
 

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 

Први 

разред 

Математика Пет ТВ часова – обрада (један 

дневно)-обрада. 

Додатни задаци на основном и 

напредном нивоу - утврђивање 

Домаћи задаци, додатна вежбања у 

уџбенику,  коришћење Вибер групе и 

Едмодо платформе за учење. 

Увид у радове ученика 

(Вибер групе), решавање 

квизова и задатака. 

Први 

разред 

Српски језик Пет ТВ часова – обрада (један 

дневно)-обрада. 

Додатни задаци на основном и 

напредном нивоу - утврђивање 

Домаћи задаци, додатна вежбања у 

Наставним листовима, коришћење 

Вибер групе и Едмодо платформе за 

учење. 

Увид у радове ученика 

(Вибер групе), решавање 

квизова и задатака, 

преслушавање снимка 

читања ученика. 

Први 

разред 

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 онлајним 

мултимедијалним садржајима за учење 

енглеског језика. 

Писмени одговори ученика 

на платформи, дигитални 

квизови, онлајн вежбања, 

фотографије вежбања и 

домаћих задатака и аудио 

записи ученика. 

Први 

разред 

Свет око нас Два ТВ часа, припремљене 

презентације 

Домаћи задаци, додатна вежбања у 

Наставним листовима, коришћење 

Вибер групе и Едмодо платформе за 

учење. 

Увид у радове ученика 

(Вибер групе), решавање 

квизова и задатака. 

Први 

разред 

Музичка 

култура 

„Висибаба“   Едмодо, платформа за учење и  вибер 

група, аудио запис песме. 
Родитељи ће послати снимак 

једне отпеване строфе.  

Први 

разред 

Ликовна 

култура 

Обликовање слике и боја 

 
Практичан рад, онлајн учење на 

платформи Едмодо  и вибер група 
Ученик ће да изрази, 

материјалом и техником по 

избору, своје замисли, 

доживљаје, утиске, сећања и 

опажања; 

Први 

разред 

Физичко 

васпитање 

Шта је вирус Припремљена презентација која ће бити 

постављена на платформи за учење 
Кратким одговорима на питања 

у квизу, проверићемо како су 

ученици усвојили знања. 

Први 

разред 

Веронаука Црква – заједница са богом Mail, viber Ученици ће послати своје 

радове на задату тему. 

Први Грађанско Страх – штит од страха Mail, viber Ученици ће послати своје 



разред васштање радове на задату тему. 
 


