
ОШ НХ Синиша Николајевић 
 

Недељни оперативни план 

Разред:МАТЕМАТИКА 

Предмет: 

Дан и датум Садржаји Начин презентовања Време презентовања Начин и динамика 
провере 

исхода/стандарда 

Уторак 
17.3.2020. 

117.Час 

а)Природни бројеви 
б)Множење 
вишецифреног броја 
двоцифреним бројем 
(израда задатака) 

а )Путем канала РТС 3 
б )Word документ 
прослеђен mailom/путем 
вибер групе 

а )12:05-12:35 
 

б )13:25-13:55 

а )Осврт на садржај 
приказан претходног 
дана на каналу РТС 3 
б ) Неколико 
примера,задатака за 
вежбање (рад ученика 
послат на маил) 

 

Среда 
18.3.2020. 

118.Час 
 

а )Садржај приказан на 
каналу РТС 3 
б) Множење 
вишецифреног броја 
двоцифреним бројем 
(текстуални задаци) 

а )Путем канала РТС 3 
 
 

б) PPT -кораци при 
решавању текстуалних 

задатака 

а )12:05-12:35 
 

б )13:25-13:55 

а )Кратак осврт на 
садржај приказан 
претходног дана на 
каналу РТС 3 
 
б ) Неколико 
текстуалних задатака  
(рад ученика послат на 
маил) 
 

Четвртак 
19.3.2020. 

119.Час 
 

а )Емитовање садржаја на 
каналу РТС 3 

б)Дељење вишецифреног 
броја једноцифреним 
бројем (обнављање и 

а )Путем канала РТС 3 
 
б )Word документ 
прослеђен mailom/путем 
вибер групе 

a )11:30-12:00 
 

б)12:50-13:20 

а )Рекапитулација 
садржаја приказаног 

претходног дана на РТС 
3 

б ) Неколико 
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вежбање задатака) 
 

примера,задатака за 
вежбање (рад ученика 
послат на маил) 

 

Петак 
20.3.2020. 

120.Час 

а )Садржај eмитован на 
каналу РТС 3 
б )Једначине са 
множењем и дељењем 
(израчунавање непознатог 
чиниоца,дељеника и 
делиоца) 

 

а )Путем канала РТС 3 
 
б) PPT -подсећање на 
поступак решавања 
једначина 

а )12:05-12:35 
 

б )13:25-13:55 

а )Осврт на садржај 
приказан претходног 
дана на каналу РТС 3 
 
б ) Неколико 
примера,задатака за 
вежбање (рад ученика 
послат на маил) 

 

Субота 
21.3.2020. 

121.Час 

а )Емитовање садржаја на 
каналу РТС 3 

б )Проверавамо 
знање(кратак тест знања -
дељење вишецифреног 
броја 
једноцифреним,множење 
вишецифреног и 
двоцифреног броја) 

 

а )Путем канала РТС 3 
 

б )Word документ 
прослеђен mailom/путем 
вибер групе 

a )11:30-12:00 
 

б)12:50-13:20 

Израда теста 
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Недељни оперативни план 

Разред:СРПСКИ ЈЕЗИК 

Предмет: 

Дан и датум Садржаји Начин презентовања Време презентовања Начин и динамика 
провере 

исхода/стандарда 

Уторак 
17.3.2020. 

117.Час 

а )Садржај eмитован на 
каналу РТС 3 
б )“Мајка“-Р.Јовановић 
 

а )Путем канала РТС 3 
 
б )Читанка и материјал 
послат у Word-у 

 

а )11:30-12:00 
 

б )12:50-13:20 

а )Рекапитулација 
садржаја приказаног 
претходног дана на РТС 
3 
б)0дговори на питања 
из читанке (рад у свесци 
послати на мејл) 

 

Среда 
18.3.2020. 

118.Час 
 

а )Садржај eмитован на 
каналу РТС 3 
б )Правопис-подсећање 
на научена правила 

 

а )Путем канала РТС 3 
 
б) PPT -oбнављање  
наставне јединице 

 

а )11:30-12:00 
 

б )12:50-13:20 

а )Осврт на садржај 
приказан претходног 
дана на каналу РТС 3 
б)Наставни листић у 
Word-у 

 

Четвртак 
19.3.2020. 

 
 

/ / / / 

Петак 
20.3.2020. 

119.Час 

а )Садржај eмитован на 
каналу РТС 3 
б )Правила писања 
састава-план причања 

 

а )Путем канала РТС 3 
 
б )Word документ 
прослеђен mailom/путем 
вибер групе 

а )11:30-12:00 
 

б )12:50-13:20 

а )Кратак осврт на 
садржај приказан 
претходног дана на 
каналу РТС 3 
б )Домаћи задатак-
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 кратак састав на тему 
Моја мајка, уз помоћ 
датог плана причања 

 

Субота 
21.3.2020. 

120.Час 

а )Садржај eмитован на 
каналу РТС 3 
б )Драга личност мог 
детињства-писање 
састава на задату тему 

 

а )Путем канала РТС 3 
 
б) Упутство за рад послато 
у Word-у 
 

 

а )12:05-12:35 
 

б )13:25-13:55 

а)Рекапитулација 
садржаја приказаног 
претходног дана на РТС 
3 
б)Писање састава на 
задату тему (откуцан 
послати на мејл до 
понедељка) 
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Недељни оперативни план 

Разред:ПРИРОДА И ДРУШТВО 

Предмет: 

Дан и датум Садржаји Начин презентовања Време презентовања Начин и динамика 
провере 

исхода/стандарда 

Четвртак 
19.3.2020. 

47.Час 

а) а )Садржај приказан 
на каналу РТС 3 
б )Природни 
материјали 

а )Путем канала РТС 3 
 
б) PPT -oбрада наставне 
јединице 

а )12:05-12:35 
 

б )13:25-13:55 

Есејски задатак 

 


