
 

ОШ ''Свети Сава'' Баточина 

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ШКОЛЕ НА НЕДЕЉНОМ НИВОУ, за период   17-21. март 2020. године 

 

Разред Предмет Кључне активности и начин 

остваривања 

Додатна подршка и 

начин пружања 

Праћење напредовања 

Други Српски језик 4 ТВ часова обнављања градива 

(један час дневно) обнављање градива 

Допунски задаци на основном и 

напредном нивоу градива. 

-Домаћи задаци 

 (Вибер група) 

Исход се проверава 

тако што фотографију 

домаћег задатка 

ученици  шаљу преко 

Вибера.Радове 

ученици чувају у 

својим свескам. 

Други Математика 5 ТВ часова обнављања градива 

(један час дневно) обнављање градива 

Допунски задаци на основном и 

напредном нивоу градива. 

-Домаћи задаци у виду 

наставног листића 

 (Вибер група) 

Исход се проверава 

тако што фотографију 

домаћег задатка 

ученици  шаљу преко 

Вибера.Радове 

ученици чувају у 

својим свескам. 

Други Свет око нас 1 ТВ час обнављање градива 

( један час дневно) 

 

Домаћи задатак  

(Вибер група) 

Исход се проверава 

тако што фотографију 

домаћег задатка 

ученици  шаљу преко 

Вибера.Радове 

ученици чувају у 

својим свескам. 

Други  Ликовна култура 2 часа (вежбање) 

 

Путем вибер групе 

ученици добијају 

задатак да у својим 

Исход се проверава 

тако што фотографију 

домаћег задатка рада 



блоковима сликарском 

техником по избору 

осликају неко своје 

маштање.  

шаљу преко 

Вибера.Радове 

ученици чувају у 

блоковима. 

Други  Музичка култура 1 час  Задатак да уз помоћ е 

– уџбеника или ЦД-а 

науче  да певају задату 

песму.  

 

Други  Физичко 

васпитање 

3 часа  

 

Уз помоћ линкова „Вежбајмо заједно“ 

 ученици ће радити разноврсне вежбе. 

Давање упутства деци 

преко вибера за 

одржавање личне 

хигијене у ванредним 

условима 

Препорука  за праћење 

видео материјала 

преко РТС-а за борбу 

против COVID 19 

 

Други    Енглески језик Два часа недељно вежбања у складу са 

наставним планом и програмом и 

радним уџбеником. 

Практичан рад, онлајн 

учење на платформи 

Едмодо у комбинацији 

са аудио и видео 

записима који прате 

уџбеник и 

едукативним онлајн и 

мултимедијалним 

садржајима заучење 

енглеског језика. 

Писмени одговори 

ученика на 

платформи, дигитални 

квизови, онлајн 

вежбања, фотографије 

вежбања и домаћих 

задатака и аудио 

записи ученика. 

Други  Верска настава 1 час на недељном нивоу 

 

Давање упутства деци 

преко вибер групе. 

Ученици ће послати 

радове на задату тему 

путем вибер групе или 

мејла. 

 



 

 


