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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 

Трећи Српски језик 3 ТВ часова обнављања градива 

(један час дневно) обнављање градива 

Допунски задаци на основном и 

напредном нивоу градива. 

-Домаћи задаци 

-Додатна вежбања у 

радним свескама и 

наставним листићима 

(Вибергрупа) 

Исход се проверава 

фотографијом преко 

вибера у поруци 

учитељу, рад се чува у 

ђачким свескама. 

Трећи 

разред 

Математика 5 ТВ часова обнављања градива 

(један час дневно) обнављање градива 

Допунски задаци на основном и 

напредном нивоу градива. 

-Домаћи задаци 

-Додатна вежбања у 

радним свескама и 

наставним листићима 

(Вибергрупа) 

Исход се проверава 

фотографијом преко 

вибера у поруци 

учитељу, рад се чува у 

ђачким свескама. 

Трећи 

разред 

Енглески језик 2 часа вежбања 

 

Рад у уџбенику, радној свесци помоћу 

аудио и видео записа 

Онлајн учење на 

платформи Едмодо у 

комбинацији са аудио 

записима који прате 

уџбеник. 

Исход се проверава 

преко платформе 

Едмодо, рад се чува у 

ђачким свескама. 

Трећи 

разред 

Природа и 

друштво 

1 ТВ час обнављање градива 

( један час дневно) 

ПП презентација и фотографије, као и 

видео запис (youtube) 

Домаћи задатак у 

вибер групи (израда 

постера- Шта можеш 

да учиниш за своје 

здравље, самостално 

Исход се проверава 

фотографијом преко 

вибера у поруци 

учитељу, рад се чува у 



или илустрација) ђачким свескама. 

Трећи 

разред 

Ликовна култура 2 часа (обрада) 

Рођенданска песма са CD-а и 

фотографије позивница за рођендан  

Путем вибер групе 

ученици добијају 

задатак да помоћу 

материјала који имају 

код куће направе и 

украсе колаж 

техником позивницу 

за рођендан 

Исход се проверава 

фотографијом преко 

вибера у поруци 

учитељу, рад се чува у 

блоковима ученика. 

Трећи 

разред 

Музичка култура 1 час слушања музике и илустрација 

одслушане композиције 

 

Ученици слушају и гледају видео запис 

(youtube) 

Путем вибер групе 

ученици добијају 

задатак да одслушају 

песму и цртежом 

прикажу свој 

доживљај композиције 

у свескама 

Исход се проверава 

фотографијом преко 

вибера у поруци 

учитељу, рад се чува у 

ђачким свескама. 

Трећи 

разред 

Физичко 

васпитање 

2 часа увежбавања  у току ове недеље  

Видео снимак са youtube ,,Прљаве руке“ 

(Бранко Коцкица); вежбе обликовања и 

њихов значај за здравље. 

Елементарне и штафетне игре у кругу 

породице 

 

-Путем вибер групе 

ченици добијају 

задатак да на првом 

часу погледају снимак 

са youtube,,Прљаве 

руке“ и после тога 

ураде сет вежби 

обликовања. 

-Ученици добијају 

задатак путем вибер 

групе да одиграју 

штафетну игру по 

избору са члановима 

породице 

Исход се проверава 

фотографијом преко 

вибера у поруци 

учитељу, рад се чува 

поруци учитеља. 

Трећи 

разред 

Верска настава 

 

 

1 час систематизације 

 

 

Путем вибер групе 

ученици добијају 

задатак да послушају 

Исход се проверава 

фотографијом преко 

вибера у поруци 



 

 

 

 

 

 

 

Грађанско 

васпитање 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 час вежбања 

јектенију са линка и 

изаберу два стиха која 

се њима највише 

допадају и одговоре на 

питања. 

 

 

-Наставни листић 

вероучитељу, рад се 

чува у ђачким 

свескама 

 

 

Исход се проверава 

фотографијом преко 

вибера у поруци 

учитељу, рад се чува 

поруци учитеља 

Трећи 

разред 

Народна 

традиција 

 

 

 

 

 

 

1 час обраде 

Ученици слушају и гледају видео запис 

(youtube) 

 

 

 

 

 

Путем вибер групе 

ученици добијају 

задатак да погледају 

видео запис (youtube) 

Ученици треба да 

изаткају ћилим 

 

 

Исход се проверава 

фотографијом преко 

вибера у поруци 

учитељу, рад чувају 

ученици 

 

 

 

 

Чувари природе  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 час вежбе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наставни листић 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исход се проверава 

фотографијом преко 

вибера у поруци 

учитељу, рад се чува 

поруци учитеља 

 

 



 

Од играчке до 

рачунара 

 

 

1 час вежбе 

 

 

Наставни листић са 

питањима 

 

 

Исход се проверава 

фотографијом преко 

вибера у поруци 

учитељу, рад се чува 

поруци учитеља 

 

 

 


