
 

ОШ ''Свети Сава'' Баточина 

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ШКОЛЕ НА НЕДЕЉНОМ НИВОУ, за период   17-20. март 2020. године 

 

Разред Предмет Кључне активности и начин 

остваривања 

Додатна подршка и 

начин пружања 

Праћење напредовања 

Четврти Српски језик 4 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 

(Вибер група) 

Исход се проверава 

фотографијом преко 

вибера,рад се чува у 

ђачким свескама. 

Четврти 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 

(Вибер група) 

Исход се проверава 

фотографијом преко 

вибера,рад се чува у 

ђачким свескама. 

Четврти 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, самостално 

или илустрација) 

Исход се проверава 

фотографијом преко 

вибера,рад се чува у 

ђачким свескама. 

Четврти Ликовна култура 2 часа (вежбање) 

Цртани филм са youtube ,,Ђоле 

пролеће“ и фотографије о пролећу, 

дечја песма ,,Опет креће пролеће 

Путем вибер групе 

ученици добијају 

задатак да у својим 

блоковима сликарском 

техником по избору 

ураде ,,Опет креће 

пролеће“ 

Исход се проверава 

фотографијом преко 

вибера, рад се чува у 

ђачким блоковима. 



Четврти Музичка култура --------  ---------- -------------- 

Четврти Физичко 

васпитање 

3 часа на недељном нивоу (увежбавање) 

 

Видео снимак са youtube ,,Прљаве руке“ 

(Бранко Коцкица) 

Прећање видео спотова путем ТВ 

канала који промовишу борбу против 

вируса  COVID 19, а који позивају на 

одржавање личне и хигијне простора у 

којем се борави. 

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 

Ученици путем вибер 

групе фотографијом 

извештавају о 

њиховом учешћу. 

Четврти  Енглески језик 2 часа вежбања 

 

Рад у уџбенику, радној свесци помоћу 

аубио 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. 

Четврти Изборни предмет 1 час на недељном нивоу (Час обраде) 

 

Препорука  за праћење видео 

материјала преко  youtube који се тичу 

наставних јединица. 

Давање упутства деци 

преко вибер групе. 

Ученици путем вибер 

групе фотографијом 

извештавају о 

њиховом учешћу. 

Народна 

традиција 

Чувари природе 

Четврти  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. 

 

 


