
Недељни оперативни план 

Разред: VIII 

Предмет: Математика 

Дан и датум Садржаји Начин презентовања Време 
презентовања 

Начин и динамика провере 
исхода/стандарда 

Среда 

18.3.2020. 
 
 

-Рекапитулација садржаја 
емитованог на РТС 3, дан раније 

-Појам и решење система две 
линеарне једначине с две непознате 
-Упознавање са појмом система 
једначина 

Вибер, мејл, учионица 
на Гугл налогу 

18,35-19,05 Обновити градиво које су 
гледали на РТС 3 

Четвртак 
19.3.2020. 

-Рекапитулација садржаја 
емитованог на РТС 3, дан раније 

-Појам и решење система две 
линеарне једначине с две непознате 
-различите методе решавања 
система једначина 

Вибер, мејл, учионица 
на Гугл налогу 

15,35-16,05 -Обновити градиво којесу 
гледали на РТС 3 

-Проверити  задатке које су 
добили да одраде претходног 
часа, тако што ће сликати своје 
свеске са задацима, онда ћемо 
заједно преко вибер групе 
коментарисати решења 

Петак  
20.3.2020 

-Рекапитулација садржаја 
емитованог на РТС 3, дан раније 

-Еквивалентност система две 
линеарне једначине с две непознате 
- појам еквивалентности једначина 
- решење једначина 

Вибер, мејл, учионица 
на Гугл налогу 

18,35-19,05 -Обновити градиво којесу 
гледали на РТС 3 

-Проверити  задатке које су 
добили да одраде претходног 
часа, тако што ће сликати своје 
свеске са задацима, , онда ћемо 
заједно преко вибер групе 
коментарисати решења 
 



Субота 

21.3.2020. 
-Рекапитулација садржаја 
емитованог на РТС 3, дан раније 

-Еквивалентност система две 
линеарне једначине с две непознате 
- појам еквивалентности једначина 
- решење једначина 

Вибер, мејл, учионица 
на Гугл налогу 

15,35-16,05 -Обновити градиво којесу 
гледали на РТС 3 

-Проверити  задатке које су 
добили да одраде претходног 
часа, тако што ће сликати своје 
свеске са задацима, , онда ћемо 
заједно преко вибер групе 
коментарисати решења 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Недељни оперативни план 

Разред: 8 разред 

Предмет: Физика 

Дан и датум Садржаји Начин презентовања Време 
презентовања 

Начин и динамика 
провере 

исхода/стандарда 

Понедељак 
16.3.2020. 

    

Уторак 
17.3.2020. 

 

Електрична струја - задаци 
(утврђивање) 

РТС 3, РТС планета 17:20 – 17:50 Ученици ће добити 
задатке за вежбање 

Среда 
18.3.2020. 

 

    

Четвртак 
19.3.2020. 

    

Петак  
20.3.2020. 

    

Субота 
21.3.2020. 

    

 

 

 

 

 

 

 



Недељни оперативни план 

Разред: 8. 

Предмет: Географија 

Дан и датум Садржаји Начин презентовања Време 
презентовања 

Начин и динамика провере 
исхода/стандарда 

Понедељак 
16.3.2020. 

    

Уторак 
17.3.2020. 

 

    

Среда 
18.3.2020. 

 

    

Четвртак 
19.3.2020. 

    

Петак  
20.3.2020. 

Осврт на  час географије са 
РТС  а 3  

Становништво- појам, 
миграције, структура 

становништва, народи и 
етничке заједнице као и 

насеља у Републици Србији 

Презентација о 
становништву и 

насељима послата на 
мејлове ученика 

18:ОО - 18:30 Кратак тест  на мејлу за који ће имати 
одређено време за израду 

 

 

 

 

 



 

Недељни оперативни план 

Разред: осми 

Предмет: ИСТОРИЈА 

Дан и датум Садржаји Начин презентовања Време 
презентовања 

Начин и динамика провере 
исхода/стандарда 

Понедељак 
16.3.2020. 

    

Уторак 
17.3.2020. 

 

    

Среда 
18.3.2020. 

 

Краљевина Југославија од 
1918-1929 г 

-политичке партије у 
Краљевини и политички живот 

-увођење диктатуре, подела 
на бановина,промена имена 

државе 
-атентат на краља Александра 

Карађорђевића 

-путем презентације 
-историјка карта у уџбенику на 

страни 156 
-видео материјал на интернету 
–Атентат на краља Александра 

Карађорђевића и други о 
његовој сахрани 

Среда 
Тв час од 17,20 -

17,50 
и 18,00 – 18,30 рад 

са наставником 

-ученици постављају питања 
- кратак тест 

Четвртак 
19.3.2020. 

    

Петак  
20.3.2020. 

    

 

 

 

 



Недељни оперативни план 

Разред: 8. 

Предмет: ХЕМИЈА 

Дан и датум Садржаји Начин презентовања Време 
презентовања 

Начин и динамика провере 
исхода/стандарда 

Понедељак 
16.3.2020. 

    

Уторак 
17.3.2020. 

 

    

Среда 
18.3.2020. 

 

    

Четвртак 
19.3.2020. 

    

Петак  
20.3.2020. 

    

СУБОТА 
21.3.2020 

Осврт на час са РТС-а; Хемијска 
својства угљоводоника, 
адиција 

ppt. на ФБ страници ХЕМИЈА ЗА 
СИНИШУ, по потреби мејл 

18:00 – 18:30 Чекирање да је презентација 
прегледана, повратни мејл 

 

 

 

 

 

 



Недељни оперативни план 

Разред:8 

Предмет: Биологија 

Дан и датум Садржаји Начин презентовања Време 
презентовања 

Начин и динамика провере 
исхода/стандарда 

Понедељак 

16.3.2020. 

 
 

 
 

 
 

 
 

Уторак 

17.3.2020. 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Среда 

18.3.2020. 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Четвртак 
19.3.2020. 

Глобалне последице 
загађења са освртом на 
ефекат стаклене баште 
и оштећење озонског 

омотача 

Powerpoint презентација и 
темтско повезивање са 

хемијом 

У 18:00 Освртање на садржаје приказане 
на РТС 3, кратка провера 

пређеног садржаја 

Петак  
20.3.2020. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 



Недељни оперативни план 

Разред: VIII 

Предмет: Српски језик 

Дан и датум Садржаји Начин презентовања Време 
презентовања 

Начин и динамика провере 
исхода/стандарда 

Среда 

18.3.2020. 
 
 

-Рекапитулација садржаја 
емитованог на РТС 3, дан раније 

- Глаголи 
 

Вибер, имејл, 
учионица на Гугл 

налогу 

15,35-16,05 Обновити градиво које су 
гледали на РТС 3 

 
 

Четвртак 
19.3.2020. 

-Рекапитулација садржаја 
емитованог на РТС 3, дан раније; 
- Анализа домаћег задатка на 
једну од тема:  
1. Једно романтично вече (на 
планини, реци, мору, селу...)  
2. Сусрет са једном романтичном 
особом 

3. Бити романтичан јесте начин 
на који човек осећа живот 
 

Вибер, имејл, 
учионица на Гугл 

налогу 

18,35-19,05 Обновити градиво које су 
гледали на РТС 3 

 
 

-Проверити  задатке и саставе 
које су добили да одраде 
претходног часа   
 
 

Петак  
20.3.2020. 

- Рекапитулација садржаја 
емитованог на РТС 3, дан раније 
 
 

-Aнализа писменог задатка - 
правопис 
 
 

Вибер, имејл, 
учионица на Гугл 

налогу, презентација 
на Гугл платформи 

15,35-16,05 Обновити градиво које су 
гледали на РТС 3 
 
 

-Проверити  задатке које су 
добили да одраде претходног 
часа - правопис 
 
 



Субота 

21.3.2020. 
- Рекапитулација садржаја 
емитованог на РТС 3, дан раније 
 
 

- Писање побољшане верзије- 
правописни писмени задатак 

Вибер, имејл 13,00-13,30 Обновити градиво које су 
гледали на РТС 3 

 

Проверити  задатке које су 
добили да одраде претходног 
часа - правопис 
 
 
 

 


