
ОШ НХ Синиша Николајевић 
 

НЕДЕЉНИ оперативни план рада 

Разред: 7 

Предмет: Математика 

Дан и датум Садржаји Начин 
презентовања 

Време презентовања Начин и динамика провере 
исхода/стандарда 

Среда 
18.3.2020. 

 

-Рекапитулација садржаја 
емитованог на РТС3, дан 
раније 
-Примена пропорције на 
директно и зависне величине 

Вибер, мејл 13,45-14,15 Обновити градиво које су 
гледали на РТС 3 

Четвртак 
19.3.2020. 

-Рекапитулација садржаја 
емитованог на РТС3, дан 
раније 
-Примена пропорције на 
директно и зависне величине 

Вибер, мејл 14,00-14,30 -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 
-Примена пропорције на 
директно и зависневеличине 

Вибер, мејл 14,00-14,30 -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 

 



ОШ НХ Синиша Николајевић 
 

Недељни оперативни план 

Разред: 7 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. 

 

    

Среда 
18.3.2020. 

 

    

Четвртак 
19.3.2020. 

    

Петак  
20.3.2020. 

Равнотежа тела - 
полуга, Архимедов закон 

(обнављање) 

Уџбеник 
или 

свеска ученика 
(самостална 

активност 
ученика) 

(Наставница) 
13:15-13:45 

 

Петак  
20.3.2020. 

Физика РТС 3, РТС планета 15:35-16:05  

Субота 
21.3.2020. 

    

 



ОШ НХ Синиша Николајевић 
 

 

Недељни оперативни план 

Разред: 7 

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. 

    



ОШ НХ Синиша Николајевић 
 

Петак  
20.3.2020. 

    

Субота 
21.3.2020. 

Чуло слуха и равнотеже – 
грађа и функција, штетни 

утицаји буке, болести 

Word документ са 
смерницама за 
препознавање 

делова грађе овог 
чула 

У 16:10 Кратка провера садржаја са 
РТС 3 и квиз на тему 

система чулних органа  

 

Наставник: Маријана Стаменковић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОШ НХ Синиша Николајевић 
 

Недељни оперативни план 

Разред: 7. 

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. Раствори, дефиниција, подела, 

врсте раствора 

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

15:35 – 16:05 
Чекирање да је 
презентација прегледана, 
повратни мејл 

Петак  
20.3.2020. 

    

 

  



ОШ НХ Синиша Николајевић 
 

Недељни оперативни план 

Разред: Седми разред 

Предмет: Српски језик и књижевност 

Дан и датум Садржаји Начин 
презентовања 

Време презентовања Начин и динамика провере 
исхода/стандарда 

Среда 
18.3.2020. 

 

Осврт на час презентован на 
РТС-у – Служба речи 
Падежи- обнављање 

 

Послати 
ученицима на 
мејл обрађену 
лекцију о 
падежима 
(најосновније, са 
једноставним 
примерима) 
 

Среда, 13-13.30 
часова  

Наставник ће ученицима 
проследити тест за вежбање 
и дати рок за повратну 
информацију. 

Четвртак 
19.3.2020. 

Према предвиђеном 
распореду, ученици немају час 
српског . 

   

Петак  
20.3.2020. 

Исправак правописног 
писменог задатка 

Ученицима се 
указује на 
правописне 
грешке које су 
правили и задаје 
задатак да сами 
одраде исправак и 
пошаљу 
наставнику на 
мејл. 

Петак, 14- 14.30 
часова 

Ученици ће исправити сво 
писмени задатак и 

исправљен рад послати 
наставнику на мејл. 



ОШ НХ Синиша Николајевић 
 

Субота 
21.3.2020. 

Према предвиђеном 
распореду, ученици немају час 
српског . 

   

 

 

 


