
ОШ „ Вук Караџић“, Црвенка  

Оперативни план рада школе за период 21.април -25.април 2020.године 

 

Разред Предмет Кључне активности и 
начин остваривања 

Додатна подршка и 
начин пружања 

Праћење напредовања 

Први Математика 4 ТВ часова (обрада 
један дневно) 
5 наставних јединица 

Домаћи задаци 
(преко viber групе) 
 

Увид у радове ученика 
(Viber група) 

 Српски језик 4 ТВ часова обрада један 
дневно) 
5 наставних јединица 

Домаћи задаци    
(преко viber групе) 

Увид у радове ученика 
(Viber група) 

 Свет око нас 2 ТВ (обрада)  
1наставна јединица 

Домаћи задаци 
(преко viber групе) 

Увид у радове ученика 
(Viber група 

 Енглески језик 2 наставне јединице Домаћи задаци, додатни 
задаци, аудио снимци ,  

Увид у радове ученика 
(Viber група) Google 
Classroom 

 Музичка култура 1наставна једиица 
(ТВ час) 

Аудио снимци 
(преко viber групе) 

Увид у радове ученика 
(Viber група) 

 Ликовна култура 2 наставне јединице  
(преко viber групе) 

Увид у радове ученика 
(Viber група) 

 Физичко и здравствено 
васпитање 

4 наставне јединице Пројекат о здравственој 
култури 
(преко viber групе) 

Увид у радове ученика 
(Viber група) 

Други Математика 4 ТВ часова и 4 наставе 
јединица  по редовном 
плану 

Домаћи задаци 
Дигитални уџбеници 

Увид у радове ученика 
(Viber група) 

 Српски језик 4 ТВ часова и 4 наставне 
јединице по редовном 
плану 

Домаћи задаци 
Дигитални уџбеници 

Увид у радове ученика 
(Viber група) 



 Свет око нас 2 ТВ час и 1 редовна 
наставна јединица 

Домаћи задаци  
Дигитални уџбеник 

Увид у радове ученика 
(Viber група) 

 Музичка култура 1 ТВ час усклађен са 
редовним планом 

Дигитални уџбеник Viber група 

 Ликовна култура 1 ТВ час-2 редовнe 
наставнe  јединицe 

Домаћи задаци Увид у радове ученика 
(Viber група) 

 Физичко и здравствено 
васпитање 

3 ТВ часа -Вежбамо у 
кућним условима  и 
ТВпрограм „ Покренимо 
нашу децу“ 

  

 Грађанско васпитање 1 редовна наставна 
јединица 

Домаћи задатак Viber група 

 Птојектна настава 1 редовна наставна 
јединица 

Домаћи задатак Увид у радове ученика 
(Viber група) 

 Енглески језик 2 редовне наставне 
јединице 

Домаћи задатак Увид у радове ученика 
(Viber група,Гугл 
учионица) 

Трећи Математика 4 ТВ часа 
4 наставних часова 

Домаћи задаци из 
читанке и радних 
листова , наставни 
листићи ( Viber групе 

Увид у радове ученика 
(Viber група) 

 Српски језик 4 ТВ часа 
3  наставне јединице 

Домаћи задаци из 
читанке и радних 
листова , наставни 
листићи ( Viber групе 

Увид у радове ученика 
(Viber група) 

 Природа и друштво 2 ТВ часа 
2 наставна часа 

Домаћи задаци у 
уџбенику и радној 
свесци ( Viber групе) 

Домаћи задаци у 
уџбенику и радној 
свесци ( Viber групе) 

 Музичка култура 1 ТВ час 
2 наставна час 

Домаћи задатак и ЦД 
Аудио снимци 
(  Viber  групе) 

Увид у радове ученика 
(Viber група) 

 Ликовна култура 1 ТВ час 1 ТВ час Увид у радове ученика 



1 наставни час (Viber група) 
 Физичко васпитање ТВ настава Пројекат о здравственој 

култури(преко Viber  
групе 
 

Увид у радове ученика 
(Viber група) 

 Енглески језик 2 наставна часа Домаћи задатак Увид у радове ученика 
(Viber група,Гугл 
учионица) 

Четврти Математика  4 ТВ часа (обрада један 
дневно) 
5 наставних јединица 

Домаћи задаци                                                     
PPT презентације 
 (преко viber групе) 
 

Увид у радове ученика 
(Viber група) 

 Српски језик 4 ТВ чаcа (обрада један 
дневно) 
5 наставне јединице 

Домаћи задаци    
Slide Share на тему 
преко viber групе) 

Увид у радове ученика 
(Viber група) 

 Природа и друштво 2 ТВ часа   
1наставна јединица 

Домаћи задаци 
(преко viber групе) 

Увид у радове ученика 
(Viber група 

 Енглески језик 2 наставне јединице Домаћи задаци, додатни 
задаци, аудио снимци , 
Google classroom 

Увид у радове ученика 
(Viber група) Google 
Classroom 

 Музичка култура 1ТВ час 
1наставна једица 

PPT презентације 
Аудио снимци 
(преко viber групе) 

Увид у радове ученика 
(Viber група) 

 Ликовна култура 1 ТВ час 
1наставна јединица 

 
(преко viber групе) 

Увид у радове ученика 
(Viber група) 

 Физичко васпитање 1 ТВ час 
2 наставне јединице 

Вежбе у кучним 
условима упутства 
(преко viber групе 

Увид у радове ученика 
(Viber група) 

Пети Српски језик 4 часа (ТВ часови, 
часови које наставници 
реализују путем Вибер 
групе, е-учионице, 

Домаћи задаци, додатна 
објашњења, инструкције 
за рад, презентације, 
аудио запис. Вежбања у 

Увид у радове ученика-
ученици своје радове 
шаљу мејлом, 
постављају у е-учионицу, 



google учионице) уџбенику и радној 
свесци. 

фотографишу радове и 
шаљу на Вибер групу 

 Енглески језик 
2 часа (1обрада, 1 
утврђивање) 

Домаћи задаци , задаци 
за вежбање у радној 
свесци, онлајн 
платформа, линкови са 
едукативним садржајима 
у складу са наставним 
планом, часови на каналу 
РТС-а, штампање 
материјала у школи 

Увид у радове ученика 
(вибер,гугл учионица, 
Падлет онлајн табла, 
електронска пошта) 

 Немачки језик 2 часа, 2 утврђивања Домаћи задаци, задаци за 
вежбање у радној свесци 
и уџбенику, линкови са 
едукативним садржајем, 
наставни листићи 

Увид у радове ученика 
(Viber група, мејл) 

 Математика 4 часoва редовне наставе   
(2 обрада,2 утврђивање) 
Часови са РТС3 и РТС 
Планета 
 

домаћи задаци, 
линкови,презентације, 
задаци за вежбање у 
радној свесци 

Увид у радове ученика 
преко он лине 
платформе, email-a, sms 
порука, viber групе са 
родитељима, viber група 
са ученицима 

 Историја 1 ТВ час( недељно) 
1 час(недељно)путем 
вибер групе, мејлом,е-
учионице 

Домаћи задаци,задаци 
дати путем вибер 
група,е- учионице,радне 
свеске ученика,питања 
из уџбеника 

Увид у радове ученика 
послатих у  вибер 
групе,е-учионицу  или 
мејлом наставнику 

 Географија 1ТВ час – недељно 
1 час-недељно 
(мејлом,вибер групом,е-
учионицом) 

Вежбања у радној 
свесци,домаћи задатак у 
уџбенику(вибер групе,е-
учионица,мејл) 

Урађени задаци послати 
у вибер групе,е-
учионице,путем мејла 
наставнику 

 Музичка култура Пето1,2,два часа 23.04 и Снимци са јуттуба, преко Кад будем имао више 



24.04 обрада;Пето3 два 
часа 23.04 и 
25.04.обрада.Наставне 
садржаје прате преко 
вибера и Емаила 
порукама. 

вибера и емаил порука њихових задатака на 
увид моћи ћу да пратим 
њихов напредак и 
интересовање. 

 Ликовна култура 2 часа недељно Додатна објашњења и 
комуникација остварује 
се на Вибер групи и Гугл 
учионици. 
 

Увид у радове ученика 
(Viber група) 

 Физичко и здравствено 
васпитање 

2  часа( обрада два 
дневно) 
 

Доставња им се писани 
документ, 
- Разговара се телефоном 
и прослеђују поруке,  
 -Постављају се писане 
инструкције на вратима 
школе. 

Урађени одговори на 
питања из презентације и 
теста ,,Вредновање 
Физичког и здравственог 
васпитања(Послати 
мејлон наставнику) 

 OФА 1 часа( обрада један 
дневно) 

Рад у пару са члановима 
породице 

По жељи слати видео 
запис или фотографије . 

 Биологија 

2 часа ( 1дебата, 1обрада 
градива ) 
+2 РТС часа 
 (1 утврђивање, 1 
понављање, уторак - 
21.04. и четвртак -  
23.04.2020.) 

Задаци за вежбање у 
уџбенику, линкови са 
едукативним садржајима 
у складу са наставним 
планом који су дати уз 
наставну јединицу 

Увид у радове ученика 
(вибер,електронска 
пошта) 

 Техника и технологија  2 часа (вежба) 
час РТС 3   
 

Google учоница 
домаћи задаци, линкови, 
презентације. 
 

Увид у радове ученика 
преко он лине 
платформе, email-a, sms 
порука, viber групе са 
родитељима, viber група 



са ученицима 
 Информатика и 

рачунарство 
1час 
(обрада, вежба)  
1 час РТС-а 
 

On-line платформаза 
учење  Петља  
Code -org 
домаћи задаци, линкови, 
презентације, 
 

Увид у радове ученика 
преко он лине 
платформе, email-a, sms 
порука, viber групе са 
родитељима, viber група 
са ученицима 

Шести Српски језик 4 часа (ТВ часови, 
часови које наставници 
реализују путем Вибер 
групе, е-учионице, 
google учионице) 

Домаћи задаци, додатна 
објашњења, инструкције 
за рад, презентације, 
аудио запис. Вежбања у 
уџбенику и радној 
свесци. 

Увид у радове ученика-
ученици своје радове 
шаљу мејлом, 
постављају у е-учионицу, 
фотографишу радове и 
шаљу на Вибер групу 

 Енглески језик 
2 часа (1обрада, 1 
утврђивање) 

Домаћи задаци , задаци 
за вежбање у радној 
свесци, онлајн 
платформа, линкови са 
едукативним садржајима 
у складу са наставним 
планом, часови на каналу 
РТС-а, штампање 
материјала у школи 

Увид у радове ученика 
(вибер,гугл учионица, 
Падлет онлајн табла, 
електронска пошта) 

 Немачки језик 1 час,1 утврђивање Домаћи задаци, задаци за 
вежбање у радној свесци 
и уџбенику, линкови са 
едукативним садржајем 

Увид у радове ученика 
(Viber група, мејл) 

 
 
 
 

Биологија 

1 час ( 1 систематизација 
-62, 1 обрада -63) 
- 1 РТС час ( 1обрада - 
среда, 22.04.2020.г. ) 

Задаци за вежбање у 
уџбенику, линкови са 
едукативним садржајима 
у складу са наставним 
планом који су дати уз 
наставну јединицу 

Увид у радове ученика 
(вибер,електронска 
пошта) 



 Историја 2 час(недељно)путем 
вибер групе, мејлом,е-
учионице 

Домаћи задаци,задаци 
дати путем вибер 
група,е- учионице,радне 
свеске ученика,питања 
из уџбеника 

Увид у радове ученика 
послатих у  вибер 
групе,е-учионицу  или 
мејлом наставнику 

 Географија 1ТВ час – недељно 
2часа-недељно 
(мејлом,вибер групом,е-
учионицом) 

Вежбања у радној 
свесци,домаћи задатак у 
уџбенику(вибер групе,е-
учионица,мејл) 

Урађени задаци послати 
у вибер групе,е-
учионице,путем мејла 
наставнику 

 Математика 4 часа редовне наставе   
(2 обрада, 2 вежбања) 
Часови са РТС3 и РТС 
Планета 
 

домаћи задаци, 
линкови,презентације, 
задаци за вежбање у 
радној свесци 

Увид у радове ученика 
преко он лине 
платформе, email-a, sms 
порука, viber групе са 
родитељима, viber група 
са ученицима 
 

 Физика 2 ТВ часa + две наставне 
јединице ( гугл 
учионица) 

Домаћи задаци ( Гугл 
учионица, вибер и имејл) 

Увид у радове ученика ( 
Гугл учионица, вибер и 
имејл) 

 Информатика и 
рачунарство 

1 час (обнављање)  
1 час РТС-а 
 

On-line платформа за 
учење  Петља  
Code -org 
домаћи задаци, линкови, 
презентације, 
 

Увид у радове ученика 
преко он лине 
платформе, email-a, sms 
порука, viber групе са 
родитељима, viber група 
са ученицима 

 Музичка култура Шесто1 један час обрада 
23.04.2020 Шесто 2 и 3 
провера знања 25.04.2020 
Наставне садржаје и 
задатке прате преко 
вибера и Емаил поште 

Снимци са јуттуба, преко 
вибера и емаил порука 

Кад будем имао више 
њихових задатака на 
увид моћи ћу да пратим 
њихов напредак и 
интересовање. 

 Ликовна култура 1 час недељно Додатна објашњења и Увид у радове ученика 



комуникација остварује 
се на Вибер групи и Гугл 
учионици. 

(Viber група) 

 Техника и технологија  2 часа (вежба) Google учоница 
домаћи задаци, линкови, 
презентације. 

Увид у радове ученика 
преко он лине 
платформе, email-a, sms 
порука, viber групе са 
родитељима, viber група 
са ученицима 

 Физичко и здравствено 
васпитање 

2  часа( обрада два 
дневно) 
 

Доставња им се писани 
документ, 
- Разговара се телефоном 
и прослеђују поруке,  
 -Постављају се писане 
инструкције на вратима 
школе. 

Урађени одговори на 
питања из презентације и 
теста ,,Вредновање 
Физичког и здравственог 
васпитања(Послати 
мејлон наставнику) 

 OФА 1 часа( обрада један 
дневно) 

Рад у пару са члановима 
породице 

По жељи слати видео 
запис или фотографије . 

Седми Српски језик 4 часа (ТВ часови, 
часови које наставници 
реализују путем Вибер 
групе, е-учионице, 
google учионице) 

Домаћи задаци, додатна 
објашњења, инструкције 
за рад, презентације, 
аудио запис. Вежбања у 
уџбенику и радној 
свесци. 

Увид у радове ученика-
ученици своје радове 
шаљу мејлом, 
постављају у е-учионицу, 
фотографишу радове и 
шаљу на Вибер групу 

 Енглески језик 
2 часа (1утврђивање, 1 
утврђивање) 

Домаћи задаци , задаци 
за вежбање у радној 
свесци, онлајн 
платформа, линкови са 
едукативним садржајима 
у складу са наставним 
планом, штампање 
материјала у школи) 

Увид у радове ученика 
(вибер,гугл учионица, 
Падлет онлајн табла, 
електронска пошта) 



 Немачки језик 2 часа, 1 утврђивањe, 1 
обрада 

Домаћи задаци, задаци за 
вежбање у радној свесци 
и уџбенику, линкови са 
едукативним садржајем, 
наставни листићи 

Увид у радове ученика 
(Viber група, мејл) 

 Математика 4часoва редовне наставе   
(2 обрада,2 утврђивање,) 
Часови са РТС3 и РТС 
Планета 
 

домаћи задаци, 
линкови,презентације, 
задаци за вежбање у 
радној свесци 

Увид у радове ученика 
преко он лине 
платформе, email-a, sms 
порука, viber групе са 
родитељима, viber група 
са ученицима 
 

 Музичка култура Седмо 1 и седмо 2 имају 
један час обрада 
25.04.2020.Седмо 3 
провера 
24.04.2020.Наставне 
садржаје и питања 
добиће преко вибера. 

Снимци са јуттуба, преко 
вибера и емаил порука 

Кад будем имао више 
њихових задатака на 
увид моћи ћу да пратим 
њихов напредак и 
интересовање. 

 Ликовна култура 1 час недељно Додатна објашњења и 
комуникација остварује 
се на Вибер групи и Гугл 
учионици. 

Увид у радове ученика 
(Viber група) 

 Биологија 
2часа(2 обрада градива) 
+ РТС час ( 1обрада , 
уторак,  21.04.2020.) 

Питања и слике  у 
уџбенику, задаци за 
вежбање у радној свесци, 
додатни материјал 
 

Увид у радове ученика 
(вибер,електронска 
пошта) 

 Историја 2 часа(недељно)путем 
вибер групе, мејлом,е-
учионице 

Домаћи задаци,задаци 
дати путем вибер 
група,е- учионице,радне 
свеске ученика,питања 

Увид у радове ученика 
послатих у  вибер 
групе,е-учионицу  или 
мејлом наставнику 



из уџбеника 
 Географија 2 часа-недељно 

(мејлом,вибер групом,е-
учионицом) 

Вежбања у радној 
свесци,домаћи задатак у 
уџбенику(вибер групе,е-
учионица,мејл) 

Урађени задаци послати 
у вибер групе,е-
учионице,путем мејла 
наставнику 

 Физика 1 ТВ час час + две 
наставне јединице ( гугл 
учионица) 

Домаћи задаци ( Гугл 
учионица, вибер и имејл) 

Увид у радове ученика ( 
Гугл учионица, вибер и 
имејл) 

 Хемија -1 час обраде новог 
градива у Google 
учионици 
  (+ 1 час  на РТС 3) 

Домаћи задатак 
-РРТ-презентација 

Увид у радове 
ученика(Google 
учионица и е-mail) 

 Физичко и здравствено 
васпитање 

3  часа( обрада и 
увежбавање три дневно) 
 

Доставња им се писани 
документ, 
- Разговара се телефоном 
и прослеђују поруке,  
 -Постављају се писане 
инструкције на вратима 
школе. 

Доставњени видео 
материјали, слике, путем 
мејла,  или Гугл 
учионица, 
 
 
Формативно оцењивање 
 

 Техника и технологија  2 часа ( вежба) Google учоница 
домаћи задаци, линкови, 
презентације, 

Увид у радове ученика 
преко он лине 
платформе, email-a, sms 
порука, viber групе са 
родитељима, viber група 
са ученицима 

 Информатика и 
рачунарство 

1 часа (обрада, вежба)  
1 час РТС-а 
 

On-line платформа за 
учење  Петља  
Code -org 
домаћи задаци, линкови, 
презентације, 
 

Увид у радове ученика 
преко он лине 
платформе, email-a, sms 
порука, viber групе са 
родитељима, viber група 
са ученицима 



Осми Српски језик 4 часа (ТВ часови, 
часови које наставници 
реализују путем Вибер 
групе, е-учионице, 
google учионице) 

Домаћи задаци, додатна 
објашњења, инструкције 
за рад, презентације, 
аудио запис. Вежбања у 
уџбенику и радној 
свесци, као и збиркама за 
завршни испит. 

Увид у радове ученика-
ученици своје радове 
шаљу мејлом, 
постављају у е-учионицу, 
фотографишу радове и 
шаљу на Вибер групу 

 Енглески језик 
2 часа (1вежбање, 1 
утврђивање) 

Домаћи задаци , задаци 
за вежбање у радној 
свесци, онлајн 
платформа, линкови са 
едукативним садржајима 
у складу са наставним 
планом, часови на каналу 
РТС-а, штампање 
материјала у школи 

Увид у радове ученика 
(вибер,гугл учионица, 
Падлет онлајн табла, 
електронска пошта) 

 Немачки језик 2 часа,  2 утврђивањa Домаћи задаци, задаци за 
вежбање у радној свесци 
и уџбенику, линкови са 
едукативним садржајем, 
наставни листићи 

Увид у радове ученика 
(Viber група, мејл) 

 Математика 4 часoва редовне наставе  
(2 обрада, 2 утврђивање) 
Часови са РТС3 и РТС 
Планета 

домаћи задаци, 
линкови,презентације, 
задаци за вежбање у 
радној свесци 

Увид у радове ученика 
преко он лине 
платформе, email-a, sms 
порука, viber групе са 
родитељима, viber група 
са ученицима 

 Историја 1 ТВ час( недељно) 
2 часа(недељно)путем 
вибер групе, мејлом,е-
учионице 

Домаћи задаци,задаци 
дати путем вибер 
група,е- учионице,радне 
свеске ученика,питања 
из уџбеника 

Увид у радове ученика 
послатих у  вибер 
групе,е-учионицу  или 
мејлом наставнику 



 Географија 2 часа-недељно 
(мејлом,вибер групом,е-
учионицом) 

Вежбања у радној 
свесци,домаћи задатак у 
уџбенику(вибер групе,е-
учионица,мејл) 

Урађени задаци послати 
у вибер групе,е-
учионице,путем мејла 
наставнику 

 Биологија 

2 часа (1 обрада, 1 
утврђивање) 
+ 1 РТС час,                  (1 
утврђивање, уторак,- 
21.04. и 1 тематско 
понављање) 

Питања и шеме лекција  
у уџбенику, задаци за 
вежбање у радној свесци, 
додатни материјал 

Увид у радове ученика 
(вибер,електронска 
пошта) 

 Физика  Две наставне јединице ( 
гугл учионица) 

Домаћи задаци ( Гугл 
учионица, вибер и имејл) 

Увид у радове ученика ( 
Гугл учионица, вибер и 
имејл) 

 Хемија -1 час понављања 
градива у Google 
учионици  
-1 час обраде новог 
градива 

Word Wall-квиз 
PPT-презентација 
 

Увид у радове 
ученика(Google 
учионица и е-mail) 

 Музичка култура Осмо1,2 и 3 један час 
обрада 
21.04.2020,Осмо1и 
3.Осмо 2 
24.04.2020.Осмо4  
провера стечених знања 
један час 
25.04.2020.наставне 
садржаје и питања 
добиће преко вибера            

Снимци са јуттуба, преко 
вибера и емаил порука 

Кад будем имао више 
њихових задатака на 
увид моћи ћу да пратим 
њихов напредак и 
интересовање. 

 Ликовна култура 1 час недељно Додатна објашњења и 
комуникација остварује 
се на Вибер групи и Гугл 
учионици. 

Увид у радове ученика 
(Viber група) 



 Информатика и 
рачунарство 

1 час (вежба) On-line платформа за 
учење  Петља  
Code -org 
домаћи задаци, линкови, 
презентације, 
 

Увид у радове ученика 
преко он лине 
платформе, email-a, sms 
порука, viber групе са 
родитељима, viber група 
са ученицима 

 Техника и технологија  2 часа (обрада) Google учоница 
домаћи задаци, линкови, 
презентације, 

Увид у радове ученика 
преко он лине 
платформе, email-a, sms 
порука, viber групе са 
родитељима, viber група 
са ученицима 

 Физичко и здравствено 
васпитање 

2  часа( обрада два 
дневно) 
 

Доставња им се писани 
документ, 
- Разговара се телефоном 
и прослеђују поруке,  
 -Постављају се писане 
инструкције на вратима 
школе. 

Доставњени видео 
материјали, слике, путем 
мејла,  или Гугл 
учионица, 
 
Формативно оцењивање 

 Изабрани спорт 1 часа( обрада један 
дневно) 

Вежбе уз видео линку По жељи слати видео 
запис или фотографије . 

 


