ОШ ''Свети Сава'' Баточина
ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ШКОЛЕ НА НЕДЕЉНОМ НИВОУ, за период 17-21. март 2020. године
ПЕТИ РАЗРЕД
Разред Предмет

Пети

Српски језик
и књижевност

Ppeti

Енглески
језик

Кључне активности и начин
остваривања
Настава реализована путем
Јавног сервиса;
Тестирања;
Квизови;
Задаци на свим нивоима;
Задаци прилагођени
индивидуалним
потребама/способностима
ученика;
Презентације/ самостално
израђене или преузете са
едукативних портала ( уз
уважавање ауторских права)
Два часа недељно вежбања
у складу са наставним
планом и програмом и
радним уџбеником.

Математика

5 ТВ часовова (обрада – један
дневно)
допунски задаци на основном
и напредном нивоу

Ликовна
култура

Презентација, пример у
фотографији или линк.
Мејлом

Додатна подршка и начин пружања

Праћење напредовања

Домаћи задаци;
Радне свеске; Граматике;
Дигитални уџбеници;
Вибер;
Електронска пошта;
Гугл учионица;
Упутства ка корисним линковима
Давање повратних информација
ученицима и препорука за даљи рад.

Увид у домаће задатке:
тестови, презентације,
квизови, литерарни
састави. Редовно бележење
постигнућа и напредовања
ученика кроз електронски
дневник или неки други
облик педагошке
документације.

Практичан рад, онлајн учење на
платформи Едмодо у комбинацији са
аудио и видео записима који прате
уџбеник и едукативним онлајн и мулти
медијалним садржајима за учење
енглеског језика.

Писмени одговори ученика
на платформи, дигитални
квизови, онлајн вежбања,
фотографиј вежбања и
домаћих задатака и аудио
записи ученика.

-

Домаћи задаци
Додатна вежбања у Гугл учионици

Преко вибера или мејлом ученик се може
обратити са савет.

-

Увид у радове
ученика у Гугл
учионици
- Одговори у оквиру
Гугл учионице као
доказ
Ученик решава задатке и
враћа наставнику на
проверу мејлом или преко
вибера.

Музичка
култура

Историја

Шума на киши , песма ,
детаљније
Увежбавање песме и слушање
Банаћанско коло, увежбавање

видео са јутјуба, е - учионица
видео са јутјуба, е - учионица
презентација

вибер групом, мејлом,
едмондо апликацијом (по
одељењима)
вибер групом
едмондо апликацијом

1 ТВ час обнављања
градива

-Домаћи задатак (одговарање на питања)

Исход се проверава
фотографијом преко
вибера у поруци
наставнику, рад се чува у
ђачким свескама.

Рад у свесци помоћу аудио
и видео записа
Географија

Биологија
Tехника и
технологија
Информатика
и рачунарство

Физичко и
здравствено
васпитање

-Интернет адреса за пројекцију
едукативног филма
Вибергрупа

1 час увежбавања

Домаћи задатак

ППТ презентација

Вибер група, мејл, Едмодо

Обрада и утврђивање
наставних јединица помоћу
уџбеника.Читање и
одговарање на питања.
Наставне јединице са РТС3
Реализација вежби у радним
свескама и дигиталним
уџбеницима '-Viber групе,
е-учионица
Настава се реализује кроз
онлајн учење путем
платформе Петља и КЛЕТ
е-уџбеника у комбинацији са
аудио записима који прате
уџбеник; практичан рад;
уџбеник и радну свеску. ИКТ
алати, дигитални садржај
(аудио запис,
дигитални задатак преко
виртуелне учионице)
Преко Вибер гру
Свакодневне вежбе
обликовања
Елементарне игре и штафетне
игре у кругу породице

Гоогл учионица
Вибер група
Дигитални уџбеници

Фотографије ученичких
радова у свескама
-увид у електронску пошту

Домаћи задаци у дигиалним уџбеницима –
Viber групе

Правовремена израда
задатака,тачност
решења,начин одговарања
на питања,потпуност
радова
Увид у радове – е
учионица, Viber групе

Додатна вежбања

Платформа Петља, ИКТ
алати

Прате се упутства дата од стране предметног
наставника , прослеђених ученицима путем
вибер група.

Увид у рад ученика (Вибер
групе)

Свакодневне вежбе
обликовања
Елементарне игре и штафетне
игре у кругу породице
Два часа недељно вежбања у
складу са наставним планом и
програмом и радним
уџбеником.

Прате се упутства дата од стране предметног
наставника , прослеђених ученицима путем
вибер група.

Увид у рад ученика (Вибер
групе)

Практичан рад, онлајн учење на платформи
Едмодо у комбинацији са аудио и видео
записима који прате уџбеник и едукативним
онлајн и мултимедијалним садржајима за
учење немачког језика.

Презентовање лекција и
материјала кроз одговарајуће
приручнике и презентације,
тематске видео-записе са
Јутјуба, прављењем постера и
паноа на Линоит плтаформи,
праћењем едукативних ТВ
садржаја, уско везаних за
област, истраживањем
постојећих новинских
електронски часописа и медија
Један час недељно, обрада и
утврђивање путем Viber групе
или електронске поште.

Квизови, домаћи задаци, размена
истраживачких радова на Едмодо и Линоит
платформи, путем имејла; могућност рада у
групи и пару

Писмени одговори ученика
на платформи,
дигиталниквизови, онлајн
вежбања, фотографије
вежбања и домаћих
задатака и аудио записи
ученика.
Увид у ученичке
активности и залагања у
виду приказа
истраживачког материјала
на Едмодо платформи, увид
у направљене презентације,
паное и постере на Лино
платформи.

Ученицима се шаљу текстови и додатне
презентације путем Viber групе или
електонске поште.

Увид у радове
ученика преко Viber
група или преко
прилога путем
електронске поште.

Свакодневни
живот у
прошлости

Презентација, допунски
задаци и истраживања

Домаћи задатак, слање додатног материјала
на мејл или у оквиру платформе Едмодо

Цртање,
сликање и
вајање

Презентација, пример у
фотографији и корисни линк.
Мејлом

Преко вибера или мејлом ученик се може
обратити са савет.

Увид у радове у оквиру
Едмодо групе,
Слање радова преко
електронске поште,
урађени и прослеђени
домаћи задаци у
електронском облику,
учешће на онлине
квизовима и задацима,..
Ученик решава задатке и
враћа наставнику на
проверу мејлом или преко
вибера.

Обавезне
физичке
активности

Немачки језик

Грађанско
васпитање

Верска
настава

