деца
послати преко
интернета(вибер и
месенгер групама)
Увид у радове ученика
( одговори преко
инстаграма и одговори
у гугл учионици).
Електронска пошта са
прилозима

Разне платформе за извођење наставе, тв часови
на РТС3,нтернет сајтови: „Учионица историје“,
„Настава историје“ и „Друштво историчара
Србије“. За ученике који раде по ИОП-у биће
припремљени посебан материјал за рад.

Увид у домаће задатке
(Вибер, месинџер).
Презентације (е
пошта).

Давање инструкција ученицима, домаћи
задаци,радне свеске, наставни портали

Радови ученика
послати преко група,

и давање инструкција
за рад
Енглески језик

Руски језик

Немачки језик

Музичка
култура

Упутити ученике на
лекцију у уџбенику –
The Tailor of Swafham,
indefinite pronouns.
Ученици ће путем
образованих група на
виберу и месинџеру
добијати упутства за
рад,током којег ће
користити уџбеник и
интернет.
Рад у свескама, као и у
радним свескама
Ученици ће путем
образованих група на
виберу и месинџеру
добијати упутства за
рад,током којег ћ
екористити нотну
свеску, уџбеник и
фрулицу (поједини
металофон или
синтисајзер)и
интернет. Истим путем
ће извештавати
наставника о урађеним
задацима.а

Домаћи задаци
Додатна вежбања
Видео туторијали на You Tube
( Viber групe, Messenger групе, Гугл учионица)
Домаћи задаци
Додатна вежбања

радни листићи (вибер и мессингер груп, Гооглеучионица)
-

https://bebicamusiceducation.wordpress.co
m/vii-razred/sticanje-znanja-o-muzici-viirazred/muzicke-epohe/renesansa/
Праћење разних платформи за извођење
наставе;
Праћење ТВ програма на РТС 3 по
унапред формираној шеми;
Слушање примера са ју тјуба путем
препоручених линкова;
Домаћи задаци:
Писање у нотном систему
Вежбе упевавања
Вежбање инструмента
Ученици који раде по ИОП-у посебан

електронска пошта,
индивидуално
испитивање, наставни
портали
Увид у радове ученика
( Viber групe,
Messenger групе, Гугл
учионица)
Увид у радове ученика
(Viber групe,
Messenger групе)

Увид у радове ученика
( Вибер, Мессингер
група, Гооглеучионица)
- Прегледање
домаћих
задатака
усликаних и
послатих;
- Праћење
свирања путем
видео позива
- Израда
презентација
- Прегледање
домаћих
задатака
усликаних и

презентације се шаљу
путем мејла

Ликовна
култура

Упутити ученике на
ликовну тему (увид у
фотографије,цртеже,са
јтове које ћу
селектирати..)

Физичко и
здравствено
васпитање и
ОФА

Прате се упутства дата
од стране предметног
наставника у ворд
документу,
прослеђених
родитељима/ученицим
а путем мејла, вибер
група, гугл учионица.
У кућним условима,
под надзором
родитеља
Упутити ученике на
лекцију на сајту
Petlja.org

Информатика
и рачунарство

програм раде уз подршку родитеља

послатих;
- Праћење
свирања путем
видео позива
- Видео квиз
провера:
http://dnevnik.ko
ledzbeograd.edu.rs/a
_srb/script/muz/
muzI1.pdf
Додатна вежбања су гледање примера везаних за Увид у фотографије са
нашу тему на YouTube каналу,трагање за новим радовима ученика и
информацијама преко гугла...
вербална
комуникација
( Viber групe,
Messenger групе, Гугл
учионица)
Додатна вежбања
Видео туторијали на You Tube
Тест провером која је
( Viber групe, Messenger групе, Гугл)
постављена у
документу
прослеђеном
родитељима/ученицим
а
под називом:
„Вредновање физичког
вежбања“
Домаћи задаци
Додатна вежбања
Видео туторијали на You Tube
( Viber групe, Messenger групе, Гугл учионица)

Увид у радове ученика
( Viber групe,
Messenger групе, Гугл
учионица)

Шести
и
седми
Седми

Техника и
технологија

Упутити ученике на
сајт

Верска
наставаправославна

http://www.migdakta.co
m/maketa-prizemnekuce/
Упутити ученике на
лекцију на сајту
Православна
веронаука
Nastavni list sa
sadržajem, mejlom

Верска
наставареформаторска
Верска
наставакатоличка
Мађарски језик
са елементима
националне
културе
Српски језик и
књижевност

Ускрс – средиште
кршћанског вјеровања

Рад преко messenger
групе, обрада задатака
на основном и
напредном нивоу
Упутити ученике на
лекције које се
реализују на трећем
каналу РТС;
Комуницирати са
ученицима путем
Вибер и Месинџер
групе у вези са
представљеним
градивом
Мађарски језик 4 ТВ часова – обрада
и књижевност Допунски задаци на

Израда цртежа макета грађевина, израда истих
од папира
( Viber групe, Messenger групе, Гугл учионица)

Увид у радове ученика
( Viber групe,
Messenger групе, Гугл
учионица)

Домаћи задаци
(You Tube, Viber групe, Messenger групе, Гугл
учионица)

Увид у радове ученика
( Viber групe,
Messenger групе, Гугл
учионица)
Urađeni domaći zadaci
poslati mejlom

Domaći zadaci, kratak esej, mejlom
Преко фацебоок групе
Домаћи задаци, провера истог

Да сликају и да ми
пошаљу на мессенгер
да је урађено
Увид у рад messenger
групе

Домаћи задаци;
Додатна вежбања - Радна свеска

Увид у радове ученика
путем Вибер и
Месинџер група

Домаћи задаци
Додатна вежбања у радним свескама (групе

Увид у радове ученика
преко оформљених

Српски као
нематерњи

Математика

Биологија

Физика

напредном и основном
нивоу-утврђивање
1. Трећи школски
писмени задатак
(ученички радови)
2. Исправак Трећег
школског писменог
задатка (2 часа)
4 ТВ часа – обрада
( 1 дневно )
Допунски и додатни
задаци по нивоима
Гугл анкета или тест
Праћење ТВ часова и
изокренута учионица
обрада
обрада гугл учионица
1 ТВ час и 1 онлине
час обрада- задаци,
презентације и
симулације преко неке
мреже.
Упутити ученике на
лекције у
уџбенику,коришћење
садржаја са интернета
попут линкова где ће
моћи да прате
садржаје других
наставника и позивање
ученика у гугл
учионицу.
Сајт Физика за

Viber, mesinger,Е-маил)
Писање побољшане верзије задатка
(Месинџер група)

Домаћи задаци
Додатна вежбања из збирке задатака
( Viber групe, Messenger групе)
Израда задатака-и прављење презентације
дискусија и увид у рад ученика
Додатни задаци у збиркама и уджбенику, и
презентација (месенгер групама)
Преглед наставникове презентације ППТ,
( Инстаграм и Електронска пошта)

група на некој од
поменутих платформи
Увид у радове ученика
(Месинџер група)

Увид у радове ученика
( Viber групe,
Messenger групе)
Електронска пошта са
прилозима
Преко вибера и
месенџера
увид у рад ученика
Увид у радове ученика
које ће послати преко
интернета ( месенгер
групама)
Увид у радове ученика
( одговори преко
инстаграма и одговори
у гугл учионици).
Електронска пошта са
прилозима

Хемија

Историја

Географија

Енглески језик

Руски језик

Немачки језик
Музичка
култура

основце
1 тв час и 1 онлине час

You TubeВидео туторијали
Додатна вежбања
Viber групe, Messenger групе

1 тв час на недељном
нивоу
Додатни рад на
напредном и основном
нивоу-увежбавање
2 часа недељно он
лине. Читање градива
и давање инструкција
за рад

Додатне вежбе преко messenger групе,
одговарање на питања – microsoft word

Упутити ученике на
лекцију у уџбенику –
The burglar, verbs used
with –ing forms.
Ученици ће путем
образованих група на
виберу и месинџеру
добијати упутства за
рад,током којег ће
користити уџбеник и
интернет.
Радна свеска, радни
лист

Домаћи задаци
Додатна вежбања
Видео туторијали на You Tube
( Viber групe, Messenger групе, Гугл учионица)
Домаћи задаци
Додатна вежбања

Ученици ће путем
образованих група на
виберу и месинџеру

Давање инструкција ученицима, домаћи
задаци,радне свеске, наставни портали,м израда
презентација

Домаћи задатак
Viber-, Messinger-grupa, Google-Classroom
-

Праћење разних платформи за извођење
наставе;
Праћење ТВ програма на РТС 3 по

Увид у радове ученика
преко
Viber групe и
Messenger групе
Урађени домаћи
задаци, увид у рад
messenger групе
Радови ученика
послати преко група,
електронска пошта,
индивидуално
испитивање, наставни
портали
Увид у радове ученика
( Viber групe,
Messenger групе, Гугл
учионица)
Увид у радове ученика
(Viber групe,
Messenger групе)

Увид у радове ученика
(Viber-, Messingergrupa)
- Прегледање
домаћих
задатака

Ликовна
култура

Физичко и
здравствено
васпитање

Информатика
и рачунарство

добијати упутства за
унапред формираној шеми;
рад,током којег ће
- Слушање примера са ју тјуба путем
користити нотну
препоручених линкова;
свеску, уџбеник
- Домаћи задаци:
ифрулицу (поједини
- Писање у нотном систему
металофон или
- Вежбе упевавања
синтисајзер)и
- Вежбање инструмента
интернет. Истим путем
- Ученици који раде по ИОП-у посебан
ће извештавати
програм раде уз подршку родитеља
наставника о урађеним
задацима.а
презентације се шаљу
путем мејла
Упутити ученике на
Додатна вежбања су гледање примера везаних за
ликовну тему (увид у
нашу тему YouTube каналу,трагање за новим
фотографије,цртеже,са информацијама преко гугла...
јтове које ћу
селектирати...)
Прате се упутства дата
од стране предметног
наставника у ворд
документу,
прослеђених
родитељима/ученицим
а путем мејла, вибер
група, гугл учионица.
У кућним условима,
под надзором
родитеља
Упутити ученике на
лекцију на сајту
Petlja.org

Додатна вежбања
Видео туторијали на You Tube
( Viber групe, Messenger групе, Гугл)

Домаћи задаци
Додатна вежбања
Видео туторијали на You Tube

-

усликаних и
послатих;
Праћење
свирања путем
видео позива
Израда
презентација

Увид у фотографије са
радовима ученика и
вербална
комуникација( Viber
групe, Messenger
групе, Гугл учионица)
Тест провером која је
постављена у
документу
прослеђеном
родитељима/ученицим
а
под називом:
„Вредновање физичког
вежбања“
Увид у радове ученика
( Viber групe,
Messenger групе, Гугл

( Viber групe, Messenger групе, Гугл учионица)
Техника и
технологија

Верска
наставаправославна

Осми

Верска
наставареформаторска
Верска
наставакатоличка
Српски језик и
књижевност
Мађарски језик

Српски као
нематерњи

Упутити ученике на
лекције у
уџбенику,коришћење
садржаја са интернета
попут линкова где ће
моћи да прате
садржаје других
наставника и позивање
ученика у гугл
учионицу.
Упутити ученике на
лекцију на сајту
Православна
веронаука
Nastavni list sa
sadržajem, mejlom

прављење презентације ППТ,
( Инстаграм и Електронска пошта)

Домаћи задаци
( You Tube, Viber групe, Messenger групе, Гугл
учионица)
Domaći zadaci, kratak esej, mejlom

Црква се мора
обнављати – протест
Мартина Лутера
РТС 3 часови
4 пута недељно
5ТВ часова обрада ,један на дан

Преко фацебоок групе

Ученици извршавају
од куће задатке које
им наставник задаје
путем онлајн
платформе.

Упућивање ученика да испрате неко од
релеватних предавања на РТС 3 узевши у обзир
да се ради о српском језику као нематерњем

Граматика-радна свеска
Збирка задатака за завршни испит
Домаћи задаци
Додатна вежбања у радним свескама(групе
Месенгер,Вибер,Е-маил)

учионица)
Увид у радове ученика
( одговори преко
инстаграма и одговори
у гугл учионици).
Електронска пошта са
прилозима

Увид у радове ученика
( Viber групe,
Messenger групе, Гугл
учионица)
Urađeni domaći zadaci
poslati mejlom
Да сликају и да ми
пошаљу на мессенгер
да је урађено
Преко вибера
Домаћи задаци
Увид у радове ученика
преко оформљених
група на некој од
поменутих платформи
Увид у фотографије са
урађеним задацима
које ученици шаљу
наставнику и добијају
повратне информације

Математика

Биологија

Физика

Хемија

Гугл учионица,
Facebook messenger
5 ТВ часова – обрада
( 1 дневно )
Допунски и додатни
задаци по нивоима,
задаци из збирке за
завршни испит
Праћење ТВ часова и
изокренута учионица
утврђивање; проверагугл учионица
1 ТВ часова и један
онлине час обрадазадаци, презентације и
додатне вежбе из
збирке кроз један
онлине час.
Упутити ученике на
лекције у
уџбенику,коришћење
садржаја са интернета
попут линкова где ће
моћи да прате
садржаје других
наставника и позивање
ученика у гугл
учионицу.
Сајт Физика за
основце
1 тв час и 1 онлине час

Домаћи задаци
Додатна вежбања из збирке задатака
( Viber групe, Messenger групе)

Увид у радове ученика
( Viber групe,
Messenger групе)
Електронска пошта са
прилозима

Решавање задатака и прављење презентације
дискусија и увид у рад ученика

Преко вибера и
месенџера
увид у рад ученика

Додатни задаци у збиркама и уджбенику
(месенгер групама)
Преглед наставникове презентације ППТ,
( Инстаграм и Електронска пошта)

Увид у радове и
фотографије ученика
(месенгер групама)
Увид у радове ученика
( одговори преко
инстаграма и одговори
у гугл учионици).
Електронска пошта са
прилозима

You TubeВидео туторијали
Додатна вежбања

Увид у радове ученика
преко

Viber групe, Messenger групе
Историја

Географија

Енглески језик

Руски језик

Немачки језик
Музичка
култура

1 тв час на недељном
нивоу.
Додатни рад на
напредном и основном
нивоу-увежбавање
2 часа недељно он
лине. Читање градива
и давање инструкција
за рад

Додатне вежбе преко messenger групе,
одговарање на питања – microsoftword

Упутити ученике на
лекцију у уџбенику –
Money, the passive
voice.
Ученици ће путем
образованих група на
виберу и месинџеру
добијати упутства за
рад,током којег ће
користити уџбеник и
интернет.
Радни лист,
коришћење уџбеника
радне свеске
Ученици ће путем
образованих група на
виберу и месинџеру
добијати упутства за
рад,током којег
ћекористити нотну

Домаћи задаци
Додатна вежбања
Видео туторијали на You Tube
( Viber групe, Messenger групе, Гугл учионица)
Домаћи задаци
Додатна вежбања

Давање инструкција ученицима, домаћи
задаци,радне свеске, наставни портали,м израда
презентација

Viber,-Messinger-grupe,
Gogle-Classroom
-

Праћење разних платформи за извођење
наставе;
Праћење ТВ програма на РТС 3 по
унапред формираној шеми;
Слушање примера са ју тјуба путем
препоручених линкова;

Viber групe и
Messenger групе
Урађени домаћи
задаци, увид у рад
messenger групе
Радови ученика
послати преко група,
електронска пошта,
индивидуално
испитивање, наставни
портали
Увид у радове ученика
( Viber групe,
Messenger групе, Гугл
учионица)
Увид у радове ученика
(Viber групe,
Messenger групе)

Увид у радове ученика
(Вибер-,Мессингергрупа)
- Прегледање
домаћих
задатака
усликаних и
послатих;
- Праћење

Ликовна
култура

Физичко
васпитање и
Изабрани
спорт

Информатика
и рачунарство
Техничко и
информатичко
образовање

свеску, уџбеник и
- Домаћи задаци:
фрулицу (поједини
- Писање у нотном систему
металофон или
- Вежбе упевавања
синтисајзер)и
- Вежбање инструмента
интернет. Истим путем
- Ученици који раде по ИОП-у посебан
ће извештавати
програм раде уз подршку родитеља
наставника о урађеним
задацима.
Упутити ученике на
Додатна вежбања су гледање примера везаних ѕа
ликовну тему (увид у
нашу тему преко You Tube канала,трагање за
фотографије,цртеже,са новим информацијама преко гугла...
јтове које ћу
селектирати... )
Прате се упутства дата
од стране предметног
наставника у ворд
документу,
прослеђених
родитељима/ученицим
а путем мејла, вибер
група, гугл учионица.
У кућним условима,
под надзором
родитеља
Упутити ученике на
лекцију на сајту
Petlja.org
Упутити ученике на
лекције у
уџбенику,коришћење
садржаја са

Додатна вежбања
Видео туторијали на You Tube
( Viber групe, Messenger групе, Гугл учионица)

Домаћи задаци
Додатна вежбања
Видео туторијали на You Tube
( Viber групe, Messenger групе, Гугл учионица)
састављање презентације
( Viber групe, Messenger групе, Електронска
пошта)

-

свирања путем
видео позива
Израда
презентација

Увид у фотофрафије са
радовима ученика и
вербална
комуникација( Viber
групe, Messenger
групе, Гугл учионица)
Тест провером која је
постављена у
документу
прослеђеном
родитељима/ученицим
а
под називом:
„Вредновање физичког
вежбања“
Увид у радове ученика
( Viber групe,
Messenger групе, Гугл
учионица)
Увид у радове ученика
( Viber групe,
Messenger групе)
Електронска пошта са

Верска
наставаправославна
Верска
наставареформаторска
Верска
наставакатоличка

интернета –
истраживачки рад
Упутити ученике на
лекцију на сајту
Православна
веронаука
Nastavni list sa
sadržajem mejlom
Свети Дух делује у
Цркви

прилозима
Домаћи задаци (You Tube,
Viber групe, Messenger групе, Гугл учионица)
Domaći zadaci, kratak esej, ilustracija mejlom
Преко фацебоок групе

Увид у радове ученика
( Viber групe,
Messenger групе, Гугл
учионица)
Urađeni domaći zadaci
poslati mejlom
Да сликају и да ми
пошаљу на мессенгер
да је урађено

Директор школе
Ђурђевка Ракић

