ОШ НХ Синиша Николајевић

Недељни оперативни план
Разред: пети
Предмет: српски језик
Дан и датум

Садржаји

Начин презентовања

Време презентовања

Начин и динамика
провере
исхода/стандарда

/

/

/

/

17.3.2020.

/

/

/

/

Среда

1. Рекапитулација
јучерашње лекције
презентоване на РТС-у

- адекватни материјали
(текстуални и сликовни)
који ће бити прослеђени
мејлом

Понедељак
16.3.2020.
Уторак

18.3.2020.

2. Именске речи
(утврђивање и
упоређивање
заједничких особина
именских речи и
њихових различитости)
Четвртак
19.3.2020.

/

1. Провера у виду
питања и ограничено
време за слање
одговора

- Граматика стр. 116

/

14:45 – 15:15 часова

2. Вежбања након
читања прослеђеног
материјала и
ограничено време за
слање решења

/

/

ОШ НХ Синиша Николајевић

Петак
20.3.2020.

1. Рекапитулација
јучерашње лекције
презентоване на РТС-у

- ученици добијају слику
прегледаног писменог
задатка и упутство како да
изврше исправак истог

2. Индивидуални
исправак писменог
задатка

Наставник: Тамара Васиљевић и Бојана Јоксовић

14:45 – 15:15 часова

1. Провера у виду
допуњавања текста и
заокруживања тачног
одговора
2. Ученици треба да
откуцају исправљен
текст дат на писменом
задатку и да га
проследе предметном
наставнику у
договореном
временском периоду

ОШ НХ Синиша Николајевић

Предмет: математика
Дан и датум

Садржаји

Начин презентовања

Време презентовања

Начин и динамика
провере
исхода/стандарда

осврт на РТС+ унакрсни
углови,угао између две
праве

ученицима ће бити послат
ворд документ са
инструкцијама за рад

14.00-14.30

Ученици раде задатке и
шаљу их мејлом
наставнику

Понедељак
16.3.2020.
Уторак
17.3.2020.
Среда
18.3.2020.

Четвртак
19.3.2020.

осврт на РТС +унакрсни
углови угао између две
праве

14.45-15.15

Ученици раде задатке и
шаљу их мејлом
наставнику

субота

осврт на РТС+
трансверзала
паралелних правих

14.45-15.15

Ученици раде задатке и
шаљу их мејлом
наставнику

21.3.2020.

Наставник: Јелена Пошарац

ОШ НХ Синиша Николајевић

Предмет: историја
Дан и датум

Садржаји

Начин презентовања

Време презентовања

Начин и динамика
провере
исхода/стандарда

Рим од оснивања до
највеће силе старог
века

-Презентација

Тв час (РТС3)

-коришћење
мултимедијалних
садржаја са Клетове
платформе

13,15-13,45

-разговор и кратка
питања о
презентованом
материјалу

Среда
18.3.2020.
Четвртак
19.3.2020.
Петак
20.3.2020.
Субота
21.3.2020.

-оснивање града Рима,
легенда о Ромулу и
Рему
-ширењеримске
територије на
апенинском полуострву
и ван њега
-Пунски ратови
-освајање Галије
Наставник: Ивана Младеновић

- коришћење 3Д модела и
филмова

14,00-14,30
Рад са наставником

ОШ НХ Синиша Николајевић

Предмет: Биологија
Дан и датум

Садржаји

Начин презентовања

Време презентовања

Начин и динамика
провере
исхода/стандарда

Понављање градива о
једнству грађи и
функције као основе
живота користећи само
проверу из уџбеника на
страни 153 до 157

Из уџбеника биологија 5
разред (ЛОГОС први део)
попунити све провере
знања на странама 122,
133, 140, 145, 151, 152

У 13:50

Рекапитулација
садржаја емитованих на
РТС 3, формативно
оцењивање на дневном
нивоу, ученици
решавају задате задатке

Понедељак
16.3.2020.
Уторак
17.3.2020.
Среда
18.3.2020.
Четвртак
19.3.2020.
Петак
20.3.2020.

Субота
21.3.2020.
Наставник: Маријана Стаменковић и Маријана Годан

ОШ НХ Синиша Николајевић

Предмет: Географија
Дан и датум

Садржаји

Начин презентовања

Време презентовања

Начин и динамика
провере
исхода/стандарда

Осврт на час географије
са РТС а - 3

Дигитални уџбеник
географије за 5.разред,
Нови Логос

14 :00 - 14 и 30

Одговарање на онлајн
тест на крају наставне
јединице

Понедељак
16.3.2020.
Уторак
17.3.2020.

Среда
18.3.2020.

Четвртак
19.3.2020.

Обликовање рељефа
процесима набирања и
раседања, као и
дејством воде и ветра
Петак
20.3.2020.
Наставник: Невенка Миливојевић

