
Основна школа „Боривоје Ж. Милојевић“ Крупањ 
 

 

 

 
 

Први разред 

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ШКОЛЕ 

ЗА ПЕРИОД 18.5. – 23.5. 2020. 

 

Предмет 
Кључне активности и 

начин остваривања 

Додатна подршка и 

начин пружања 
Праћење напредовања 

 
Српски језик 

6ТВ часова – обрада 

Google учионица, 

дигитални уџбеници – 

обрада 

Домаћи задаци – (VIBER 

група, Google учионица, 

блог Веснина школица) 

Увид у радове ученика 

(VIBER група, Google 

учионица ) 

 

 

Математика 

 
6ТВ часова- обрада 

Google учионица, 

дигитални уџбеници – 

обрада 

Домаћи задаци – 

Додатна вежбања у 

радним листовима 

(VIBER група, Google 

учионица, блог Веснина 

школица) 

 
 

Увид у радове ученика 

(VIBER група, 

Google учионица) 

 
Свет око нас 

3ТВ часa – 

обрада Google 

учионица, 

дигитални уџбеници – 

обрада 

Домаћи задаци – (VIBER 

група, Google учионица, 

блог Веснина школица) 

Увид у радове ученика 

(VIBER група, 

Google учионица) 

 
Енглески језик 

 1 ТВ час – 

обрада Google 

учионица, 

дигитални уџбеници – 

обрада 

Домаћи задаци – (VIBER 

група) 

 

Увид у радове ученика 

(VIBER група) 

 
Ликовно 

1 ТВ час – 

Инструкције преко Viber 

групе о теми и техници 

израде рада 

Репродукције (Viber 

група, блог Веснина 

школица) 

 

Увид у дечје радове преко 

Viber групе 

 

Музичко 

1ТВ час1 – 

Обрада лекције - VIBER 

група 

 

Музичке композициje – 
Видео записи о 

активностима 

 

 
Физичко 

1 час обраде – 

презентације о значају 

физичке активности за 

физичко и ментално 

здравље 

 
– Youtube садржаји, блог 

Веснина школица 

 
 

Видео записи о 

активностима 



Пети разред 
 

 

Предмет 
Кључне активности и 

начин остваривања 

Додатна подршка и 

начин пружања 
Праћење напредовања 

 
 

Српски језик 

6ТВ часова – обрада- 

Лекције преко Viber, 

Google учионица, 

дигитални уџбеници – 

обрада 

 

Домаћи задаци – (VIBER 

група, Google учионица) 

 

Увид у радове ученика 

(VIBER група, 

Google учионица) 

 
 

Математика 

6ТВ часова- обрада 

Google учионица, 

дигитални уџбеници – 

обрада 

Домаћи задаци – Додатна 

вежбања у радним 

листовима(VIBER група, 

Google учионица) 

 

Увид у радове ученика 

(VIBER група, Google 

учионица) 

 
Свет око нас 

3ТВ часa – 

обрада- Google 

учионица, 

дигитални уџбеници – 

обрада 

Домаћи задаци – 

(VIBER група, Google 

учионица,) 

Увид у радове ученика 

(VIBER група, Google 

учионица) 

 

Енглески језик 

1 ТВ час – обрада- 

Лекције преко 

Viber,обрада) 

Домаћи задаци – (VIBER 

група, Google учионица) 

Увид у радове ученика 

(VIBER група, Google 

учионица) 

 

 
Физичко 

1 час обраде – 

презентације о значају 

физичке активности за 

физичко и ментално 

здравље 

 
 

– Youtube садржаји 

 
 

Видео записи о 

активностима 

Музичко 
1ТВ час– Обрада лекције 
- VIBER група 

Музичке композициje– 
 

 

Ликовно 

1ТВ час – Инструкције 

преко Viber групе о теми 

и техници израде рада 

Репродукције (Вибер 

група) 

Увид у дечје радове преко 

вибер групе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пети разред 
 

 

Предмет 
Кључне активности и 

начин остваривања 

Додатна подршка и 

начин пружања 
Праћење напредовања 

Српски језик 6 ТВ часова - обрада 
Домаћи задаци – 
(VIBER група, сајт школе) 

Увид у радове ученика 

(VIBER група) 

 
Математика 

 
6 ТВ часова- обрада 

Домаћи задаци – 

Додатна вежбања у 

радним листовима 
(VIBER група, сајт школе) 

 

Увид у радове ученика 

(VIBER група) 

Природа и 

друштво 
3 ТВ часa - обрада 

Домаћи задаци – 

(VIBER група) 

Увид у радове ученика 

(VIBER група) 

Енглески језик 1 ТВ час 
Домаћи задаци – 

(VIBER група) 

Увид у радове ученика 

(VIBER група) 

 

 
Физичко 

1 час обраде – 

презентације о значају 

физичке активности за 

физичко и ментално 

здравље 

 
– Youtube садржаји, сајт 

школе 

 
 

Видео записи о 

активностима 

Музичко 
1 ТВ час -Обрада лекције 
- VIBER група 

Музичке композициеј – 
Видео записи о 

активностима 

 

Ликовно 

1 ТВ час -Инструкције 

преко Viber групе о теми 

и техници 

Репродукције (Вибер 

група, сајт школе) 

Увид у дечје радове преко 

вибер групе 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пети разред 
 

Четврти разред 
 

Предмет 
Кључне активности и 

начин остваривања 

Додатна подршка и 

начин пружања 
Праћење напредовања 

 

Српски језик 

 

6 ТВ часова - обрада 
Домаћи задаци – (VIBER 

група) 
Увид у радове ученика 

(VIBER група ) 

 
Математика 

 
6 ТВ часова- обрада 

Домаћи задаци – Додатна 

вежбања у радним 

листовима (VIBER група) 

 

Увид у радове ученика 

(VIBER група ) 

 

Енглески језик 

 

1 ТВ час – обрада 

Домаћи задаци – (VIBER 

група) 
Увид у радове ученика 

(VIBER група) 

Природа и 

друштво 

 

 3 ТВ часa - обрада 

Домаћи задаци – (VIBER 

група) 

Увид у радове ученика 

(VIBER 
група) 

 

 
Физичко 

1 час обраде – 

презентације о значају 

физичке активности за 

физичко и ментално 

здравље 

 
 

– Youtube садржаји 

 
 

Видео записи о 

активностима 

Музичко 
 1 ТВ час -Обрада лекције 
- VIBER група 

Музичке композиције – 
Видео записи о 

активностима 

 

Ликовно 

1 ТВ час -Инструкције 

преко Viber групе о теми 

и техници 

Репродукције (Вибер 

група) 

Увид у децје радове преко 

вибер групе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пети разред 
 

 

 

Предмет 
Кључне активности и 

начин остваривања 

Додатна подршка и 

начин пружања 
Праћење напредовања 

 

Српски језик 

 

5 ТВ часoва - обрада 
Домаћи задаци – (VIBER 

група) 
Увид у радове ученика 

(VIBER група) 

 
Математика 

 
5 ТВ часова- обрада 

Домаћи задаци – Додатна 

вежбања у радним 

листовима (VIBER група) 

 

Увид у радове ученика 

(VIBER група ) 

 
Географија 

 
1 ТВ час - обрада 

 

Додатни задаци и питања 

(VIBER група) 

Кратак тест на тему у 

недељи, Увид у ученичке 

радове (есеј, домаћи 
задатак. .. ) 

 

Биологија 

 

2 ТВ часа- обрада 
Додатни задаци и питања 

(VIBER група) 

Кратак тест на тему у 

недељи, ученички радови 
(есеј, домаћи задатак. .. ) 

Историја 1 ТВ час - обрада 
Додатни задаци и питања 

(VIBER група) 

Увид у рад ученика код 

куће ( Viber група) 

 
Физичко и 

здравствено 

васпитање 

1 час обраде – 

презентације о значају 

физичке активности за 

физичко и ментално 

здравље 

 
 

– Youtube садржаји 

 
 

Видео записи о 

активностима 

 

Енглески језик 

 

1 ТВ час - обрада 

Домаћи задатак у 

уџбенику и радној свесци 

(VIBER група) 

Увид у рад ученика код 

куће ( Viber група) 

Француски 

језик 

Презентација и аудио 

запис 

Домаћи задатак у 

уџбенику и радној свесци 

(VIBER група) 

Увид у рад ученика код 

куће ( Viber група) 

 

Руски језик 
Презентација, 

VIBER група 

Домаћи задатак у 

уџбенику и радној свесци 

(VIBER група) 

Увид у рад ученика код 

куће ( Viber група) 

Музичко 
1 час - обрада - VIBER 

група 

Музичке композицијe на 

youtubu 

Видео записи о 

активностима 

 
 

Ликовно 

 
Рад на задату тему, слободна 

техника 

VIBER група 

 

 
Репродукције 

Увид у радове, 

слање 

фотографија 

путем Viber 

апликације 

Техника и 

технологија 

1 ТВ час -обрада, вежба 

Пројектни задатак 

Youtube, платформе за 

учење, сајт школе 

Увид у радове ученика 

(VIBER група 

Информатикa 

и рачунарство 
2 ТВ часa, обрада 

Youtube, платформе за 

учење, сајт школе 

Увид у радове ученика 

(VIBER група 

 

 



Шести разред 
 

 

Предмет 
Кључне активности и 

начин остваривања 

Додатна подршка и 

начин пружања 
Праћење напредовања 

 

Српски језик 

 

5 ТВ часова - обрада 

Домаћи задаци – (VIBER 

grupa) 
Увид у радове ученика 

(VIBER grupa) 

 
Математика 

 
5 ТВ часова- обрада 

Домаћи задаци – Додатна 

вежбања у радним 

листовима (VIBER grupa) 

 

Увид у радове ученика 

(VIBER grupa) 

 

Географија 

 

1 ТВ часа - Вибер 

Садржаји на Youtube, 

чланци, емисије и додатни 

задаци 

Увид у радове ученика 

(VIBER grupa) 

 

Биологија 

 

1 ТВ час- обрада 

Садржаји на Youtube, 

чланци, емисије и додатни 

задаци 

Увид у радове ученика 

(VIBER grupa) 

 
Историја 

 
1 ТВ час - обрада 

Садржаји на Youtube, 

чланци, емисије и додатни 

задаци 

 

Увид у радове ученика 

(VIBER grupa) 

 
 

Физика 

 

 2 ТВ часа – обрада 
Презентације (мејлом) 

Додатни задаци и вежбања у 

збиркама задатака- 
утврђивање 

Увид у радове ученика 

(VIBER групе) 

Електронска пошта са 

прилозима 

 
Физичко и 

здравствено 

васпитање 

1 час обраде – 

презентације о значају 

физичке активности за 

физичко и ментално 

здравље 

 
 

– Youtube садржаји 

 
 

Видео записи о 

активностима 

 

Енглески језик 

 

1 ТВ час – обрада 

Домаћи задатак у 

уџбенику и радној свесци 

(VIBER grupa) 

Увид у рад ученика код 

куће ( Viber група) 

Француски 

језик 

Презентација и аудио 

запис 

Домаћи задатак у 

уџбенику и радној свесци 

(VIBER grupa) 

Увид у рад ученика код 

куће ( Viber група) 

 

Руски језик 
Презентација и аудио 

запис 

Домаћи задатак у 

уџбенику и радној свесци 

(VIBER grupa) 

Увид у рад ученика код 

куће ( Viber група) 

Музичко 
1 час - обрада - VIBER 

група 

Музичке композицијe на 

youtubu 

 

 
 

Ликовно 

 
Рад на задату тему, слободна 

техника 

VIBER група 

 

 
Анализа 

Увид у радове ученика 

(вибер групе) 

Електронска пошта са 

прилозима 

Техника и 

технологија 
Пројектни задаци 

Youtube, платформе за 

учење, сајт школе 

Увид у радове ученика 

(VIBER група 

Информатикa 

и рачунарство 

 

2 ТВ часa, обрада 

Пројектни задаци 

Youtube, платформе за 

учење, сајт школе 

 

Увид у радове ученика 

(VIBER група 

 



Осми разред 
 

 

Предмет 
Кључне активности и 

начин остваривања 

Додатна подршка и 

начин пружања 
Праћење напредовања 

Српски језик 5 ТВ часова- обрада 
Домаћи задаци – (VIBER 

група) 

Увид у радове ученика 

(VIBER grupa) 

 

Математика 

 

5 ТВ часова- обрада 

Домаћи задаци – Додатна 

вежбања у радним 

листовима (VIBER grupa) 

Увид у радове ученика 

(VIBER grupa) 

 

Географија 

 

1 ТВ час - обрада 
Садржаји на youtube, 

чланци, емисије 

Увид у радове ученика 

(VIBER групе) 

 

Биологија 

 

1 ТВ час- обрада 
Садржаји на youtube, 

чланци, емисије 

Увид у радове ученика 

(VIBER групе) 

Историја 1 ТВ час- обрада 
Садржаји на youtube, 

чланци, емисије 

Увид у радове ученика 

(VIBER групе) 

 
Физика 

1 ТВ час – обрада 
Презентације (мејлом) 

Додатни задаци и вежбања у 

збиркама задатака- 

утврђивање 

Увид у радове ученика 

(VIBER групе) 

Електронска пошта са 

прилозима 

Хемија 1 ТВ час - обрада Додатни задаци и вежбања 
Увид у радове ученика 

(VIBER групе) 

 

Физичко и 

здравствено 

васпитање 

1 час обраде – 

презентације о значају 

физичке активности за 

физичко и ментално 
здравље 

 
– Youtube садржаји 

 
Видео записи о 

активностима 

 

Енглески језик 

1 ТВ час – обрада, 

Презентација ( Viber 

група) 

Домаћи задатак у 

уџбенику и радној свесци 

Увид у рад ученика код 

куће ( Viber група) 

Француски 
језик 

Презентација и аудио 
запис ( Viber група) 

Домаћи задатак у 
уџбенику и радној свесци 

Увид у рад ученика код 
куће ( Viber група) 

Руски језик 
Презентација и аудио 

запис ( Viber група) 

Домаћи задатак у 
уџбенику и радној свесци 

Увид у рад ученика код 

куће ( Viber група) 

Музичко 
1 час - обрада - VIBER 

група ( Viber група) 

Музичке композицијe - 

YouTube 

 

 
Ликовно 

Рад на задату тему, 

слободна техника 

VIBER група 

 
Репродукције 

Увид у радове ученика 

(VIBER група) 

Електронска пошта са 

прилозима 

Техника и 

технологија 

 

Пројектни задатак 
Youtube, платформе за 

учење, сајт школе 
Увид у радове ученика 

(VIBER група 

Информатикa 

и рачунарство 
2 ТВ час – обрада 

Пројектни задатак 

Youtube, платформе за 

учење, сајт школе 

Увид у радове ученика 

(VIBER група 

 

 

 

 



Осми разред 
 

 

Предмет 
Кључне активности и 

начин остваривања 

Додатна подршка и 

начин пружања 
Праћење напредовања 

Српски језик 5 ТВ часова - обрада 
Домаћи задаци – (VIBER 

grupa) 

Увид у радове ученика 

(VIBER grupa) 

 

Математика 

 

5 ТВ часова- обрада 

Домаћи задаци – Додатна 

вежбања у радним 

листовима (VIBER група) 

Увид у радове ученика 

(VIBER група) 

Географија 3 ТВ часа - обрада 
Домаћи задаци – (VIBER 

grupa) 

Увид у радове ученика 

(VIBER група) 

Биологија 2 ТВ часа- обрада 
Домаћи задаци – (VIBER 

група) 

Увид у радове ученика 

(VIBER група) 

Историја 2 ТВ часа - обрада 
Домаћи задаци – (VIBER 

група) 

Увид у радове ученика 

(VIBER група) 

 
Физика 

 

2 ТВ часа – обрада 

Презентације (мејлом) 

Додатни задаци и 

вежбања у збиркама 

задатака- утврђивање 

Увид у радове ученика 

(VIBER група) 

Електронска пошта са 

прилозима 

 

Хемија 

 

3 ТВ часа - обрада 
Додатни задаци и 

вежбања 

Увид у радове ученика 

(VIBER групе) 

 

Физичко и 

здравствено 

васпитање 

1 час обраде – 

презентације о значају 

физичке активности за 

физичко и ментално 

здравље 

 
– Youtube садржаји 

 
Видео записи о 

активностима 

Енглески језик 2 ТВ часа, обрада 
Домаћи задатак у 
уџбенику и радној свесци 

Увид у рад ученика код 

куће ( Viber група) 

Француски 
језик 

Презентација и аудио 
запис 

Домаћи задатак у 
уџбенику и радној свесци 

Увид у рад ученика код 
куће ( Viber група) 

Руски језик 
Презентација и аудио 

запис 

Домаћи задатак у 
уџбенику и радној свесци 

Увид у рад ученика код 

куће ( Viber група) 

Музичко 
1 час - обрада - VIBER 

група 

Музичке композицијe на 

youtubu 

Увид у рад ученика код 

куће ( Viber група) 

 
Ликовно 

Рад на задату тему, 

слободна техника 

VIBER група 

 
Репродукције 

Увид у радове ученика 

(Viber групе) 

Електронска пошта са 

прилозима 

Teхничко и 

информатичко 

образовање 

 

Пројектни задатак 
Youtube, платформе за 

учење, сајт школе 
Увид у радове ученика 

(VIBER grupa) 

 


