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Техничка школа са домом ученика,,Никола Тесла” 
Костолац, ул. Боже Димитријевића б.б. 

тел./факс 012/241-841 
 
 

 
НЕДЕЉНИ ОПЕРАТИВНИ ПЛАН  

КЉУЧНИХ АКТИВНОСТИ У ОСТВАРЕЊУ ОБРАЗОВНОВАСПИТНОГ РАДА 
ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ СА ДОМОМ УЧЕНИКА,,НИКОЛА ТЕСЛА"КОСТОЛАЦ 

 
(30.03. - 04.04.2020.г.) 

 
УВОД 

 
Недељни оперативни план кључних активности у остварењу образовно-васпитног 
рада Техничке школе са домом ученика ,,Никола Тесла" Костолац има за циљ 
остварење рада школе у стање ванредне ситуације у недељи ванредног стања односно 
од 30.03. до 03.04.2020. г. 

Главни циљ овог планирања је да се обезбеди што већа укљученост ученика у 
различите видове учења уз координисан рад наставника у припреми образовног 
материјала за учење и праћење дневне оптерећености ученика. 

У овом плану ће бити приказано : 
1.0.организација наставе и рада школе у ванредном стању звог заштите од вируса 
COVID 19, 
2.0.организација рада одељенских већа, 
2.1. организација рада практичне наставе у свим одељењима,  
2.2.oрганизација рада ненаставног особља 
3.0. организација рада педагошког већа дома ученика,  
4.0.организација рада свих одељења  
5.0.праћења оптерећења ученика. 
 
 

1.0. ОРГАНИЗАЦИЈА НАСТАВЕ И РАДА ШКОЛЕ У ВАНРЕДНОМ СТАЊУ ЗВОГ 
ЗАШТИТЕ ОД ВИРУСА COVID 19 

 
Разматрајући све дописе Министарства просвете, науке и технолошког развоја 

директор школе је донео одлуку о организацији и процесу рада у Техничкој школи са 
домом ученика „Никола Тесла“ у Костолцу која гласи: 
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На основу члана 126 Закона о основама система образовања („Сл. гласник РС“ 
број 88/17, 27/18-др. Закон, 10/19 и 6/20), а у вези Одлуке Владе Републике Србије од 
15.03.2020. године о проглашењу ванредног стања на целој територији Републике 
Србије, директор школе доноси следећу 
 

ОДЛУКУ 
О организацији и процесу рада у Техничкој школи са домом ученика „Никола 

Тесла“ у Костолцу 
за период од 30.03.2020. до 03.04.2020. године 

 
1. У складу са Одлуком Владе Републике Србије од 15.03.2020. године о 

проглашењу ванредног стања на целој територоји Републике Србије („Сл. 
гласник РС“ број 29/20), а у вези Уредбе о мерама за време ванредног стања („Сл. 
гласник РС“ број 31/20, 36/20, 38/20 и 39/20) запослени у Техничкој школи са 
домом ученика „Никола Тесла“ у Костолцу, радиће под условима прилагођеним 
новоносталим околностима и то: 
- Од понедељка 23.03.2020. године школа ће радити у времену од 08:00 до 

12:00 часова, 
- Запослени у настави реализоваће наставу на даљину, 
- У школи, тј.  у затвореном простору не може боравити више од пет особа, 
- Дежурство ће бити организовано на следећи начин: 

1. На посао у једном тренутку долазе максимум 3-три дежурна запослена, 
водећи рачуна да број особа не прелази преко 5 са особама које нису у 
плану дежурства, 

2. Школа се отвара пола сата раније и затвара пола сата касније од 
назначеног веремена рада због дезинфиковања и у то време улаз је 
дозвољен само дежурнима. 

3. У школу се улази само на главни улаз преко дезо баријера са рукавицама и 
заштитиним маскама, односно са дезо марамицама са којим се хватају 
ручке и кваке на вратима, прање руку обавезно после сваког контакта. 

4. Зона кретања кроз школу максимум 5 особа у службеном простору (линија 
кретања је простор до главних улазних врата до врата између зборнице и 
хола фискултурне сале) 

5. У једној канцеларији у истом тренутку могу бити максимум две особе на 
међусобном растојању од минимум 1 метар са заштитном опремом. 
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6. Запослени који откључава/закључава школу ће једном у дану обићи све 
просторије школе у заштитној опреми и дезифинковати за собом све 
површине које је додирнуо. 

7. У случају хаварије у школи, решавати проблем водећи рачуна о максимуму 
5 особа. 

8. Помоћници директора израђују распоред дежурства у складу са 
претходним тачкама и дају директору на усвајање, водећи рачуна да нема 
смењивања дежурних запослених у једном дану и укључивати број 
дежурних тако да се смењују минимум једном недељно. Запослене са 
здравственим  проблемом и проблемом здравља чланова породице са 
којима живе на истој адреси не ангажовати. Посебно не ангажовати 
запослене који на истој адреси живе са особама старијим од 65 година и 
запослене који су пријавили контакт са особама које су допутовале из 
иностранства у периоду проглашења пандемије. 

9. Информације: 
- све информације можете добити на следеће бројеве телефона: 

 066/241-841 сваког радног дана у времену од 08:30 до 11:30 часова 
 012/241-841 сваког радног дана у времену од 08:30 до 11:30 часова 
 преко телефонске секретарице на 012/241-841 

- све информације можете добити и на сајту школе: 
www.tehnickakostolac.edu.rs. 
 

На основу члана 126 Закона о основама система образовања („Сл. гласник РС“ број 
88/17, 27/18-др. Закон, 10/19 и 6/20), а у вези Одлуке Владе Републике Србије од 
15.03.2020. године о проглашењу ванредног стања на целој територији Републике 
Србије, директор школе доноси следећу 
 

ОДЛУКУ  
о дежурству у филскултурној сали 

(од 25. марта до 3. априла 2020. године.) 
 

Распоред дежурства у филскултурној сали школе има за циљ свакодневно обилажење 
овог објекта школе и просторија у њему, независно од главног дела школе у којем се 
свакодневно обављау радне активности.  
За дежурство у овом делу школе задужују се наствници физичког васпитања који 
имају потребу за креирањем видео материјала наставе физичког васпитања ради 

http://www.tehnickakostolac.edu.rs/
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извођења наставе на даљину. Поред наведених радних обавеза исти су задужени да 
обиђу све просторије у овом делу школе ради уочавања стања исправности 
инсталација и да након уочавања хаварије хитно обавесте домора, помоћнике 
директора, односно директора. Такође, дежурни су дужни да се придржавају 
званичних мера заштите од заразе од Корона вируса, које су прописане у општим 
актима и у Одлуци директора број 495-1 од 22.03.2020. г., објављене на сајту школе.  
Ритам дежурства је један запослени у једном дану од понедељка до петка од 9 до 12 
часова. Дежурни ће улазити на улаз филскултурне сале преко дезо бариjере, не 
пролазећи кроз главни део школе уз избегавање непотребних контакта са дежурнима 
у школи. Дежурнима је строго забрањено да у просторије филскултурне сале пуштају 
трећа лица и остале запослене који нису у свакодневном плану дежурања у школи.  
Недељни распоред дежурства у филскултурној сали израђује помоћник директора.  
Напомена:  
Одлука се ставља ван снаге у случају проглашења нових мера Владе Републике Србије 
које се односе на трајање радног времена и рада установа образовања. 

Сви који са неком обавезом или намером долазе у школу дужни су да носе заштитне 
маске и рукавице, односно да се строго придржавају мера заштите (не руковати се, 
прање руку након контакта са површинама које додирују више особа, пролазак преко 
дезобаријера на улазним вратима школе, коришћење дезо-влажних марамица и др.)  

Директор школе је у сарадњи са својим помоћницима директора за наставу, 
помоћником за дом ученика и организатором практичне наставе развио 
организациону шему рада у онлајн платформама у којима су формиране групе по 
надлежности извршења радних обавеза слика 1.1. 
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Мисија рада у онлан групама је успостављање виртуелног рада са високим степеном 
коорелације са радом у реалним условима. У смислу ове мисије, визија нам је да 
успоставимо рад школе на даљину која ће у потпуности функционисати као у реалним 
условима, а циљеви које желимо да постигнемо јесу квалитетан образовно-васпитни 
процес у условима ванредног стања које има једини задатак: брига о здрављу ученика 
и запослених. 
 

2.0. ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ОДЕЉЕНСКИХ  ВЕЋА ПРАКТИЧНЕ НАСТАВЕИ 
НЕНАСТАВНОГ ОСОБЉА 

 
Према допису министарства одељенска већа су организовала рад на следећи начин: 
НЕДЕЉНИ ОПЕРАТИВНИ ПЛАН КЉУЧНИХ АКТИВНОСТИ У ОСТВАРЕЊУ 
ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА  НАСТАВЕ НА ДАЉИНУ ОДЕЉЕНСКИХ ВЕЋА ЈЕ : 

1. РАД СА УЧЕНИЦИМА – ФОРМИРАЊЕ ГРУПА 
Формирана је: 

• Вибер група само са ученицима одељења 
• Група само за Одељенско веће одељења првог разреда 
• Формиранe су групе по преметима ( ученици одељења и предметни 

наставник који је администратор групе) 
Ова група има намену да се преко ње пријављује почетак часа по 
распореду,води час и комуникација са ученицима одељења и прослеђују сви 



6 
 

садржаји наставних јединица и проверава присутност ученика на часу. 
Наставници су у обавези да прате наставни план програм који су раније 
планирали. 
КОРАЦИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА НА ДАЉИНУ 

1. Пажљиво прочитати упутство Министарства просвете које Вам је 
порослеђено 

2. У договору на групи са члановима Одељенског већа,направити 
распоред часова за наставу на даљину.  
Препорука је да се ако је то могуће придржавате распореда који је 
важећи  
( налази се на сајт школе). 
Настава на даљину може да се одржава и суботом ако је то неопходно 
(није обавезно) 
Ученике можете упутити на едукативне садржаје за учење на дањину 
који се емитују на каналу Радио телевизије Србије –РТС Планета за 
ученике средње школе  Садржај наставне јединице за час послати 
ученицима на  било који начин електронске  комуникације који имате 
(e-majl; facebook; mesenger;viberm, microsoft teams .....) 

3. На Viber групи са ученицима објавити почетак часа. 
4.  Проверити ко је прочитао садржај наставне јединице,тј. ко је активан 

на групи. 
5. Након 45 минута објавите да је час завршен на Viber групи 
6. И по распореду наставља следећи наставник да означи почетак часа на 

групи. 
7. Елекртронска комуникација са ученицима је по Вашем избору 

(e-majl; facebook; mesenger;viber, microsoft teams…) 
8. Назначити да до краја наставе  тј  до 19:40 часова могу постављати 

питања у вези лекције. 
9. Питања постављају путем електронске комуникације за коју се 

договорите са ученицима. 
10. На исти начин им и одговарате. 
11. Након 19:45 часова сваког дана можете уписати часове у електронски 

дневник 
12. Време уписивања часа није битно 

И ове радне недеље наставници настављају са радом на новој 
платформи classroom googl.com, која има низ значајних предности: 
једноставна за инсталирање и за наставнике и ученике,на њој се налазе 
и чувају сви материјали,може да се прати напредовање ученика кроз 
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израду тестова знања и провере, лакше и једноставније преузимање 
матерјала и задатака за ученике. 

2. РАСПОРЕД ЧАСОВА ПО КОМЕ СЕ РЕАЛИЗУЈЕ НАСТАВА 
Настава се реализује по распореду часова који важи од почетка године и 
налази се на сајту школе а и по посебном распореду надондечасова . 

3. 
 
 
 

НАДОКНАДА ЧАСОВА 
Чланови одељенског већа су у обавези да доставе лични план надоканде 
часова изгубљених због продужетка распуста, уколико то нису до 
садаурадили. 
На основу усаглашеног распореда надокнаде часова са свим члановима 
одељенскиг већа ,спровести надокнаду часова и о томе обавестити ученике и 
родитеље. 

4.   OБАВЕЗЕ НАСТАВНИКА  ДО КРАЈА 27 РАДНЕ НЕДЕЉЕ: 

• Недељне оперативне планове на формулару из министарства – послати 
педагогу 

• Попунити табелу плана рада за одељење и предмете који предају  
• Попунити табелу извештаја о раду за одељење и предмете који предају  
• Упистаи часове у ес дневник  и обавезно попунити праћење 

напредовања ученика појединачно  и за сваки предмет 

 
2.1. ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ПРАКТИЧНЕ НАСТАВЕ У СВИМ ОДЕЉЕЊИМА  (26 

ОДЕЉЕЊА) 
 

Организације реализације наставних јединица из предмета практична настава за сва 
три подручја рада:  

• машинство и обрада метала,  
• електротехника  
• рударство, геологија и металургија 

у ванредном стању, због заштите од вируса COVID 19. је због специфичности предмета, 
у договору са предметним наставницима органзована комуникацијом путем Viber 
платформе и classroom googl .com платформе. Дат је предлог да се реално претвори  у 
виртуелно и да се  практични рад базира на презентацији - симулацији одређене 
вештине. Такође је предложно да се као образовни материјал планирају  и домаћи 
задаци - израда одређених вежби у дневнику рада, јер ће тако наставник моћи и да 
евидентира податке о напредовању ученика. Свакако  се  очекује да наставници раде 
по свом нахођењу, јер имају широку аутономију у формирању свог рада на часу.  
Када је реч о блок настави одељења М42- машински техничар моторних возила и 
М34/а, у комуникацији са инструкторком вожње, договорено је да се ученици 
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електронским путем навежбавају, тако што ће решавати тестове и самим тим биће у 
ситуацији да са ученицима оствари интеракцију.  
На дневном нивоу, планирана је комуникација са предметним наставницима . 
У периоду од 30.03.2020.до 4.04.2020. године планиране су следеће активности за 
организацију наставе на даљину из предмета практична настава: 
 Све активности по задужењу директора школе 
 Комуникација на дневном нивоу са помоћницима директора, када је реч о 

реализацији наставе из предмета практичне наставе и квалитету реализације, 
као и блок настави  

 Комуникација на дневном нивоу са педагошко – психолошком службом, када је 
реч о  напредовању ученика и дневној оптерећености у складу са узрасним 
карактеристикама, које се евидентирају у  Exel табели 

 Активности везане за дежурство у школи, када су у питању чланови групе 
практичара 

 Дневна комуникација са наставницима практичне наставе, члановима групе 
стручно веће за практичну наставу у циљу помоћи око попуњавања Exel табеле – 
оперативни план рада за предмет практична настава за наступајућу радну 
недељу 

 Координација дуалног образовања на даљину, с обзиром да је од понедељка 
најављено емитовање у електронским медијима и на платформама за 
средњошколце видео приказа практичне наставе (претходне недеље 
организовано је снимање у појединим компанијама симулације свих 
производних процеса, који ће у практичној настави на даљину детаљно 
приказивати различите фазе тих процеса, праћене јасним инструкцијама. 
Наставници – координатори учења кроз рад на најсавременијим машинама 
показаће како се повезују теорија и пракса и стичу вештине. Такође ће 
ученицима бити омогућено да прате и практичну наставу у условима „ванредног 
стања“. Снимање симулације рада користиће и када се ученици врате у школу, 
као увод у процес учења кроз рад. Представљаће ризницу видео садржаја када је 
због безбедности, ученике потребно припремити за услове и радно окружење у 
компаниајма, пре него што уђу у производне погоне.Планирано је снимање 140 
тема из теоријског дела наставе и 60 тема припреме за учење кроз рад). 

 Комуникација са лиценцираним инструкторима у компанијама, када је реч о 
образовним профилима који се школују по систему дуалног модела, ради 
прослеђивања одређене стручне литературе – наставницима - координаторима 
учењу кроз рад, везане за наставне јединице за предстојећу радну недељу. 

 Координациjа реализације наставе из предмета практична настава, према већ 
постојећем распореду за сва три подручја рада у циљу давања предлога 
колегама, да сходно ученицима у групи, примењују садржаје на начин који ће 
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бити доступан највећем броју ученика, уз сугестију коришћења препоручених 
платформи, уместо Viber група 

 Апел колегама да у свом раду, с обзиром на специфичност предмета, користе 
хоризонталну размену, ради што квалитетније реализације наставних јединица, 
како унутар школе, тако и са колегама у оквиру Заједнице машинских школа 
Републике Србије, посебно са колегама из школа који су се укључили у снимање 
појединих садржаја. 

 Дневна комуникација са администратором и наставником Viber групе    тестови 
вожња M42+M34/A (група укупно броји 11 ученика), састављена је од ученика 
ова два одељења који нису положили теоријски део обуке 

 Дневна комуникација са администратором и наставником Viber групе    тестови 
вожња М24 – механичар моторних возила - дуал – други разред (група укупно 
броји 23 ученика)  

 Активно учешће  у групама: тестови  М42, М34/А и М24 на платформи google 
учионица, где су ученицима отворени налози, ради помоћи ученицима око 
решавања тестова, то јест теоријског дела блок наставе из предмета одржавање 
мотора са унутрашњим сагоревањем 

 
Циљ  израде недељног оперативног плана рада организатора практичне наставе 
јесте да комуникацијом путем онлајн група, допринесем да се реализација 
наставног садржаја из предмета практична настава, оствари што квалитетније, то 
јест да се у што већем проценту реално претвори у виртуелно у условима 
ванредног стања, када нам је свима нама основни задатак пре свега: брига о 
здрављу ученика и запослених. 
 

2.2. ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА НЕНАСТАВНОГ ОСОБЉА 
 

2.2.1. Дежурство у школи  
 
У току наредне недеље као и у предходном периоду организовано је дежурство у 
школи пре подне од 7:30 часова до 12:30 часова. Дежурство реализује ненаставно 
особље из групе : 
 аднинистрација ,  
 службе одржавања ( домари и спремачице). 
 И запослени из Дома ученика 
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Дежуство се реализује по следећим упутствима :  
 

ОД ПОНЕДЕЉКА, ШКОЛА РАДИТИ ОД 8 ДО 12 ЧАСОВА.  

У ШКОЛИ ТЈ. У ЗАТВОРЕНОМ ПРОСТОРУ НЕ МОЖЕ БОРАВИТИ ВИШЕ ОД 5 ОСОБА. 

ДЕЖУРСТВО ЋЕ БИТИ ОРГАНИЗОВАНО НА СЛЕДЕЋИ НАЧИН: 

1. ШКОЛА СЕ ОТВАРА У 7:30, А ЗАТВАРА У 12:30. 

2. НА ПОСАО У ЈЕДНОМ ТРЕНУТКУ ДОЛАЗЕ МАКСИМУМ 3 - ТРИ, ВОДЕЋИ РАЧУНА ДА БРОЈ ОСОБА НЕ 
ПРЕЛАЗИ ПРЕКО 5 СА ОСОБАМА КОЈЕ НИСУ У ПЛАНУ ДЕЖУРСТВА. 

3. У ШКОЛУ СЕ УЛАЗИ САМО НА ГЛАВНИ УЛАЗ ПРЕКО ДЕЗО БАРИЈЕРА СА РУКАВИЦАМА И 
ЗАШТИТНИМ МАСКАМА, ОДНОСНО СА ДЕЗО МАРАМИЦАМА СА КОЈИМ СЕ ХВАТАТИ ЗА РУЧКЕ И 
КВАКЕ НА ВРАТИМА. 

2. ЗОНА КРЕТАЊА КРОЗ ШКОЛУ МАКСИМУМ 5 ОСОБА У САМО СЛУЖБЕНИ ПРОСТОР (ЛИНИЈА  
КРЕТАЊА ПОРОСТОР ОД ГЛАВНИХ УЛАЗНИХ ВРАТА ДО ВРАТА ИЗМЕЂУ ЗБОРНИЦЕ И ХОЛА 
ФИЛСКУЛТУРНЕ САЛЕ) 

3. У ШКОЛУ СЕ УЛАЗИ САМО НА ГЛАВНИ УЛАЗ ПРЕКО ДЕЗО БАРИЈЕРА СА РУКАВИЦАМА И 
ЗАШТИТНИМ МАСКАМА, ОДНОСНО СА ДЕЗО МАРАМИЦАМА СА КОЈИМ СЕ ХВАТАТИ ЗА РУЧКЕ И 
КВАКЕ НА ВРАТИМА. 

2. ЗОНА КРЕТАЊА КРОЗ ШКОЛУ МАКСИМУМ 5 ОСОБА У САМО СЛУЖБЕНИ ПРОСТОР (ЛИНИЈА  
КРЕТАЊА ПОРОСТОР ОД ГЛАВНИХ УЛАЗНИХ ВРАТА ДО ВРАТА ИЗМЕЂУ ЗБОРНИЦЕ И ХОЛА 
ФИЛСКУЛТУРНЕ САЛЕ) 

З. У ЈЕДНОЈ ПРОСТОРИЈИ У ИСТОМ ТРЕНУТКУ МОГУ БИТИ МАКСИМУМ ДВЕ ОСОБЕ НА МЕЂУСОБНОМ 
РАСТОЈАЊУ ОД МИНИМУМ 1 МЕТАРА СА ЗАШТИТНОМ ОПРЕМОМ. 

4. ЗАПОСЛЕНИ КОЈИ ОТКЉУЧАВА/ЗАКЉУЧАВА ШКОЛУ ЋЕ ЈЕДНОМ У ДАНУ ОБИЋИ СВЕ ПРОСТОРИЈЕ 
ШКОЛЕ У ЗАШТИТНОЈ ОПРЕМИ И ДЕЗИНВИКОВАТИ ЗА СОБОМ СВЕ ПОВРШИНЕ КОЈЕ ЈЕ ДОДИРНУО. 

5. У СЛУЧАЈУ НЕКЕ ХАВАРИЈЕ У ШКОЛИ, РЕШАВАТИ ПРОБЛЕМ ВОДЕЋИ РАЧУНА О МАКСИМУМУ 5 
ОСОБА. 

УПУТСТВО ЗА ДЕЖУРНЕ 

1. ОД 7:00 ДО 7:30 ДЕЗИНФЕКЦИЈА КВАКА  
2. 8:00 ДОЛАЗЕ ОСТАЛИ ДО 12:00  
3. ОД 12:00 ДО 12:30 ДЕЗИНФЕКЦИЈА СВИХ ПРОСТОРИЈА ГДЕ ЈЕ НЕКО БИО У ТОКУ СМЕНЕ  
4. ЗАКЉУЧАТИ СВЕ УЛАЗЕ ПА И ГЛАВНИ УЛАЗ 
5. КО ДОЛАЗИ МОРА ДА СЕ НАЈАВИ ДАН РАНИЈЕ 
6. OСОБА КОЈА ОТВАРА И ЗАТВАРА ШКОЛУ ВОДИ РАЧУНА ДА СЕ СВИ УПИШУ У ЕВИДЕНЦИЈУ 

7. ДОРУЧАК И ВОДУ ПОНЕСИТЕ СА СОБОМ ЈЕР НЕМА ИЗЛАСКА ВАН ШКОЛЕ У ТОКУ ДЕЖУРСТВА 
         8. У 12:30 СВИ НАПУШТАЈУ ШКОЛУ  
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Oбавезе домара школе су да два пута недељно обилазе целу школу ради комлетне 
контроле славина и електричних инсалација. 

Један број ненаставног особља обавља и друге активности везане за ванредну 
ситуцију а то су хуманитарне активности у виду помоћи старијим особама у свом 
окружењу или код куће бригом о својим родитељима и члановима породице старијим 
од 65 година. 

3.0. ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ПЕДАГОШКОГ ВЕЋА ДОМА УЧЕНИКА 
 

1. Укључење у рад на даљину и дежурства у школи. 
2. Дезинфиковање подова, купатила, радних столова, квака у дому ученика, 

кухињи, ресторану и магацину 
3. Рад у формираним Вибер групама по васпитним групама са циљем комуникације 

васпитача са својим васпитним групаманза време ванредног стања. 

4.0. ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ОДЕЉЕЊА 

4.1. М11 Техничар за комјутерско управљања (CNC) машинама- ЛидијаПоповић 

1. РАД СА УЧЕНИЦИМА – ФОРМИРАЊЕ ГРУПА 
Групе су формиране на viber -у и платформи classroom googl.com , 

2. РАД СА РОДИТЕЉИМА 
Такође,формиранa група на viber –у 

3. РАСПОРЕД ЧАСОВА ПО КОМЕ СЕ РЕАЛИЗУЈЕ НАСТАВА 
Распоред се одвија по стандардном распореду 

 

4.2. М12 Машински техничар моторних возила – Стојиљковић Драган 

1. РАД СА УЧЕНИЦИМА – ФОРМИРАЊЕ ГРУПА 
Е-mail  адресе и бројеви мобилних телефона свих ученика  су прослеђене на 
групу „Одељењско веће М12“.и платформи classroom googl.com , 
Формиране су групе са свим ученицима одељења за сваки предмет на  
друштвеној мрежи  Viber, осим за  предмет  Рачунарство и информатика где 
ће бити коришћен Distance Learning System.   
Неки материјали слаће се путем email-а. 
За предмете код којих је то могуће, ученици ће се упућивати на ТВ програме 
и On-line  платформе  као што је МОЈА ШКОЛА...  
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2. РАД СА РОДИТЕЉИМА 
Формирана је Viber група са родитељима, и они су свакодневно обавештени 
о свему. Прослеђују им се обавештења министарства и школе која су 
намењена њима. Такође су обавештени да прате сајт школе и странице 
школе на друштвеним мрежама.  

3. РАСПОРЕД ЧАСОВА ПО КОМЕ СЕ РЕАЛИЗУЈЕ НАСТАВА 
Настава се реализује по распореду  часова који је важио на дан проглашења 
ванредног стања. 

 
4.3.  М13 Техничар машинске енергетике – Радовановић Јасминка 
4.4.  М14Аутомеханичар ; заваривач – Светлана Милићев 

1. РАД СА УЧЕНИЦИМА – ФОРМИРАЊЕ ГРУПА 
Формирана је WхатсАппгрупа само са ученицима одељења и платформи 
classroom googl.com , 
Група само за Одељенско веће одељења М14 
Формирано је 12  група по преметима ( ученици одељења и предметни 
наставник који је администратор групе) 
Ова група има намену да се преко ње пријављује почетак часа по 
распореду,води час и комуникација са ученицима одељења и прослеђују сви 
садржаји наставних јединица. 

2. РАД СА РОДИТЕЉИМА 
Путем већ постојеће групе са родитељима,сви су обавештени са начином 
рада,у условима ванредне ситације и одржавањем наставе на даљину. 

3. РАСПОРЕД ЧАСОВА ПО КОМЕ СЕ РЕАЛИЗУЈЕ НАСТАВА 
Настава се реализује по распореду часова који важи од почетка године и 
налази се на сајту школе. 

 
4.5.  Е11Електротехничар процесног управљања- Ристић Мерима 

1. РАД СА УЧЕНИЦИМА – ФОРМИРАЊЕ ГРУПА 
Формирана је WхатсАппгрупа само са ученицима одељења 
Група само за Одељенско веће одељења Е11и платформи classroom 
googl.com , 
Формирано је 12  група по преметима ( ученици одељења и предметни 
наставник који је администратор групе) 
Ова група има намену да се преко ње пријављује почетак часа по 
распореду,води час и комуникација са ученицима одељења и прослеђују сви 
садржаји наставних јединица. 

2. РАД СА РОДИТЕЉИМА 
Путем већ постојеће групе са родитељима,сви су обавештени са начином 
рада,у условима ванредне ситације и одржавањем наставе на даљину. 
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3. РАСПОРЕД ЧАСОВА ПО КОМЕ СЕ РЕАЛИЗУЈЕ НАСТАВА 
Настава се реализује по распореду часова који важи од почетка године и 
налази се на сајту школе. 

 
4.6.   Е12 Електротехничар рачунара – Стојановић Зорица 

1. РАД СА УЧЕНИЦИМА – ФОРМИРАЊЕ ГРУПА 
У одељењу Е12 формиране су групе за сваки предмет појединачно и оне су 
одмах почеле да функционишу. и платформи classroom googl.com , 

2. РАД СА РОДИТЕЉИМА 
Формирана је група са родитељима овог одељења која је у функцији. 
 

3. РАСПОРЕД ЧАСОВА ПО КОМЕ СЕ РЕАЛИЗУЈЕ НАСТАВА 
Настава у овом одељењу реализује се по постојећем распореду који се налази 
на сајту школе. 

 
4.7.   Е13 Електротехничар енергетике – Нела Алексић 

1. РАД СА УЧЕНИЦИМА – ФОРМИРАЊЕ ГРУПА 
У одељењу Е12 формиране су групе за сваки предмет појединачно и оне су 
одмах почеле да функционишу. и платформи classroom googl.com , 

2. РАД СА РОДИТЕЉИМА 
Формирана је група са родитељима овог одељења која је у функцији. 
 

3. РАСПОРЕД ЧАСОВА ПО КОМЕ СЕ РЕАЛИЗУЈЕ НАСТАВА 
Настава у овом одељењу реализује се по постојећем распореду који се налази 
на сајту школе. 

 
4.8.   М21Техничар за комјутерско управљања (CNC) машинама – Тијана Јанковић 

1. РАД СА УЧЕНИЦИМА-ФОРМИРАЊЕ ГРУПА 
Групе су формиране на Виберу и платформи classroom googl.com , 

2. РАД СА РОДИТЕЉИМА 
Родитељима је направљена на Виберу група, могућа је брза комуникација и 
проток информација.  

3. РАСПОРЕД ЧАСОВА ПО КОМЕ СЕ РЕАЛИЗУЈЕ НАСТАВА 
Распоред часова реализује се као што је у електронском дневнику. У прилогу 
биће достављен план надокнаде часова  

 
4.9.   М22 Машински техничар моторних возила – Петковић Гордана 

1. РАД СА УЧЕНИЦИМА – ФОРМИРАЊЕ ГРУПА 
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Формиране су групе са уценицима. Сви уценици су укљуцени и платформи 
classroom googl.com , 

2. РАД СА РОДИТЕЉИМА 
Формирана је група са родитељима. Нису сви родиитељи у групи већ само они 
који имају техницке могуцности тј. 6/ 18 
Остали  су упућени на сајт школе како би пратили саопштења 
Такодје им је скренута пажња да контролису своје дете  око редовности 
праћења он лине наставе 

3. РАСПОРЕД ЧАСОВА ПО КОМЕ СЕ РЕАЛИЗУЈЕ НАСТАВА 
Ради се по раније усвојеном распореду часова за М22  као и плану надокнад 
часова због продужењазимског распуста.  

 
4.10.М23Техничар машинске енергетике – Динић Ивана 

1. РАД СА УЧЕНИЦИМА – ФОРМИРАЊЕ ГРУПА 
Формиране су све групе преко вибера да би се настава организовала 

2. РАД СА РОДИТЕЉИМА 
Формирана је група на виберу са родитељима ради обавештења која добијамо 
из школе и платформи classroom googl.com , 

3. РАСПОРЕД ЧАСОВА ПО КОМЕ СЕ РЕАЛИЗУЈЕ НАСТАВА 
Настава се данас организовала: наставни дан уторак , сатница часова - 
школски распоред. 
Часови сви одржани у назначено време. 

 
4.11. М24Механичар моторних возила- Маслаћ Жељко 
4.12. Е21Електротехничар процесног управљања – Јокановић Видомир 

1. РАД СА УЧЕНИЦИМА – ФОРМИРАЊЕ ГРУПА 
Формиране су групе са свим ученицима одељења за сваки предмет на 
друштвеним мрежама WhatsApp, Viber, Facebook, Microsoft Teams итд. Неки 
материјали слаће се путем email-а и све  
emai адресе су прослеђене одељенском већу. За предмете код којих је то 
могуће, ученици ће се упућивати на онлајн платфорем као што је РТС 
Планета.  

2. РАД СА РОДИТЕЉИМА 
Формирана је Viber група са родитељима, и они су свакодневно обавештени о 
свему. Прослеђују им се обавештења министарства и школе која су намењена 
њима. Такође су обавештени да прате сајт школе и странице школе на 
друштвеним мрежама.  

3. РАСПОРЕД ЧАСОВА ПО КОМЕ СЕ РЕАЛИЗУЈЕ НАСТАВА 
Настава се реализује по распореду часова који је активан од почетка школске 
године 
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4.13. Е22  Електротехничар рачунара – Јоветић Јелена 

1
. 

РАД СА УЧЕНИЦИМА – ФОРМИРАЊЕ ГРУПА 
Формиране су групе по предметима, ученици су зајено са предметним 
наставницима и разредним старешином. Групе су формиране на ВИБЕР, WА. 

2
. 

РАД СА РОДИТЕЉИМА 
Формирана је већ од раније СМС група са родитељима, уколико буде потребе 
биће формирана и Вибер група. 

3
. 

РАСПОРЕД ЧАСОВА ПО КОМЕ СЕ РЕАЛИЗУЈЕ НАСТАВА 
Настава се реализује по већ задатом распореду са планом надокнаде часова. 

 
4.14. Е23Електротехничар енергетике – Стојковић Јасна 

1. РАД СА УЧЕНИЦИМА – ФОРМИРАЊЕ ГРУПА 
Групе су формиране на Viber и Whats app-u за све предемте 

2. РАД СА РОДИТЕЉИМА 
Формирана група на Viber-u. 

3. РАСПОРЕД ЧАСОВА ПО КОМЕ СЕ РЕАЛИЗУЈЕ НАСТАВА 
ради се по постојећем распореду часова 

 
4.15. М31Машински техничар за компјутерско конструисање- Арсић Слободан 

1. РАД СА УЧЕНИЦИМА – ФОРМИРАЊЕ ГРУПА 
Групе су формиране са предметним наставницима,одељењским већем и 
ученицима 

2. РАД СА РОДИТЕЉИМА 
Формирана је група са родитељима  и добили су сва упуства  

3. РАСПОРЕД ЧАСОВА ПО КОМЕ СЕ РЕАЛИЗУЈЕ НАСТАВА 
По распореду који вази као да идемо у школу 

 
4.16. М32Машински техничар моторних возила - Милутиновић Предраг 

1. РАД СА УЧЕНИЦИМА – ФОРМИРАЊЕ ГРУПА 
Групе су формиране са предметним наставницима,одељењским већем и 
ученицима 

2. РАД СА РОДИТЕЉИМА 
Формирана је група са родитељима  и добили су сва упуства  

3. РАСПОРЕД ЧАСОВА ПО КОМЕ СЕ РЕАЛИЗУЈЕ НАСТАВА 
По распореду који вази као да идемо у школу 

 
4.17. М33Техничар машинске енергетике – Миливојевић Јелена 
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1. РАД СА УЧЕНИЦИМА – ФОРМИРАЊЕ ГРУПА 
За сваки предмет формирана јепосебна  viber група, осим за српсик језик и 
књижевност где се настава обавља преко групе на facebook-у 

2. РАД СА РОДИТЕЉИМА 
Родитељи   добијају   обавештења   преко   електронске   поште   (адресе 
преузете из есДневника) 

3. РАСПОРЕД ЧАСОВА ПО КОМЕ СЕ РЕАЛИЗУЈЕ НАСТАВА 
На сајту школе 

 
4.18. М34Заваривач Аутомеханичар – Ненад Јовановић 
4.19. Е31Електротехничарза електронику на возилима – Нада Вулић 
4.20. Е32Електротехничар рачунара – Миленковић Габријела 

1. РАД СА УЧЕНИЦИМА – ФОРМИРАЊЕ ГРУПА 
Формирана група на виберу и whatsApp, професорима прослеђени бројеви 
телефона и мејлови ученика. Сви професори имају формирану групу са 
ученицима за свој предмет 

2. РАД СА РОДИТЕЉИМА 
Са родитељима формирана група на виберу и ту им постављам сва битна и 
важна обавештења 

3. РАСПОРЕД ЧАСОВА ПО КОМЕ СЕ РЕАЛИЗУЈЕ НАСТАВА 
Настава се реализује по важећем распореду са сајта школе 

 
4.21. Е33Електротехничар енергетике- Киселица Радица 

1. РАД СА УЧЕНИЦИМА – ФОРМИРАЊЕ ГРУПА 
На viberu су формиране све групе за све предметне професоре са ученицима. 

2. РАД СА РОДИТЕЉИМА 
На viberu је формирна група са родитељима. Упознати су са целокупном 
организацијом и наставом на даљину. 

3. РАСПОРЕД ЧАСОВА ПО КОМЕ СЕ РЕАЛИЗУЈЕ НАСТАВА 
Настава се реализује по важећем распореду ( налази се на сајту школе) 

 
4.22. Е34 Електричар – Марко Ђорђевић 

1. РАД СА УЧЕНИЦИМА – ФОРМИРАЊЕ ГРУПА 
Групе за ученике формиране у потпуности, тј. За сваки предмет посебно 

2. РАД СА РОДИТЕЉИМА 
Формирана група са родитељима. Обавештени о раду школе. 

3. РАСПОРЕД ЧАСОВА ПО КОМЕ СЕ РЕАЛИЗУЈЕ НАСТАВА 
Распоред стандарни, као на сајту школе 
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4.23. М41Машински техничар за компјутерско конструисање –Тодић Драган 
1. РАД СА УЧЕНИЦИМА – ФОРМИРАЊЕ ГРУПА 

Формирана је Вибер група само са ученицима одељења; 
Формирана је група само за Одељенско веће одељења M41; 
Формирано је 14  група по предметима ( ученици одељења и предметни 
наставник који је администратор групе); 
Ова група има намену да се преко ње ученицима пријављује почетак часа по 
распореду, води час и комуницира са ученицима одељења и да им се 
прослеђују сви садржаји наставних јединица. 

2. РАД СА РОДИТЕЉИМА 
Путем већ постојеће групе са родитељима, сви су обавештени о начину рада,у 
условима ванредне ситације и одржавањем наставе на даљину. 

3. РАСПОРЕД ЧАСОВА ПО КОМЕ СЕ РЕАЛИЗУЈЕ НАСТАВА 
Настава се реализује по распореду часова који важи од почетка године и 
налази се на сајту школе. 

 
4.24. М42Машински техничар моторних возила – Благојевић Слободан 
4.25. М43Техничар машинске енергетике – Дамњановић Драгослав 
4.26. Е41Електротехничарза електронику на возилима – Јегер Владимир 

1. РАД СА УЧЕНИЦИМА – ФОРМИРАЊЕ ГРУПА 
Формиране су групе са свим ученицима одељења за сваки предмет на 
друштвеним мрежама WhatsApp, Viber, Facebook итд. Неки материјали слаће 
се путем email-а и све  
emai адресе су прослеђене одељенском већу. За предмете код којих је то 
могуће, ученици ће се упућивати на онлајн платфорем као што је РТС 
Планета.  

2. РАД СА РОДИТЕЉИМА 
Формирана је Viber група са родитељима, и они су свакодневно обавештени о 
свему. Прослеђују им се обавештења министарства и школе која су намењена 
њима. Такође су обавештени да прате сајт школе и странице школе на 
друштвеним мрежама.  

3. РАСПОРЕД ЧАСОВА ПО КОМЕ СЕ РЕАЛИЗУЈЕ НАСТАВА 
Настава се реализује по распореду часова који је активан од почетка школске 
године 

 
4.27. Е42Електротехничар рачунара – Сашка Максић 

1. РАД СА УЧЕНИЦИМА – ФОРМИРАЊЕ ГРУПА 
Формиране су групе са свим ученицима одељења за сваки предмет на 
друштвеним мрежама WhatsApp, Viber, Facebook итд. Неки материјали слаће 
се путем email-а и све и платформи classroom googl.com , 
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emai адресе су прослеђене одељенском већу. За предмете код којих је то 
могуће, ученици ће се упућивати на онлајн платфорем као што је РТС Планета.  
 

2. РАД СА РОДИТЕЉИМА 
Формирана је Viber група са родитељима, и они су свакодневно обавештени о 
свему. Прослеђују им се обавештења министарства и школе која су намењена 
њима. Такође су обавештени да прате сајт школе и странице школе на 
друштвеним мрежама.  

3. РАСПОРЕД ЧАСОВА ПО КОМЕ СЕ РЕАЛИЗУЈЕ НАСТАВА 
Настава се реализује по распореду часова који је активан од почетка школске 
године 

 
4.28. Е43Електротехничар енергетике – Ирена Ајдачић 

1. РАД СА УЧЕНИЦИМА – ФОРМИРАЊЕ ГРУПА 
Формирана је Viber група само са ученицима одељења и и платформи 
classroom googl.com , 
Група само за Одељенско веће одељења Е43 
Формирано је 13 група по преметима ( ученици одељења и предметни 
наставник који је администратор групе) 
Ова група има намену да се преко ње пријављује почетак часа по распореду, 
води час и комуникација са ученицима одељења и прослеђују сви садржаји 
наставних јединица. 

2. РАД СА РОДИТЕЉИМА 
Путем већ постојеће групе са родитељима,сви су обавештени са начином 
рада,у условима ванредне ситације и одржавањем наставе на 
даљину.Примедби није било. 

3. РАСПОРЕД ЧАСОВА ПО КОМЕ СЕ РЕАЛИЗУЈЕ НАСТАВА 
Настава се реализује по распореду часова који важи од почетка године. 

 
4.29. Р11 Рударски техничар - Александра Ристић Стевић 
4.30. Р21 Рударски техничар – Милица Ивановић 

1. РАД СА УЧЕНИЦИМА – ФОРМИРАЊЕ ГРУПА 
Формиране су групе са свим ученицима одељења за сваки предмет на 
друштвеним мрежама WhatsApp, Viber, Facebook итд. и платформи classroom 
googl.com , Неки материјали слаће се путем email-а и све  
emai адресе су прослеђене одељенском већу. За предмете код којих је то 
могуће, ученици ће се упућивати на онлајн платфорем као што је РТС Планета.  

2. РАД СА РОДИТЕЉИМА 
Формирана је Viber група са родитељима, и они су свакодневно обавештени о 
свему. Прослеђују им се обавештења министарства и школе која су намењена 
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њима. Такође су обавештени да прате сајт школе и странице школе на 
друштвеним мрежама.  

3. РАСПОРЕД ЧАСОВА ПО КОМЕ СЕ РЕАЛИЗУЈЕ НАСТАВА 
Настава се реализује по распореду часова који је активан од почетка школске 
године 

 
4.31. Р31 Рударски техничар – Сузић Марко 

1. РАД СА УЧЕНИЦИМА – ФОРМИРАЊЕ ГРУПА 
Направљене су вибер групе у којима сваки предметни професор има своју 
групу са свим ученицима из одељења. и платформаclassroom googl.com , 

2. РАД СА РОДИТЕЉИМА 
Такође је направљена вибер група у којој су родитељи и разредни старешина 
путем које ће родитељи бити обавештавани о дешавањима везаним за учење 
на даљину. 

3. РАСПОРЕД ЧАСОВА ПО КОМЕ СЕ РЕАЛИЗУЈЕ НАСТАВА 
Договорено је да се Одељенско веће придржава утврђеног распореда, који је 
био на снази пре увођења ванредног стања. 

 
4.32. Р41 Рударски техничар- Јаковљев Аљоша 

1. РАД СА УЧЕНИЦИМА – ФОРМИРАЊЕ ГРУПА 
Направљене су вибер групе у којима сваки предметни професор има своју 
групу са свим ученицима из одељења. 

2. РАД СА РОДИТЕЉИМА 
Такође је направљена вибер група у којој су родитељи и разредни старешина 
путем које ће родитељи бити обавештавани о дешавањима везаним за учење 
на даљину. 

3. РАСПОРЕД ЧАСОВА ПО КОМЕ СЕ РЕАЛИЗУЈЕ НАСТАВА 
Договорено је да се Одељенско веће придржава утврђеног распореда. 
 

 
5.0 ПРАЋЕЊЕ ОПТЕРЕЋЕНОСТИ УЧЕНИКА 

 
Почетак реализације образовно – васпитног рада учења на даљину за период од 30. до 
04. aприла 2020. године. Формиране су Viber групе за ученике, наставнике, родитеље и 
посебне групе за сваки наставни предмет. На основу повратних информација од 
одељењских старешина који су поднели извештаје у претходној радној недељи, 
тачније од 23.03. до 27.03. 2020. год,  добијене су информације од ученика израдом 
анонимне анкете , родитеља и предметних наставника. Увидом у њих може се 
закључити да је ниво организације био добар за почетак и много је похвала на рачун 
квалитета рада, као и брзине преласка на нови начин рада у новонасталој ситуацији, 
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што указује на чињеницу да настава може да се изводи на исти начин уз увођење 
нових платформи по препоруци министартсва. 
Родитељи, у већини случајева, прате рад своје деце и на овај начин имају увид у 
њихово ангажовање. Подстичу их у праћењу наставе и писању домаћих задатака. 
Генерално, сматрају да ученици за сада нису превише оптерећени. Такође, родитељи 
нам дају подршку, а поједини и нуде помоћ у складу са њиховим могућностима. Дакле, 
школа ће наставити са успостављањем добре сарадње са родитељим путем 
предвиђених платформи за комуникацију. 
Приоритет у извођењу наставе на даљину у будућем периоду је праћење ученичког 
времана проведеног за инфомационо-комуникационим технологијама, на основу којег 
ћемо укључити у рад педагошко-психолошку службу као саветодавни орган у 
одређивању оптимума. Такође, као битан извор подршке укључићемо методе из 
литературеОливере Т. Хајровић, специјалисте медицинске психологије, која добро 
познаје структуру наших ученика и нашу школу као установу у којој често обавља 
своја научна истраживања. 
 

      У Костолац, 27. март 2020. г.                                                     Директор школе 

          дрГоран Несторвић, с.р. 
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ОПЕРАТИВАНИ ПЛАН РАДА 
НАСТАВНИКА 

ЗА ПЕРИОД 
 

ОД 30.03.2020. ДО 4.04.2020.год. 
 
 



Први разред, 
рударски 

техничар Р11
Предмет

Кључне активности и начин 
остваривања

Додатна подршка и наћин пружања Праћење напредовања
Број 

одржан. 
часова

Број 
неодрж. 
часова

Први
Српски језик и 
књижевност

Један час обраде, обнављања и 
утврђивања

вибер група Домаћи задаци и активност

Први Енглески језик
1.obrada; 2.vezbanje Komunikacija sa ucenicima, slanje 

materijala potrebnog za cas
Uvid u rad i aktivnost ucenika (Viber grupa)

Први Историја
 2 часа недељно,комбиновани рад 
преко Вибер групе

 Домаћи задаци и истраживање (ТВ 
и друштвене мрже

Увид у радове ученика (Viber група).Присутност, 
активност, повратне информације.

Први
Музичка 
уметност

1 час недељно. Обрада преко 
вибер групе.

Обострана комуникација, домаћи 
задатак

Увид у радове слањем фотографија радова. 
Присутност и активност ученика.

Први
Физичко 

васпитање

1. час вежбање  2. час проверa Домаћи задатак - вежбање код куће Увид у радове ученика - електронска пошта( са 
прилозима) и Viber група.

Први Математика
4 часа,в,о,в,о Домаћи задаци и вежбања (Viber-

група)
Увид у радове ученика (Viber група)

Први
Рачунарство и 
информатика

1 и 2 час обраде и вежбања на 
напредном и основном нивоу (e-
mail сервер група која је 
искоришћена као DLS (Distance 
Learning System) платформа за 

задаци и вежбања у програму МS 
Excel (e-mail сервер група)

Увид у радове и активности ученика реализован је 
преко сервиса електронска пошта (са прилозима)

Први Географија
1 час обраде и 1 час обнављања, 
утврђивања  . Настава на даљину 
путем апликације ,,Вибер"

Обострана комуникација, анализа и 
понављање пређеног градива  -
вибер група

Присутност, активност, повратне информације, 
домаћи задатак - вибер група

Први Физика

2 часа, обрада и вежбање-Настава 
на дањину преко вибер групе

Обострана комуникација, анализа и 
понављање пређеног градива, 
израда рачунских задатака  -вибер 
група

Присутност, активност, повратне информације, 
домаћи задатак - вибер група



Први Хемија

3 часа, 2 часа обраде и 1 час 
утврђивање; Настава на даљину - 
Вибер група и Гугл учионица 
(немају сви ученици техничких 
могућности за приступ 
платформи);

Наставник је доступан за свако 
објашњење; PowerPoint 
презентација; линкови са 
експериментима који прате наставну 
јединицу; радни лист са питањима и 
задацима;

Праћење активности и присутности; уписивање 
активности у есдневник и педагошку свеску; 
фотографије домаћих задатака и активности током 
часа; питања ученика током часа.

Први Биологија

1 час-утврђ: Екосистем -
проц.круж.материје; 2 Час-
обрада:Биосфера-биогеохемијски 
циклуси

Подршка преко Viber  групе.Домаћи 
задаци за вежбање.Обострана 
комуникација, анализа и понављање 
пређеног градива

Увид у радове ученика (Viber група).Присутност, 
активност, повратне информације.

Први
Основе 

геологије

2 часа обраде наставне јединице и 
2 часа вежби . Настава на даљину 
преко вибер групе

Обострана комуникација, анализа и 
понављање пређеног градива, 
израда рачунских задатака  -вибер 
група

Присутност, активност, повратне информације, 
домаћи задатак - вибер група

Први
Техн.црт.са 

нац.геометрији
м

2 часа обраде  и 4 часа вежби (2 
часа надокнаде). Настава на 
даљину путем апликације ,,Вибер"

Комуникација са ученицима  и 
слање материјала у виду текста и 
слика путем апликације ,,Вибер"

Увид у присуство, активност, домаће задатке 
ученика путем апликације "Вибер"

Први Верска настава
1 час недељно. Обрада преко 
вибер групе.

Обострана комуникација, анализа и 
понављање пређеног градива  -
вибер група

Увид у присуство, активност, ученика путем вибер 
групе

Први
Грађанско 
васпитање

1 час недељно. Обрада преко 
VIBER групе.

Комуникација са ученицима  и 
слање материјала у виду текста и 
слика путем апликације ,,Вибер"

Увид у присуство, активност, ученика путем 
апликације VIBER

Први
Час 

одељењског 
старешине

решавање актуелних проблема 
ученика везаних за извођење 
наставе на даљину

Комуникација са ученицима  и 
слање материјала у виду текста и 
слика путем апликације ,,Вибер"

Увид у присуство, активност, ученика путем 
апликације VIBER



Први разред, 
техничар за 

компјутерско 
управљање 

(CNC) машина 
М11

Предмет
Кључне активности и начин 

остваривања
Додатна подршка и наћин пружања Праћење напредовања

Број 
одржани
х часова

Број 
неодрж. 
часова

Први
Српски језик и 
књижевност

2 часа обраде 1 час вежбања Слање потребног 
материјала,фотографија, кроз 
обострану комуникацију на вибер 
групи

Увид у вежбе ученика преко вибер групе 

Први Енглески језик
2 casa vezbanja Komunikacija sa ucenicima, slanje 

materijala potrebnog za cas
Uvid u rad i aktivnost ucenika (Viber grupa)

Први
Ликовна 
култура

1. час , обрада Слање потребног 
материјала,фотографија, кроз 
обострану комуникацију на вибер 
групи

Кроз активност ученика, реализацију задатог на 
вибер групи

Први
Физичко 

васпитање

1. час вежбање  2. час проверa Домаћи задатак - вежбање код куће Увид у радове ученика - електронска пошта( са 
прилозима) и Viber група.

Први Математика
Три часа обраде: Растављање 
полинома на чиниоце; Четврти час 
утврђивање наставних 
јединица.(WhatsApp)

Презентације, додатни задаци за 
вежбање.(WhatsApp)

Фотографисање учињеног. Домаће задатке шаљу 
преко сервиса електронска пошта (са прилозима).

Први Физика

Обрада новог градива путем 
презентација које ученици раде и 
постављају у вајбер групу. 
Анализа,диксусија  усвојенх знања 
путем фејсбук групе-квиз

Подршка преко Viber групе,  блога, 
Фејбук групе и е маила. Домаћи 
задаци  у облику презентација 

Увид у радове ученика (Viber група).Присутност, 
активност, повратне информације.

Први Хемија
1 час вежбања и 1 час провере, 
преко Vibera и Google classroom

Комуникација на групи, 
презентација новог градива преко 
Power point презентација, видеа на 
You tube.

Присуство на часу, активност, тачност, израда 
домаћих задатака, радови, садржај рада.

Први
Екологија и 

заштита жив. 
средине

1 час-утврђ.:Врсте отпадних 
материја и Смањење 
колич.отпадака ;2 час-
обрада:Мере заштите земљишта 
од загађивања

Подршка преко Viber  групе.Домаћи 
задаци за вежбање.Обострана 
комуникација, анализа и понављање 
пређеног градива

Увид у радове ученика (Viber група).Присутност, 
активност, повратне информације.

Први
Рачунарство и 
информатика

1 час провере и 1 час вежбања 
нове наставне јединице, преко 

вибер групе.

Подршка преко Viber  групе и е 
маила. Домаћи задаци за вежбање

Увид у вежбе ученика преко вибер групе и емаил 
поште



Први
Машински 
материјали

1.час обрада пезентација у 
POwerpoint-u 2час. утврђивање

Подршка прко вибер групе. 
Обострана комуникација приликом 
обнављања градива

Праћење напредовања ученика,присутност и 
активност начасу. Увид у домаће радове

Први
Техничко 
цртање

1,2,3 и 4 час вежбање Подршка прко вибер групе. 
Обострана комуникација 

Присуство и активност ученика преко вибер групе

Први
Мерење и 
контрола 
квалитета

1.час обрада, пезентација у 
Pоwerpoint-u 2час. вежбање

Подршка прко вибер групе. 
Обострана комуникација приликом 
обнављања градива

Праћење напредовања ученика,присутност и 
активност начасу. Увид у вежбе ученика и домаће 
радове

Први
Практична 

настава

2.група. 1/2час вежбање; 3/4 
обрада

Подршка прко вибер групе, линкова 
на задату тему, Slideshare.Обострана 
комуникација приликом обнављања 
градива

Праћење напредовања ученика, присутност и 
активност на часу. Увид у дневнике радова.

Први Верска настава
1 час обраде, вибер група. Обострана комуникација, анализа и 

понављање пређеног градива преко 
вибер групе

Присуство и активност ученика преко вибер групе

Први
Грађанско 
васпитање

1 час обрада, вибер група Обострана комуникација, анализа и 
понављање пређеног градива преко 
вибер групе

Присуство и активност ученика преко вибер групе

Први
Час 

одељењског 
старешине

1час.Како да сачувамо ментално 
тдравље у кризи 

Подршка прко вибер групе. 
Обострана комуникација 

Присутност и активност на часу



Први разред, 
машински 
техничар 
моторних 

возила М12

Предмет
Кључне активности и начин 

остваривања
Додатна подршка и наћин пружања Праћење напредовања

Број 
одржан. 
часова

Број 
неодрж. 
часова

Први
Српски језик и 
књижевност

Један час обраде, обнављања и 
утврђивања.

вибер група активност, есеји и домаћи задаци

Први Енглески језик
1.obrada, 2.vezbanje Komunikacija sa ucenicima, slanje 

materijala potrebnog za cas
Uvid u rad i aktivnost ucenika (Viber grupa)

Први Историја
 2часа комбиновани рад Домаћи задаци и истраживање ( ТВ 

и друштвене мреже
Увид у присуство и активност ученика преко Вибер 
групе

Први
Музичка 
уметност

1 Час недељно. Обрада преко 
вибер групе.

Презентације и домаћи задатак. Обострана комуникација, присутност и активност 
ученика преко вибер групе.

Први
Физичко 

васпитање

1. час вежбање  2. час проверa Домаћи задатак - вежбање код куће Увид у радове ученика - електронска пошта( са 
прилозима) и Viber група.

Први Математика
један час обраде новог градива, 
два часа утврђивања обрађеног 
градива и један час 
систематизације обрађеног 

Комуникација у реалном времену, 
постављање питања и задатака и 
пружање помоћи у случајевима када 
истекне време предвиђено за 

Увид у присутност(проверава се на почетку и на 
крају часа након "звона" и током самог часа након 
одговарајућег упутства које ученици добију), 
активност(прати се кроз размену објава везаних за 

Први
Рачунарство и 
информатика

1 и 2 час обраде и вежбања на 
напредном и основном нивоу (e-
mail сервер група која је 
искоришћена као DLS (Distance 

задаци и вежбања у програму МS 
Excel (e-mail сервер група)

Увид у радове и активности ученика реализован је 
преко сервиса електронска пошта (са прилозима)

Први Географија
1 час обрада и 1 час 
утврђивањанастава на даљину 
преко Viber групе, мејл

Обострана комуникација, анализа и 
понављање пређеног градива  -
вибер група

Присутност, активност, повратне информације, 
домаћи задатак - вибер група

Први Физика

3 часа,  вежбање-Настава на 
дањину преко вибер групе

Обострана комуникација, анализа и 
понављање пређеног градива, 
израда рачунских задатака  -вибер 
група

Присутност, активност, повратне информације, 
домаћи задатак - вибер група

Први Хемија
1 час вежбање и 1 час провере, 
преко Vibera и Google classroom

Комуникација на часу, питања, 
одговори, презентација u Power 
point, видеа са You tube.

Присуство на часу, активност, тачност, израда 
домаћег, задаци, презентације, садржај радова, 
труд.



Први
Машински 
материјали

2 часа обраде на напредном и 
основном нивоу;  (Viber група) и 
коришћење Google Classroom 
платформе

Домаћи задаци и вежбања (Viber-
група) и коришћење Google 
Classroom платформе

Увид у радове ученика (Viber група); Електронска 
пошта (са прилозима) и Google Classroom 
платформа

Први
Техничко 

цртање са нац. 
геометријом

3 часа вежбе на напредном и 
основном нивоу;  (Viber група) и 
коришћење Google Classroom 
платформе

Домаћи задаци и вежбања (Viber-
група) и коришћење Google 
Classroom платформе

Увид у радове ученика (Viber група); Електронска 
пошта (са прилозима) и Google Classroom 
платформа

Први Механика
2 часа обраде на напредном и 
основном нивоу;  (Viber група) 

Домаћи задаци и вежбања (Viber-
група) и коришћење Google 
Classroom платформе

Увид у радове ученика (Viber група); Електронска 
пошта (са прилозима) и Google Classroom 
платформа

Први
Практична 

настава

2 часа обрада и 1 час провера-
настава на даљину преко Viber 
групе                                             Друга 
група: 3 часа (1 обрада ,2 

Домаћи задатак у дневнику 
практичног рада Viber група

Тест знања ивредновање домаћих задатака Viber 
група

Први Вераска настава
1 Час недељно. Обрада преко 
вибер групе.

Обострана комуникација, анализа и 
понављање пређеног градива  -
вибер група

Присутност, активност - вибер група

Први
Грађанско 
васпитање

1 Час недељно. Обрада преко 
вибер групе.

Обострана комуникација, анализа и 
понављање пређеног градива  -
вибер група

Присутност, активност - вибер група

Први
Час 

одељењског 
старешине

1 час недељно организован у виду 
радионице преко VIBER групе 

Ученицима је послат материјал у 
текстуалном облику преко ,,Вибер" 
групе. Доступност за разговор и 
поруке путем мобилне телефоније и 

Евидентирање присуства ученика на часовима, 
размена информација са наставницима и 
родитељима



Први разред, 
техничар 
машинске 

енергетике 
М13

Предмет
Кључне активности и начин 

остваривања
Додатна подршка и наћин пружања Праћење напредовања

Број 
одржан. 
часова

Број 
неодрж. 
часова

Први
Српски језик и 
књижевност

Један час обраде, обнављања и 
утврђивања

вибер група активност, домаћи задаци и есеји

Први Енглески језик
1. час вежбање  1 час обрада комуникација са ученицима и слање 

материјала потребног за рада
увид у рад и активност ученика

Први Историја
 2часа,комбиновани рад Домаћи задаци истраживање (ТВ и 

друштвене мреже)
Увид у присуство и активности ученика преко 
Вибер групе

Први
Музичка 
уметност

1 час недељно. Обрада преко 
вибер групе.

Слање презентација и линкова 
музичких садржаја.

Обострана комуникација, актив

Први
Физичко 

васпитање

1. час вежбање  2. час проверa Домаћи задатак - вежбање код куће Увид у радове ученика - електронска пошта( са 
прилозима) и Viber група.

Први Математика
Два часа обраде и два часа 
утврђивање, преко вибер и гугл 
учионице

Наставник шаље материјал и  
додатна упуства за рад, дискутује и 
комуницира са ученицима, прати 
рад ученика, подстиче ученика на 

Фотографисање учињеног, израда домаћих 
задатака. Своје радове предају у фолдере 
предвиђене у гугл учионици.

Први
Рачунарство и 
информатика

1 час обраде и 1 час вежбања нове 
наставне јединице, преко вибер 

групе.

Подршка преко Viber  групеи е 
маила. Домаћи задаци за вежбање

Увид у вежбе ученика преко вибер групе и емаил 
поште

Први Физика

2 часа, вежбање-Настава на 
дањину преко вибер групе

Обострана комуникација, анализа и 
понављање пређеног градива, 
израда рачунских задатака  -вибер 
група

Присутност, активност, повратне информације, 
домаћи задатак - вибер група

Први Хемија
2 часа, 1 час обраде + 1 час 
обнављања; настава на даљину - 
Вибер група и Гугл учионица 
(немају сви ученици техничких 

PowerPoint презентације; линкови за 
Yоutubе; слање фотографије са 
решеним задацима за проверу 
домаћег задатка; радни лист са 

Праћење активности и присутности; уписивање 
активности у есдневник и педагошку свеску; 
фотографије домаћих задатака.



Први
Машински 
материјали

2часа  обрада новог градива Обострана комуникација, анализа и 
понављање пређеног градива, 
израда рачунских задатака  -вибер 
група

Присутност, активност, повратне информације, 
домаћи задатак - вибер група

Први
Техничко 
цртање

4 часа вежбе - Графички рад               
( приказ практичног рада преко 
вибер групе)   

Увид у радове ученика - електронска пошта (са 
прилозима) и вибер група

Први Механика
3 часа обрада Обострана комуникација, анализа и 

понављање пређеног градива, 
израда рачунских задатака  -вибер 
група

Присутност, активност, повратне информације, 
домаћи задатак - вибер група

Први
Практична 

настава

3 часа обрада и 3 часа провера-
Viber група

Домаћи задатак у дневнику 
практичног рада-Viber група

Тест знања и вредновање домаћих задатака-Viber  
група

Први Верска настава
1 час недељно. Обрада преко 
вибер групе.

Обострана комуникација, анализа и 
понављање пређеног градива  -
вибер група

Присутност, активност  - вибер група

Први
Грађанско 
васпитање

1 час недељно. Обрада преко 
вибер групе.

Обострана комуникација, анализа и 
понављање пређеног градива  -
вибер група

Присутност, активност  - вибер група

Први
Час 

одељењског 
старешине

1 час недељно организован у виду 
радионице преко VIBER групе 

Ученицима је послат материјал у 
текстуалном облику преко ,,Вибер" 
групе. Доступност за разговор и 
поруке путем мобилне телефоније и 

Евидентирање присуства ученика на часовима, 
размена информација са наставницима и 
родитељима



Први разред, 
Аутомеханича
р , заваривач 

М14

Предмет
Кључне активности и начин 

остваривања
Додатна подршка и начин пружања Праћење напредовања

Број 
одржан. 
часова

Број 
неодрж. 
часова

Први
Српски језик и 
књижевност

Један час обраде, један час 
обнављања и један час 
утврђивања.

Вибер група Израда домаћих задатака и активност ученика.

Први Енглески језик
1. час утврђивање 1 час обрада    1 
час вежбање

комуникација са ученицима и слање 
материјала потребног за рада

увид у рад и активност ученика

Први Историја
1.час обрада градива, 2. час 
вежбање обрађене теме (viber 
група), мејл

Домаћи задаци и вежбања (Viber-
група); мејл

Израда домаћих задатака и активност ученика.

Први Географија
1час обраде градива, 1.час 
утврђивања обрађене теме ( 
WhatsApp група), мејл

Домаћи задаци и вежбања ( група, 
мејл)

Израда домаћих задатака и активност ученика.

Први
Физичко 

васпитање

1. час вежбање  2. час проверa Домаћи задатак - вежбање код куће Увид у радове ученика - електронска пошта( са 
прилозима)

Први Математика
Три часа обраде: Растављање 
полинома на чиниоце; Четврти час 
утврђивање наставних 
јединица.(WhatsApp)

Презентације, додатни задаци за 
вежбање.(WhatsApp)

Фотографисање учињеног. Домаће задатке шаљу 
преко сервиса електронска пошта (са прилозима).

Први
Рачунарство и 
информатика

1 и 2 час обраде и вежбања на 
напредном и основном нивоу (e-
mail сервер група која је 
искоришћена као DLS (Distance 

задаци и вежбања у програму МS 
Excel (e-mail сервер група)

Увид у радове и активности ученика реализован је 
преко сервиса електронска пошта (са прилозима)

Први
Екологија и 

заштита 
животне сред.

1 час-утврђивање:Загађивање 
земљишта и хране и заштита

Подршка преко Whats App  
групе.Домаћи задаци за 
вежбање.Обострана комуникација, 
анализа и понављање пређеног 
градива

Увид у радове ученика (Whats App- 
група).Присутност, активност, повратне 
информације.

Први
Хемија и 

машински 
материјали

2 часа обраде на напредном и 
основном нивоу;  (Viber група) и 
коришћење Google Classroom 
платформе

Домаћи задаци и вежбања (Viber-
група) и коришћење Google 
Classroom платформе

Увид у радове ученика (Viber група); Електронска 
пошта (са прилозима) и Google Classroom 
платформа



Први
Техничка 
физика

2 часа, обрада-Настава на дањину 
преко вибер групе

Обострана комуникација, анализа и 
понављање пређеног градива, 
израда рачунских задатака  -вибер 
група

Присутност, активност, повратне информације, 
домаћи задатак - вибер група

Први
Техничко 
цртање

3 часа вежбе - Графички рад - 
приказ графичког рада - Вибер 
група 

Домаћи задатак - вежбање код куће; 
Израда графичког рада и приказ 
преко вибер групе

Увид у радове ученика (Вибер група)                        
Могуће слање прилога и преко е-mail

Први Механика
3 часа обраде Вибер група  Обострана комуникација и анализа 

пређеног градива, вајбер група
Присутност и активност ученика, преко вајбер 
групе

Први Техничко цртањ
1,2 и 3 час вежбање Домаћи задаци и вежбања (Viber-

група); мејл
Присутност и активност ученика, преко вајбер 
групе

Први
Практична 

настава

Група 2 - 1 час обраде и 4 часа 
вежбања                                             
Група 1 -4часа(1обрада и 3 
вежбање)

Обострана комуникација, анализа и 
обнављање пређеног градива, 
израда дневника практичног рада  -
воцап група                                              
Домаћи задаци у дневнику 

Присутност, активност, повратне информације, 
увид у радове ученика - воцап група

Први Верска настава
1 час обраде, преко вајбер групе  Обострана комуникација и анализа 

пређеног градива, вајбер група
Присутност и активност ученика, преко вајбер 
групе и  Viber групе

Први
Грађанско 
васпитање

1 час преко whatsapp групе Обострана комуникација, анализа и 
понављање пређеног градива преко 
групе

Присутност и активност ученика, преко поменуте 
групе

Први
Час 

одељењског 
старешине

1 час преко whatsapp групе Наставник шаље материјал, 
дискутује и комуницира са 
ученицима, подстиче ученика на 
размишљање и мотивише их за рад. 

Свакодневна комуникација са ученицима, и 
њиховим потешкоћама у раду, као и са којим 
проблемима се свакодневно сусрећу.



Први разред, 
Електротех. 
процесног 
управ. Е11

Кључне активности и начин 
остваривања

Додатна подршка и наћин пружања Праћење напредовања
Број 

одржан. 
часова

Број 
неодрж. 
часова

Први
Српски језик и 
књижевност

2 часа обрадe .1 час 
утврђивање(преко facebook, ceta i 
messenger a )

Домаћи задаци и истраживања (TV i 
друштвене мреже)

Увид преко порука на messengeru i чету.

Први Енглески језик
1. час вежбање  1 час обрада комуникација са ученицима и слање 

материјала потребног за рада
увид у рад и активност ученика

Први Историја
 2часа,кмбинованинрад Домаћи задаци истрживање (ТВ и 

друштвене мреже
 Увид у присуство и активност ученика преко Вибер 
групе

Први Географија
1 час обрадe .1 час 
утврђивање(преко WhatsApp 
групе, мејл )

Обострана комуникација, анализа  
градива - WhatsApp група

Присутност, активност, повратне информације, 
домаћи задатак -  група

Први
Музичка 
уметност

1 час недељно. Обрада преко 
вибер групе.

Слање презентација, обострана 
комуникација.

Активност и присутност у групи, слање фотографија 
урађених задатака.

Први
Физичко 

васпитање

1. час вежбање  2. час проверa Домаћи задатак - вежбање код куће Увид у радове ученика - електронска пошта( са 
прилозима) и Viber група.

Први Математика
2 часа утврђивање, 2 часа обрада 
и 1 час систематизације (whatsapp 
група и google учионица)

Наставник шаље материјал и  
додатна упуства за рад, дискутује и 
комуницира са ученицима, прати 
рад ученика, подстиче ученика на 

Фотографисање учињеног, израда домаћих 
задатака. Своје радове предају у фолдере 
предвиђене у гугл учионици.

Први
Рачунарство и 
информатика

1 и 2 час обраде и вежбања на 
напредном и основном нивоу (e-
mail сервер група која је 
искоришћена као DLS (Distance 

задаци и вежбања у програму МS 
Excel (e-mail сервер група)

Увид у радове и активности ученика реализован је 
преко сервиса електронска пошта (са прилозима)

Први Физика

2 часа, обрада и вежбање-Настава 
на дањину преко вибер групе

Обострана комуникација, анализа и 
понављање пређеног градива, 
израда рачунских задатака  -вибер 
група

Присутност, активност, повратне информације, 
домаћи задатак - вибер група

Први Хемија
1 час вежбање, 1 час провера 
преко  WhatsApp и Google 
classroom

Комуникација на часу, питања и 
одговори, Power point презентација, 
видеа са You tube

Присутност, активност, тачност, труд, израда 
домаћих задатака, решавање задатака, 
презентације.



Први Биологија

1 час-утврђ: Екосистем -
проц.круж.материје; 2 Час-
обрада:Биосфера-биогеохемијски 
циклуси

Подршка преко Whats App-  
групе.Домаћи задаци за 
вежбање.Обострана комуникација, 
анализа и понављање пређеног 
градива

Увид у радове ученика (Whats App- 
група).Присутност, активност, повратне 
информације.

Први
Основе 

електротехнике

3 часа теорије (1 обрада, 1 
утврђивање, 1 вежбање)                   
2 часа вежбе (2 вежбање)

Обострана комуникација, анализа и 
понављање пређеног градива, 
израда рачунских задатака  -вибер 
група

Напредовање се прати активност, тачност у питања 
и слике својих дневника праксе

Први
Тех. цртање са 

нацртном 
геометријом

2часа недљно по групама,преко 
вотсап групе,утврђивање правила 
техн,цртања и припрема ѕа 
самосталан рад

примери ѕа вежбање,време ѕа 
израду,приказивање 
решења,дискусија,посредством 
вотсапа

ученици појединачно шаљу радове 
вотсапом,добијају повратне информације и 
коментаре

Први
Практична 

настава

2+2 часова недељно. Видео запис 
(линкови ка одговарајућим 
садржајима на youtube-u), 
коментарисање одгледаног 
материјала у коме ученици 
активно учествују (Viber група и 
гугл учионица)

у Напредовање се прати у Viber групи и гугл 
учионици, где ученици постављају питања и слике 
својих дневника праксе

Први Верска настава
1 час недељно. Обрада преко 
WhatsApp групе.

Обострана комуникација, анализа  
градива - WhatsApp група

Увид у присутност и активност ученика преко 
WhatsApp групе

Први
Грађанско 
васпитање

1 час недељно. Обрада преко 
WhatsApp групе.

Обострана комуникација, анализа  
градива - WhatsApp група

Увид у присутност и активност ученика преко 
WhatsApp групе

Први
Час 

одељењског 
старешине

Један час недељно. Разговор са 
ученицима о учење у ванредној 
ситуацији.

Подршка преко WhatsApp групе и 
гугл учионице.

Свакодневни контакти преко WhatsApp групе и гугл 
учионице



Први разред, 
Електротехнич

ар рачунара 
Е12

Предмет
Кључне активности и начин 

остваривања
Додатна подршка и наћин пружања Праћење напредовања

Број 
одржан. 
часова

Број 
неодрж. 
часова

Први
Српски језик и 
књижевност

2 часа обрадe .1 час 
утврђивање(преко facebook, ceta i 
messenger a )

Домаћи задаци и истраживања (TV i 
друштвене мреже)

Увид преко порука на messengeru i чету.

Први Енглески језик
1. час обрада 1 час вежбање комуникација са ученицима и слање 

материјала потребног за рада
увид у рад и активност ученика

Први Историја
 2 часа,комбиновани рад Домаћи задаци и страживање (ТВ и 

друштвене мреже)
Увид у присуство и активности ученика преко 
Вибер групе

Први
Ликовна 
култура

1.час , обрада Слање потребног материјала, 
фотографија, кроз обострану 
комуникацију на вибер групи

Кроз активност ученика, реализацију задатог

Први Биологија

1 час -обрда:Молекулске основе 
наслеђивања;2час-обрада:Појам и 
функције гена 

Подршка преко Whats App  
групе.Домаћи задаци за 
вежбање.Обострана комуникација, 
анализа и понављање пређеног 
градива

Увид у радове ученика (Whats App 
групе).Присутност, активност, повратне 
информације.

Први
Физичко 

васпитање

1. час вежбање  2. час проверa Домаћи задатак - вежбање код куће Увид у радове ученика - електронска пошта( са 
прилозима) и Viber група.

Први Математика
1 час утврђивања, 2 часа вешжбе Домаћи задаци и вежбања (Whats 

app -група)
увид радове ученика , воцап група

Први
Рачунарство и 
информатика

1 и 2 час обраде и вежбања на 
напредном и основном нивоу (e-
mail сервер група која је 
искоришћена као DLS (Distance 

задаци и вежбања у програму МS 
Excel (e-mail сервер група)

Увид у радове и активности ученика реализован је 
преко сервиса електронска пошта (са прилозима)

Први Физика

2 часа, обрада-Настава на дањину 
преко вибер групе

Обострана комуникација, анализа и 
понављање пређеног градива, 
израда рачунских задатака  -вибер 
група

Присутност, активност, повратне информације, 
домаћи задатак - вибер група



Први Хемија
1 час вежбање, 1 час провера 
преко WhatsApp и Google 
classroom

Комуникација на часу, питања и 
одговори, презентација Power point 
и видеа на You tube

Присуство на часу, активност, тачност, труд, израда 
задатака, поштовање рокова, садржај радова

Први
Увод у 

архитектуру 
рачунара

2 часа недељно, обрада. 
Комуникација се одвија путем 
Вибер групе, Гоогле учионице, 
маила. Обострана комуникација, 

Ученицима на располагању цео дан 
путем маила и Вибер групе.

Праћење учествовања, решавања задатака путем 
Гоогле учионице, тестови, питања такође путем 
Гоогле учионице.

Први
Основе 

електротехнике

3 часа теорије( вежбање) и 2 часа 
вежби (вежбање)недељно. 
Настава се реализује преко   Whats 
App-а и гугл учионице.

Обострана комуникација, анализа и 
понавњање пређеног градива, 
израда рачунских задатака  -Whats 
App група и гугл учионица.

Присутност, активност, повратне информације, 
домаћи задатак - Whats App група и гугл учионица.

Први
Рачунарска 
графика и 

мултимедија

2+2часа  израда анимације  у 
програму гиф аниматор - 
вежбање, комуникација путем 
воцап групе, Гугл учионице, 

Домаћи задатак, Воцап група Увид у радове ученика Гугл учионица, мејл, воцап 
група, дискусија, ученици који немају рачунар, 
андроид телефон раде домаћи у свесци ( питања и 
одговори

Први
Практична 

настава

2+2 часова недељно. Видео запис 
(линкови ка одговарајућим 
садржајима на youtube-u), 
коментарисање одгледаног 
материјала у коме ученици 
активно учествују (Whatsapp група, 
гугл учионица)

 Домаћи задатак - вођење дневника 
практичне наставе. (whatsapp група 
и гугл учионица)

Напредовање се прати у whatsapp групи и гугл 
учионици, где ученици постављају питања и слике 
својих дневника праксе

Први
Грађанско 
васпитање

1 час -обрада, преко WhatsApp 
групе

Обострана комуникација, анализа и 
понављање пређеног градива, 
WhatsApp група

Увид у присуство и активности ученика преко 
Вибер групе

Први Верска настава
1 час -обрада, преко WhatsApp 
групе

Обострана комуникација, анализа и 
понављање пређеног градива, 
WhatsApp група

 Увид у активност и присутност ученика преко 
WhatsApp групе

Први
Час 

одељењског 
старешине

Један час недељно. Разговор са 
ученицима о учење у ванредној 
ситуацији.

Подршка преко WhatsApp групе и 
гугл учионице.

Свакодневни контакти преко WhatsApp групе и гугл 
учионице



Први разред, 
Електротехнич
ар енергетике 

Е13

Предмет
Кључне активности и начин 

остваривања
Додатна подршка и наћин пружања Праћење напредовања

Број 
одржан. 
часова

Број 
неодрж. 
часова

Први
Српски језик и 
књижевност

2 часа обрадe .1 час 
утврђивање(преко facebook, ceta i 
messenger a )

Домаћи задаци и истраживања (TV i 
друштвене мреже)

Увид преко порука на messengeru i чету.

Први Енглески језик
1. час вежбање 1 час вежбање комуникација са ученицима и слање 

материјала потребног за рада
увид у рад и активност ученика

Први Историја
 2часа,комбиновани рад Домаћи задаци и истраживања (ТВ и 

друштвене мреже
Увид у присуство и активност ученика преко Вибер 
групе

Први Географија
1 час обраде и 1 час утврђивања, 
одржана путем whatsapp групе , 
мејл

Обострана комуникација, анализа и 
понављање пређеног градива, 
WhatsApp група

Присутност, активност, повратне информације, 
домаћи задатак - WhatsApp група

Први
Ликовна 
култура

1.час ,обрада Кроз слање потребног 
материјала,фотографија, кроз 
обострану комуникацију на вибер 
групи

Кроз активност ученика, реализацију задатог на 
вибер групи

Први
Физичко 

васпитање

1. час вежбање  2. час проверa Домаћи задатак - вежбање код куће Увид у радове ученика - електронска пошта( са 
прилозима)

Први Математика
2 часа обраде и 1 час утврђивања, 
одржана путем whatsapp групе и 
гугл учионице

Наставник шаље материјал и  
додатна упуства за рад, дискутује и 
комуницира са ученицима, прати 
рад ученика, подстиче ученика на 

Фотографисање учињеног, израда домаћих 
задатака. Своје радове предају у фолдере 
предвиђене у гугл учионици.

Први
Рачунарство и 
информатика

1 час вежбања и 1 час обраде, 
одржана путем whatsapp и гугл 
учионице (и за прву и за другу 
групу). Надокнада за прву групу 

Наставник шаље материјал и  
додатна упуства за рад, дискутује и 
комуницира са ученицима, прати 
рад ученика, подстиче ученика на 

Фотографисање учињеног, израда домаћих 
задатака. Своје радове предају у фолдере 
предвиђене у гугл учионици.

Први Физика

2 часа, обрада и вежбање-Настава 
на дањину преко вибер групе

Обострана комуникација, анализа и 
понављање пређеног градива, 
израда рачунских задатака  -вибер 
група

Присутност, активност, повратне информације, 
домаћи задатак - вибер група



Први Хемија
1 час вежбања и 1 час провере, 
одржана путем WhatsApp и Google 
classroom

Комуникација на часу, питања и 
одговори, презентације Power point 
и видеа на You tube

Присутност, активност, тачност, труд, израда 
домаћих задатака, поштовање рокова, садржај 
радова.

 Први
Основе 

машинства

1 и 2 час обрада Обострана комуникација, анализа и 
понављање пређеног градива, 
WhatsApp група

Присутност и активност ученика преко WhatsApp 
групе

Први 
Основе 

електротехнике 
вежбе

2 часа - вежбе ,настава се  изводи 
по постојећем  плану и програму

Комуникација, презентације, гугл 
учионица и whatsapp група

Напредовање се прати у whatsapp групи и гугл 
учионици , где ученици постављају питања и слике 
својих задатака

Први
Основе 

електротехнике

3 часа теорије( вежбање) 
недељно. Настава се реализује 
преко   WhatsApp-а и гугл 
учионице.

Обострана комуникација, анализа и 
понавњање пређеног градива, 
израда рачунских задатака  -Whats 
App група и гугл учионица.

Присутност, активност, повратне информације, 
домаћи задатак - Whats App група и гугл учионица.

Први
Практична 

настава

4+4 часова недељно. Видео запис 
(линкови ка одговарајућим 
садржајима на youtube-u), 
коментарисање одгледаног 
материјала у коме ученици 
активно учествују (Whatsapp група 

 Домаћи задатак - вођење дневника 
практичне наставе. (whatsapp група 
и гугл учионица)

Напредовање се прати у whatsapp групи и гугл 
учионици, где ученици постављају питања и слике 
својих дневника праксе

Први
Грађанско 
васпитање

1 час обрада, преко WhatsApp Обострана комуникација, анализа и 
понављање пређеног градива, 
WhatsApp група

Присутност и активност ученика преко WhatsApp 
групе

Први Верска настава
1 час обрада, преко WhatsApp Обострана комуникација, анализа и 

понављање пређеног градива, 
WhatsApp група

Присутност и активност ученика преко WhatsApp 
групе

Први
Час 

одељењског 
старешине

1 час преко whatsapp групе Наставник шаље материјал, 
дискутује и комуницира са 
ученицима, подстиче ученика на 
размишљање и мотивише их за рад. 
(viber и гугл учионица)

Свакодневна комуникација са ученицима, и 
њиховим потешкоћама у раду, као и са којим 
проблемима се свакодневно сусрећу.



Други разред, 
рударски 

техничар Р21
Предмет

Кључне активности и начин 
остваривања

Додатна подршка и начин пружања Праћење напредовања
Број 

одржан. 
часова

Број 
неодрж. 
часова

Други
Српски језик и 
књижевност

Четири часа обраде, један час 
утврђивања. 

Задаци за вежбање, материјал у 
виду видео- снимка, питања за 
анализу дела.

Други Енглески језик
1. час вежбање    1 час вежбање комуникација са ученицима и слање 

материјала потребног за рада
увид у рад и активност ученика

Други Историја
2 часа ,комбиновани рад Домаћи задаци и истраживање (ТВ и 

друштвене мреже) 
 Увид уприсуство и активности ученика преко 
Вибер групе

Други
Ликовна 
култура

1.час,обрада обострана комуникација, слање 
потребног материјала,фотографија 
преко вибер групе

Кроз активност ученика, повратне информација, 
реализацију задатог на вибер групи

Други
Физичко 

васпитање

1. час вежбање  2. час проверa Домаћи задатак - вежбање код куће Увид у радове ученика - електронска пошта( са 
прилозима) и Viber група.

Други Математика
2 часа обраде, 1 час надокнаде и 2 
часа вежбања путем оформљене 
viber групе

Ученици могу да постављају питања 
и добијају додатни материјал преко 
оформљене viber групе

Праћење напредовања се врши увидом у 
активност у групи, сликањем урађених задатака 
датих за вежбу и приложених у групу, кратким 
online тестовима 

Други Физика

2 часа, обрада и вежбање-Настава 
на дањину преко вибер групе

Обострана комуникација, анализа и 
понављање пређеног градива, 
израда рачунских задатака  -вибер 
група

Присутност, активност, повратне информације, 
домаћи задатак - вибер група

Други Хемија
2 часа, оба обрада- Настава на 
даљину преко WhatsApp и Googe 
Classroom

Комуникација на групи, питања и 
одговори, слике Power point, лекције 
са You tube, давање домаћег, радови 
и задаци

Присуство на часу, активност, тачност, израда 
домаћег, израда радова, семинарски, одговори на 
питања, поштовање рокова.

Други
Нацртна 

геометрија

2 часа обраде, путем апликације 
,,Вибер"

Комуникација са ученицима  и 
слање материјала у виду текста и 
слика путем апликације ,,Вибер"

Увид у присуство, активност, домаће задатке 
ученика путем апликације "Вибер"

Други
Техничка 
механика

3 часа обраде Комуникација са ученицима  и 
слање материјала у виду текста и 
слика путем апликације ,,Вибер"

Увид у присуство, активност, домаће задатке 
ученика путем апликације "Вибер"



Други Минералогија
2 часа обраде(Viber 
група);Допунски задаци на 
напредном и основном нивоу

Домаћи задаци; Додатна вежбања у 
радним свескама (Viber-
група)Коришћење Google Classroom 
платформе

Увид у радове ученика (Viber-група)Коришћење 
Google Classroom платформе

Други
Основе 

машинства и 
електротех.

2 час теорије (1 час обрада и 1 час 
утврђивање

Обострана комуникација, анализа и 
понавњање пређеног градива, 
израда рачунских задатака  -вибер 
група

Увид у радове ученика, активност, повратне 
информације преко вибер групе

Други
Организација 
производње

2 часа, обрада Припрема и 
лансирање документације и 
утврђивање области Реализација 
производње преко Вибер 

Обострана комуникација преко 
Вибер заједница и емаил-а. 
Мултиметијални садржаји 
(презентације, ликови ка додатној 

Праћење активности у реалном времену у току 
часа, задатак\семинарски преко емаил-а, повратне 
информације.

Други
Општи 

рударски 
радови

2 часа, обрада и вежбање-Настава 
на дањину преко вибер групе

Обострана комуникација, анализа и 
понављање пређеног градива, 
израда рачунских задатака  -вибер 
група

Присутност, активност, повратне информације, 
домаћи задатак - вибер група

Други Верска настава
1 час обраде, преко вибер групе Обострана комуникација, анализа и 

понављање пређеног градива,   -
вибер група

Увид у присуство, активност -вибер група

Други
Грађанско 
васпитање

1 час обраде, преко вибер групе Обострана комуникација, анализа и 
понављање пређеног градива,   -
вибер група

Увид у присуство, активност -вибер група

Други
Час 

одељењског 
старешине

1 час недељно. Савети око учења 
на даљину, савети у вези 
вандредне ситуације.

Увек и у сваком тренутку присутна за 
ученике и родитеље.

Праћење присуства на часова, разговор са 
наставницима, родитељима.



Други разред, 
Тех. за комп. 
управљање 

(ЦНЦ) 
машинама 

M21

Предмет
Кључне активности и начин 

остваривања
Додатна подршка и начин пружања Праћење напредовања

Број 
одржан. 
часова

Број 
неодрж. 
часова

Други
Српски језик и 
књижевност

2 часа обраде, 1 час провере преко 
вибер групе

Обострана комуникација, анализа и 
обнављање пређеног градива - 
Вибер група

Присутност и активност ученика преко вибер групе

Други Енглески језик
1.utvrdjivanje; 2.vezbanje Komunikacija sa ucenicima, slanje 

materijala potrebnog za cas
Uvid u rad i aktivnost ucenika (Viber grupa)

Други
Физичко 

васпитање

1. час вежбање  2. час проверa Домаћи задатак - вежбање код куће Увид у радове ученика - електронска пошта( са 
прилозима) и Viber група.

Други Математика
два часа обраде новог градива и 
два часа утврђивања обрађеног 
градива уз вежбање задатака, 
активности реализоване учењем 

Комуникација у реалном времену, 
постављање питања и задатака и 
пружање помоћи у случајевима када 
истекне време предвиђено за 

Увид у присутност(проверава се на почетку и на 
крају часа након "звона" и током самог часа након 
одговарајућег упутства које ученици добију), 
активност(прати се кроз размену објава везаних за 

Други Историја
2 часа недељно.Настава на 
даљину преко вивер групе

Обострана комуникација, анализа и 
обнављање пређеног градива - 
Вибер група

Присутност, активност, повратне информације, 
увид у радове ученика - Вибер група

Други Географија
1 часа обраде, 1 час провере преко 
вибер групе

Обострана комуникација, анализа и 
обнављање пређеног градива - 
Вибер група

Присутност, активност, повратне информације, 
домаћи задатак - вибер група

Други
Машински 
елементи

1 час  обрада,1 час утврђивање 
реализација преко вибер групе

Обострана комуникација, 
коришћење табела и цртежа, 
домаћи задатак преко вибер групе

Учествовање у комуникацији, одговарање на 
питања и корекција у случају погрешних одговора; 
Повратне информације путем вибера и мејла

Други
Електротехника 
и електроника

2 часа теорије ( 1 час обрада и 1 
час утврђивање) преко вибер 
групе

Обострана комуникација, анализа и 
понављање пређеног градива, 
израда рачунских задатака помоћу 
вибер група

Увид у радове ученика и активност 
ученика,повратне информације путем вибер групе

Други
Компјутерска 

графика

две групе ученика по 3 часа путем  
вибер групе 

Обострана комуниксција, слање 
материјала фотографијама на вибер 
групи, израда цртежа на рачунарима

Присутност, активност, повратне информације, 
домаћи задатак - вибер група

Други
Технологија 
машинске 

обраде

2 часа обраде путем оформљене 
viber групе

Обострана комуникација, слање 
потребног материјала, фотографија 
на вибер групи, као и упућивање на 
додатне садржаје преко you tube-a

Увид у присуство и активност ученика кроз 
реализацију задатог на viber групи



Други
Технолошки 
поступци са 
контролом

2 часа вежбања - настава на 
даљину преко вибер групе

Обострана комуникација, анализа и 
обнављање пређеног градива - 
вибер група

Присутност, активност, повратне информације, 
увид у радове ученика - вибер група

Други Mеханика 2 часа обраде
Обострана комуникација, анализа и 
понављање пређеног градива,  -
вибер група

Присутност, активност, повратне информације, 
домаћи задатак - вибер група

Други
Практична 

настава

2 часа- обрада; 2 часа-вежбање 
Настава на даљину преко вибер 
групе

Обострана комуникација, анализа и 
понављање пређеног градива,  -
вибер група

Присутност, активност, повратне информације, 
домаћи задатак - вибер група

Други Верска настава
1 час  обрада, вибер група Обострана комуникација, анализа и 

обнављање пређеног градива - 
Вибер група

Присутност и активност ученика преко вибер групе

Други
Час 

одељењског 
старешине 

1 час недељно организован у виду 
радионице преко вибер групе

Обучавање, комуникација преко 
вибер групе 

Увид у активност и присутност ученика преко вибер 
групе, извештај о здравственом стању и другим 
проблемима у настави на даљину



Други разред, 
Машински тех. 

мот. возила 
М22

Предмет
Кључне активности и начин 

остваривања
Додатна подршка и начин пружања Праћење напредовања

Број 
одржан. 
часова

Број 
неодрж. 
часова

Други
Српски језик и 
књижевност

Три часа обраде вибер група активност ученика, домаћи и есеји

Други Енглески језик
1.utvrdjivanje; 2.vezbanje Komunikacija sa ucenicima, slanje 

materijala potrebnog za cas
Uvid u rad i aktivnost ucenika (Viber grupa)

Други Историја
2 часа, комбиновани рад Домаћи задаци и истраживање (ТВ и 

друштвене мреже
 Увид у присуство и активност ученика преко Вибер 
групе

Други
Ликовна 
култура

1.час ,обрада Обострана комуникација, слање 
потребног материјала ,фотографија 
на вибер групи

кроз активност ученика, реализацију задатог на 
вибер групи

Други
Физичко 

васпитање

1. час вежбање  2. час проверa Домаћи задатак - вежбање код куће Увид у радове ученика - електронска пошта( са 
прилозима) и Viber група.

Други Математика
 1 час утврђивања и 3 часа обраде 

(Viber група и google учионица)
Презентације, додатни задаци за 

вежбање. (Viber група)

Увид у дневнике рада ученика преко (Viber група и 
google учионица). Присутност, активност, повратне 
информације. Фотографисање учињеног. Домаће 

задатке шаљу преко сервиса електронска пошта (са 
прилозима).

Други Физика

2 часа, обрада и обнављање-
Настава на дањину преко вибер 
групе

Обострана комуникација, анализа и 
понављање пређеног градива, 
израда рачунских задатака  -вибер 
група

Присутност, активност, повратне информације, 
домаћи задатак - вибер група

Други Биологија

"1час-обрада:Биосфера -
биогеохемијски циклуси  ; 2 час-
утврђ:Биосфера -биогеохемијски 
циклуси  
"

Домаћи задаци и вежбања (Viber-
група)Обострана комуникација, 
анализа и понављање пређеног 
градива

Увид у радове ученика (Viber група)Присутност, 
активност, повратне информације,

Други Механика
2 часа  обраде Обострана комуникација, анализа и 

понављање пређеног градива, 
израда рачунских задатака  -вибер 
група

Присутност, активност, повратне информације, 
домаћи задатак - вибер група



Други
Машински 
елементи

1 час утврђивање, 1 час обраде и 1 
час надокнаде, такође обрада 
нове наставнејединице

Обострана комуникација, анализа и 
понављање пређеног градива, 
израда рачунских задатака  -вибер 
група

Увид у радове ученика (Viber група)Присутност на 
часу, активност , повратне информације,

Други
Електротех. и 
електроника

2 часа теорије ( 1 час обрада и 1 
час утврђивање) преко вибер 
групе

Обострана комуникација, анализа и 
понавњање пређеног градива, 
израда рачунских задатака  -вибер 
група

Увод у радове ученика, активност, повратне 
информације путем вибер групе

Други Мотори СУС

 2 часа недењно - обрада, 
утврђивање+1час надокнаде

Домаћи задаци и вежбања (Viber-
група)Обострана комуникација, 
анализа и понављање пређеног 
градива

Увид у радове ученика (Viber група)Присутност на 
часу, активност , повратне информације,

Други
Практична 

настава

 6 часова недељно . Видео запис 
(линкови ка одговарајућим 
садржајима на јутјубу), 
презентација и предавања у пдф-у 
(Viber група)

 Домаћи задатак - вођење дневника 
практичне наставе. (Viber група)

Напредовање се прати у  viber групи, где ученици 
постављају питања и слике својих дневника праксе

Други Верска настава
1 час обраде, вибер групе. Обострана комуникација, анализа и 

понављање пређеног градива -
вибер групе

Увид у присутност и активност ученика преко вибер 
групе

Други
Грађанско 
васпитање

1 час обраде, вибер групе. Обострана комуникација, анализа и 
понављање пређеног градива -
вибер групе

Присутност, активност, повратне информације, 

Други
Час 

одељењског 
старешине

1 час, обучавање  Обострана комуникација у Viber 
групи , присутност на часу, анализа  
извођења наставе на даљину, 
преоптерећеност учен. из, о здравст. 

Присутност, активност, повратне информације, 



Други разред, 
Тех. маш. 

енергетике 
М23

Предмет
Кључне активности и начин 

остваривања
Додатна подршка и начин пружања Праћење напредовања

Број 
одржан. 
часова

Број 
неодрж. 
часова

Други
Српски језик и 
књижевност

Три часа обраде вибер група активност, домаћи и есеји

Други Енглески језик
2 casa vezbanja

Komunikacija sa ucenicima, slanje 
materijala potrebnog za cas

Uvid u rad i aktivnost ucenika (Viber grupa)

Други Историја
 2 часа недељно,комбиновани рад 
преко Вибер групе

Домаћи задаци и истраживање (ТВ и 
друштвене мреже

 Увид у присуство и активност ученика преко Вибер 
групе

Други
Ликовна 
култура

1.час обраде Обострана комуникација, слање 
потребног материјала, фотографија 
на вибер групи

Кроз активност ученика, реализацију задатог на 
вибер групи

Други
Физичко 

васпитање

1. час вежбање  2. час проверa Домаћи задатак - вежбање код куће Увид у радове ученика - електронска пошта( са 
прилозима) и Viber група.

Други Математика
2 часа обраде, 2 часа надокнаде и 
2 часа вежбања путем оформљене 
viber групе

Ученици могу да постављају питања 
и добијају додатни материјал преко 
оформљене viber групе

Праћење напредовања се врши увидом у 
активност у групи, сликањем урађених задатака 
датих за вежбу и приложених у групу, кратким 
online тестовима 

Други Географија
1 час обраде и 1 час утврђивања 
путем вибер групе

Обосртана комуникација, приказ 
потребног материјала (вибер група) 
приказ видео материјала са you tube 
- a

Присутност, активност, повратне информације, 
домаћи задатак - вибер група

Други Физика

3 часа, обрада, обнављање и 
вежбање-Настава на дањину 
преко вибер групе

Обострана комуникација, анализа и 
понављање пређеног градива, 
израда рачунских задатака  -вибер 
група

Присутност, активност, повратне информације, 
домаћи задатак - вибер група

Други Биологија

"1час-обрада:Биосфера -
биогеохемијски циклуси  ; 2 час-
утврђ:Биосфера -биогеохемијски 
циклуси  
"

Домаћи задаци и вежбања (Viber-
група)Обострана комуникација, 
анализа и понављање пређеног 
градива

Увид у радове ученика (Viber група)Присутност, 
активност, повратне информације,



Други
Основе 

електротех.

2 час теорије (1 час обрада и 1 час 
утврђивање

Обострана комуникација, анализа и 
понавњање пређеног градива, 
израда рачунских задатака  -вибер 
група

Увид у радове ученика, активност, повратне 
информације преко вибер групе

Други
Машински 
елементи

1 час утврђивања и 1 час обраде Домаћи задаци и вежбања (Viber-
група)Обострана комуникација, 
анализа и понављање пређеног 
градива

Присутност, активност, повратне информације, 
домаћи задатак - вибер група

Други
Технологија 

обраде
2 часа обраде путем оформљене 
viber групе

Обострана комуникација, слање 
потребног материјала, фотографија 
на вибер групи, као и упућивање на 
додатне садржаје преко you tube-a

Увид у присуство и активност ученика кроз 
реализацију задатог на viber групи

Други
Основе 

енергетике

1 час обраде и 1 час утврђивања 
путем вибер групе

Обосртана комуникација, приказ 
потребног материјала (вибер група) 
приказ видео материјала са you tube 
- a

Увид у радове ученика,присутност и активност, 
повратне информације (вибер група), могуће 
слање прилога и мејлом

Други
Практична 

настава

2 часа обраде и 2 часа oбнављање 
путем оформљене viber групе

Домаћи задаци и вежбања (Viber-
група)Обострана комуникација, 
анализа и понављање пређеног 
градива

Увид у радове ученика (Viber група)Присутност, 
активност, повратне информације,

Други Верска настава
1 час обраде, преко вибер групе Обострана комуникација, анализа и 

понављање пређеног градива  -
вибер група

Увид у присуство и активност ученика преко групе

Други
Час 

одељењског 
старешине

1 час недељно организован као 
обучавање ученика за реализацију 
наставе на некој другој платформи

Обострана комуникација и подршка - 
вибер група ; Приказивање видео 
материјала о другим могућим 
платформама учења

Свакодневни контакт преко вибер групе; Увид у  
дешавања и анализа одређених поступака



Други разред, 
Механичар 
мот. возила 

М24

Предмет
Кључне активности и начин 

остваривања
Додатна подршка и начин пружања Праћење напредовања

Број 
одржан. 
часова

Број 
неодрж. 
часова

Други
Српски језик и 
књижевност

1 час обрада,1 час провера 
WhatsApp

Обострана комуникација, анализа и 
понављање пређеног градива,  -
WhatsApp група

Присутност, активност ученика - WhatsApp група

Други Енглески језик
1. час обрада   1 час вежбање комуникација са ученицима и слање 

материјала потребног за рада
увид у рад и активност ученика

Други
Физичко 

васпитање

1. час вежбање  2. час проверa Домаћи задатак - вежбање код куће Увид у радове ученика - електронска пошта( са 
прилозима) и Viber група.

Други Математика
 1 час утврђивање, 1 час обрада Домаћи задаци и вежбања (Whats 

App -група)Обострана комуникација, 
анализа и понављање пређеног 
градива

Други
Екологија и 

заштита жив. 
средине

1час-обрада:Уређивање животног 
и радног простора

Домаћи задаци и вежбања (Whats 
App -група)Обострана комуникација, 
анализа и понављање пређеног 
градива

Увид у радове ученика (Whats App- 
група)Присутност, активност, повратне 
информације,

Други
Машински 
елементи

Две групе по 3 часа, 1 час 
обнављања, 1 час проверавања и 
један час обраде преко вибер 
групе

Обострана комуникација, анализа и 
понављање пређеног градива,  -
вибер група

Присутност, активност, повратне информације, 
домаћи задатак - вибер група

Други
Техничка 
физика

2 часа, вежбање-Настава на 
дањину преко вибер групе

Обострана комуникација, анализа и 
понављање пређеног градива, 
израда рачунских задатака  -вибер 
група

Присутност, активност, повратне информације, 
домаћи задатак - вибер група

Други
Мотори са 

унутрашњим 
сагоревањем

Група 2 - 3 часа вежбања Обострана комуникација, анализа, 
додатне информације, обнављање 
пређеног градива - вибер група

Присутност, активност, повратне информације, 
увид у радове ученика - вибер група

Други
Одржавање 
мот. са унут. 
сагоревањем

3x14  : 8 часова- обрада; 6 часова-
обнављање Настава на дањину 
преко вибер групе

Обострана комуникација, анализа и 
понављање пређеног градива,  -
вибер група

Присутност, активност, повратне информације, 
домаћи задатак - вибер група

Други
Алати, прибори 

и мерења

8 часова- обрада; 6 часова-
обнављање Настава на дањину 
преко вибер групе

Обострана комуникација, анализа и 
понављање пређеног градива,  -
вибер група

Присутност, активност, повратне информације, 
домаћи задатак - вибер група



Други Верска настава
1 час обраде, WhatsApp група Обострана комуникација, анализа и 

понављање пређеног градива,  -
WhatsApp група

Присутност, активност ученика - WhatsApp група

Други
Час 

одељењског 
старешине

час недељно. Савети око учења на 
даљину, савети у вези вандредне 
ситуације.

Увек и у сваком тренутку присутна за 
ученике и родитеље.

Праћење присуства на часова, разговор са 
наставницима, родитељима.



Други разред, 
Електротех. 
проц. управ. 

Е21

Предмет
Кључне активности и начин 

остваривања
Праћење напредовања

Број 
одржан. 
часова

Број 
неодрж. 
часова

Други
Српски језик и 
књижевност

2 часа обрада, 1 час провера преко 
вибер групе

Обострана комуникација, анализа и 
понављање пређеног градива- 
вибер група

Увид у присуство и активност ученика преко вибер 
групе

Други Енглески језик
1. час вежбање    1 час вежбање комуникација са ученицима и слање 

материјала потребног за рада
увид у рад и активност ученика

Други Историја
 2часа,комбиновани рад  Домаћи задаци истраживање (ТВ и 

друштвене мреже)

Други
Ликовна 
култура

1. час обрада Слање потребног материјала, 
фотографија, обострану 
комуникацију на вибер групи

Кроз активност ученика, реализацију задатог на 
вибер групи

Други
Физичко 

васпитање

1. час вежбање  2. час проверa Домаћи задатак - вежбање код куће Увид у радове ученика - електронска пошта( са 
прилозима) и Viber група.

Други Математика
два часа обраде новог градива и 
два часа утврђивања обрађеног 
градива уз вежбање задатака, 
активности реализоване учењем 

Комуникација у реалном времену, 
постављање питања и задатака и 
пружање помоћи у случајевима када 
истекне време предвиђено за 

Увид у присутност(проверава се на почетку и на 
крају часа након "звона" и током самог часа након 
одговарајућег упутства које ученици добију), 
активност(прати се кроз размену објава везаних за 

Други Физика

2 часа, обрада и вежбање-Настава 
на дањину преко вибер групе

Обострана комуникација, анализа и 
понављање пређеног градива, 
израда рачунских задатака  -вибер 
група

Присутност, активност, повратне информације, 
домаћи задатак - вибер група

Други
Основе 

електротех.

3 час теорије (1 час обрада и 1 час 
утврђивање и 1 час вежбање)

Обострана комуникација, анализа и 
понавњање пређеног градива, 
израда рачунских задатака  -вибер 
група

Увид у радове ученика, активност, повратне 
информације преко вибер групе

Други
Електротех. 
материјали

1 час обраде(Viber 
група);Допунски задаци на 
напредном и основном нивоу

Домаћи задаци; Додатна вежбања у 
радним свескама (Viber-
група)Коришћење Google Classroom 
платформе

Увид у радове ученика (Viber-група)Коришћење 
Google Classroom платформе

Други
Примена 

рачунара у 
електротех.

2+2 часа, вежбање-Настава на 
дањњину преко WhatsApp групе и  
google учионице

Обострана комуникација, анализа и 
понављање пређеног градива, 
израда задате вежбе 

Присутност, активност, повратне информације, 
израда задате вежбе.



Други
Електрична 

мерења

1.час провера тест у Гугл 
учионици, Вежбе 2.часа  вежбање 
( рад у мултисиму, на основу 
задaте шеме везе)

Домаћи задаци (воцап група), 
Youtube (линкови ка снимљеним 
лабораторијским вежбама)

Увид у радове ученика (Воцап група, Гугл учионица, 
мејл), активност

Други Електроника
2 часа обраде Основна комуникација је преко 

WhatsApp групе уз размену 
материјала електронском поштом. 
Ученици добијени материјал 

Праћење напредовања се врши праћењем 
присутности, активности и разменом порука преко 
групе. Код год је могуће употребљавам апликацију 
Quizizz.

Други
Електроника - 

вежбе

2 часа вежби - I група и јос 2 часа 
вежби надокнаде са II групом 
употребом програма за 
симулацију Multisim

Основна комуникација је преко 
WhatsApp групе уз размену 
материјала електронском поштом. 
Ученици су у обавези да инсталирају 

Праћење напредовања се врши праћењем 
присутности, активности и разменом порука преко 
групе. Резултате симулација ученици шаљу на 
проверу. Код год је могуће употребљавам 

Други
Електричне 

инсталације и 
осветљења

3 часа преко вајбер групе,иѕвори 
светлости,услови иначини 
осветљења

материјал са питањима и 
одговорима посредством вајбер 
групе

појединачна комуникација и дискусија путем 
вајбер групе,увид у свеске ученика 

Други
Практична 

настава

2+2 часова недељно. Видео запис 
(линкови ка одговарајућим 
садржајима на youtube-u), 
коментарисање одгледаног 
материјала у коме ученици 
активно учествују (viber група и 
гугл учионица)

 Домаћи задатак - вођење дневника 
практичне наставе. (viber група и 
гугл учионица)

Напредовање се прати у viber групи и гугл 
учионици, где ученици постављају питања и слике 
својих дневника праксе

Други Верска настава
1 час обраде, преко вибер групе Обострана комуникација, анализа и 

понављање пређеног градива- 
вибер група

Увид у присуство и активност ученика преко вибер 
групе

Други
Грађанско 
васпитање

1 час обрада, преко вибер групе Обострана комуникација, анализа и 
понављање пређеног градива- 
вибер група

Увид у присуство и активност ученика преко вибер 
групе

Други
Час 

одељењског 
старешине

1 час,анализа тренутног стања,у 
земљи и сколи,подршка и 
охрабрење вајбером

дискусија на вајбер групи,корисни 
линкови,охрабрење и оптимизам

појединачна комуникација и дискусија путем 
вајбер групе,увид  у мишљење родитеља,вајбером



Други разред, 
Електротех. 

рачунара Е22
Предмет

Кључне активности и начин 
остваривања

Додатна подршка и начин пружања Праћење напредовања
Број 

одржан. 
часова

Број 
неодрж. 
часова

Други
Српски језик и 
књижевност

2 часа обраде 1 час утврђивања комуникација са ученицима и слање 
материјала потребног за рада

Присутност, активност, повратне информације, 
домаћи задатак - вибер група

Други Енглески језик
1. час вежбање    1 час вежбање 1 
вежбање

комуникација са ученицима и слање 
материјала потребног за рада

увид у рад и активност ученика

Други
Физичко 

васпитање

1. час вежбање  2. час проверa Домаћи задатак - вежбање код куће Увид у радове ученика - електронска пошта( са 
прилозима) и Viber група.

Други Математика
два часа обраде новог градива и 
један час утврђивања обрађеног 
градива уз вежбање задатака, 
активности реализоване учењем 

Комуникација у реалном времену, 
постављање питања и задатака и 
пружање помоћи у случајевима када 
истекне време предвиђено за 

Увид у присутност(проверава се на почетку и на 
крају часа након "звона" и током самог часа након 
одговарајућег упутства које ученици добију), 
активност(прати се кроз размену објава везаних за 

Други Географија
1 часа обрада и 1 час  утврђивања-
Настава на даљину преко вибер 
групе

Обострана комуникација, анализа и 
понављање пређеног градива  -
вибер група

Присутност, активност, повратне информације, 
домаћи задатак - вибер група

Други Физика

2 часа, обрада и утврђивање-
Настава на дањину преко вибер 
групе

Обострана комуникација, анализа и 
понављање пређеног градива, 
израда рачунских задатака  -вибер 
група

Присутност, активност, повратне информације, 
домаћи задатак - вибер група

Други
Основе 

електротех.

2 часа теорије (1 утврђивање и 1 
вежбање)                                                 
2 часа вежби (2 вежбе)

Обострана комуникација, анализа  
пређеног градива израда задатака 
(Вибер група )

Присутност, активност, повратне информације, 
домаћи задатак - вибер група

Други
Рачунарски 

хардвер

2+2 часа вежби недељно, 
вежбање, Вибер група, Гоогле 
учионица, маил. Задавање вежби, 
урађене вежбе се шаљу на маил, 

Ученицима на располагању цео да н 
путем Вибер групе, Гоогле учионице, 
маила.

Праћење учествовања, задавање вежби путем 
Гоогле учионице, урађене примере послати на 
маил.

Други Електроника
Недељно 2 часа теорије (1 обрада 
и 1 утврђивање) и 2 часа вежби 
(лабораторијске вежбе). Давање 
материјала и упутстава за рад 

Обострана комуникација, анализа 
пређеног градива (Вибер група и 
електронска пошта)

Присутност, активност, повратне информације, 
увид у радове ученика (Вибер група и електронска 
пошта)



Други
Софтверски 

алати

2+2 часа вежби недељно, обрада и 
утврђивање, Вибер група, Гоогле 
учионица, маил. Задавање вежби, 
урађене вежбе се шаљу на маил, 

Ученицима на располагању цео да н 
путем Вибер групе, Гоогле учионице, 
маила.

Праћење учетвовања, задавање вежби путем 
Гоогле учионице, урађене примере послати на 
маил.

Други
Оперативни 

системи

Недељно 2x3 часова вежби. 
1.група (2 часа обрада, вежбање и 
1 час утврђивања); 2.група (2 часа 
утврђивања и 1 час обрада, 

Обострана комуникација, анализа  
пређеног градива  (Вибер група и 
електронска пошта)

Присутност, активност, повратне информације, 
увид у радове ученика (Вибер група и електронска 
пошта)

Други Програмирање
 2х2 часа недељно 1 час обрада, 1 
час вежбање. Презентација (гугл 
учионица) и линк ка задацима за 
додатно вежбање (Viber група)

  Домаћи задаци (гугл учионица) Урађени домаћи задаци (Гугл учионица) и 
коментари путем вибер групе

Други
Практична 

настава

 2x2 часа недељно 
обнављања,обучавања и вежбања 
помоћу презентација и препорука 
преко вибера , мејла и гугл 

Подршка преко вибера, мејла и гугл 
учионице

Присутност, активност, повратне информације, 
домаћи задатак - вибер група

Други Верска настава
1 час обрада,преко вибер групе Обострана комуникација, анализа и 

понављање пређеног градива  -
вибер група

Увид у присутност и активност ученика преко вибер 
групе

Други
Грађанско 
васпитање

1 час обрада,преко вибер групе Обострана комуникација, анализа и 
понављање пређеног градива  -
вибер група

Увид у присутност и активност ученика преко вибер 
групе

Други
Час 

одељењског 
старешине

1 час недељно. Савети око учења 
на даљину, савети у вези 
вандредне ситуације.

Увек и у сваком тренутку присутна за 
ученике и родитеље.

Праћење присуства на часова, разговор са 
наставницима, родитељима.



Други разред, 
Електротех. 
енергетике 

Е23

Предмет
Кључне активности и начин 

остваривања
Додатна подршка и начин пружања Праћење напредовања

Број 
одржан. 
часова

Број 
неодрж. 
часова

Други
Српски језик и 
књижевност

2 часа обраде, 1 часа провере, 
WhatsApp група

Обострана комуникација,анализа и 
понављање градива преко WhatsApp 
групе

Присуство и активност ученика - WhatsApp група

Други Енглески језик
1. час обрада1 час обрада    1 час 
вежбање 1 час вежбање

комуникација са ученицима и слање 
материјала потребног за рада

увид у рад и активност ученика

Други
Физичко 

васпитање

1. час вежбање  2. час проверa Домаћи задатак - вежбање код куће Увид у радове ученика - електронска пошта( са 
прилозима) и Viber група.

Други Биологија

1час-обрада:Појам и функције 
гена ;2 час -утврђ:Молекекулске 
основе наслеђ. и појам и функције 
гена

Домаћи задаци и вежбања (Whats 
App -група)Обострана комуникација, 
анализа и понављање пређеног 
градива

Увид у радове ученика (Whats App- 
група)Присутност, активност, повратне 
информације,

Други Математика
3 часа утврђивање,обрада, 
уврђивање

Домаћи задаци и вежбања (Viber-
група)

Увид у радове ученика (Viber група)

Други
Основе 

електротех.

3 часа теорије   (2 обрада,                 
1 вежбање) недељно. Настава се 
реализује преко   Whats App-а и 
гугл учионице.

Обострана комуникација, анализа и 
понавњање пређеног градива, 
израда рачунских задатака  -Whats 
App група и гугл учионица.

Присутност, активност, повратне информације, 
домаћи задатак - Whats App група и гугл учионица.

Други
Софтверски 
алати у ел. 
енергетици

1.час обрада, 1. час провера, 
настава се реализује путем Гугл 
учионице, Воцап групе, мејла

Домаћи задатак,  Гугл учионица, 
Воцап група, мејл

Увид у радове ученика (Воцап група, Гугл учионица, 
мејл), активност, рад у програму Mултисим за 
анализу рада електричних кола, на основу задатих 
шема.

Други
Електрична 

мерења

2 часа теорије +2 вежбе ,употреба 
дигиталних мултиметара,преко 
вотсапа,гледање снимака рада на 
јутјубу

комуникација путем вотсапа 
,коментари,задаци за вежбу

међусобна индивидуална сарадња,путем вотсапа

Други
Електричне 

инстал. и 
остветљења

2x1час недењно 
обрада,,утврђивање  Настава се 
изводи по постојећем плану и 
програму

Комуникација са ученицима се 
остварује преко WhatsApp групе и 
гугл учионице, где им се прослеђују 
предавања и презентације и домаћи 

Напредовање се прати преко WhatsApp групе и гугл 
учионице (увид у радове, одговори на питања)

Други
Увод у 

електроенергет
ику

2.часа обраде материјал подељен 
путем  Гугл учионице, дикусија 
путем Whatsapp групе

Гугл учионица, Whatsapp група, мејл, 
домаћи задатак

Увид у домаћи задатак ученика послат у Гугл 
учионицу,  дискусија у Whatsapp групи, активност



Други Електроника
2+2 часа, вежбање-Настава на 
дањњину преко WhatsApp групе и  
google учионице

Дати материјал,  (Whats App -група и 
google учионица)Обострана 
комуникација, анализа и понављање 
пређеног градива

Увид у радове ученика (Whats App- 
група)Присутност, активност, повратне 
информације,

Други
Електроника - 

вежбе

2 часа вежби  употребом програма 
за симулацију Electronics 
Workbench 5.12

Комуникација са ученицима се 
остварује преко WhatsApp групе и 
електронском поштом. Ученици 
користе Workbench 5.12. Ученици 

Прати се присутност онлајн часовима, ученичка 
активност у раду и разумевање задатака и 
резултати симулације. Ако то услови дозвољавају 
користи се апликација Quizizz. Основна 

Други
Практична 

настава

2+2 часова недељно. Видео запис 
(линкови ка одговарајућим 
садржајима на youtube-u), 
коментарисање одгледаног 
материјала у коме ученици 
активно учествују (viber група и 
гугл учионица)

 Домаћи задатак - вођење дневника 
практичне наставе. (viber група и 
гугл учионица)

Напредовање се прати у viber групи и гугл 
учионици, где ученици постављају питања и слике 
својих дневника праксе

Други
Грађанско 
васпитање

1 час обрада, преко вибер групе Обострана комуникација,анализа и 
понављање градива преко вибер 
групе

Присуство и активност ученика - вибер група

Други Верска настава
1 час обрада, преко WhatsApp 
групе

Обострана комуникација,анализа и 
понављање градива преко WhatsApp 
групе

Присуство и активност ученика - WhatsApp група

Други
Час 

одељењског 
старешине

Један час преко whatsapp групе:  
Упознава ученика са остварењем 
васпитно-образовног рада у 
ванредним околностима по 
препоруци Министарства 
просвете; Савети Светске 
здравствене организације о 
корона вирусу.

Презентације, са упутствима,дописи 
Министарства просвете,план 
организације наставе школе. 
Прослеђен материјал преко 
whatsapp групе.

Свакодневни контакт преко whatsapp групе и 
праћење напредовања.



Трећи разред, 
рударски 

техничар Р31
Предмет

Кључне активности и начин 
остваривања

Додатна подршка и начин пружања Праћење напредовања
Број 

одржан. 
часова

Број 
неодрж. 
часова

Трећи
Српски језик и 
књижевност

Један час вежбања, два часа 
провере. 

Комуникација се остварује путем 
платформи. Ученици добијају 
задатке и упутства за рад. 

Увид у радове ученика (WhatsApp, Google 
classroom). 

Трећи Енглески језик
1.obrada; 2.vezbanje Komunikacija sa ucenicima, slanje 

materijala potrebnog za cas
Uvid u rad i aktivnost ucenika (WhatsApp grupa)

Трећи Социологија
1 час утврђивања и 1 час обраде Домаћи задатак - писање есеја 

(вибер група)
Увид у радове ученика - електронска пошта( са 
прилозима)

Трећи
Физичко 

васпитање

1. час вежбање  2. час проверa Домаћи задатак - вежбање код куће Увид у радове ученика - електронска пошта( са 
прилозима) и Viber група.

Трећи Математика
 2 часа обраде и 2 часа утврђивања  Домаћи задаци Увид у радове преко Вибера

Трећи
Лежишта 

минералних 
сировина

2 час обраде и вежбања путем 
вибер групе

Обострана комуникација, анализа и 
понављање пређеног градива, 
израда рачунских задатака  -вибер 
група

Присутност, активност, повратне информације, 
домаћи задатак - вибер група

Трећи
Заштита радне 

и животне 
средине

2 часа обраде, путем апликације 
,,Вибер"

Комуникација са ученицима  и 
слање материјала у виду текста 
путем апликације ,,Вибер"

Увид у присуство, активност, домаће задатке 
ученика путем апликације "Вибер"

Трећи
Општи 

рударски 
радови

2 час обраде и вежбања путем 
вибер групе

Обострана комуникација, анализа и 
понављање пређеног градива, 
израда рачунских задатака  -вибер 
група

Присутност, активност, повратне информације, 
домаћи задатак - вибер група

Трећи
Рударске 
машине и 

уређаји

3.часа обраде и вежбање путем 
Вибер групе

Обостраном комуникацијом, 
анализом и понављањем пређеног 
градива, израда рачунских задатака 
вибер-група

Присутност, активност, повратне информације, 
домаћи задатак - вибер група

Трећи
Геодезија са 
рударским 
мерењима

2 часа обраде, путем апликације 
,,Вибер"

Комуникација са ученицима и слање 
материјала у виду текста и слика 
путем апликације ,,Вибер"

Увид у присуство и активност врши се путем 
апликације "Вибер"



Трећи
Практична 

настава

8 часова обраде и вежбања путем 
вибер групе 7 редовне наставе и 1 
надокнаде. Прва група : 8 часова 
обраде и вежбање путем вибер 

Обострана комуникација, анализа и 
понављање пређеног градива, 
израда рачунских задатака  -вибер 
група

Присутност, активност, повратне информације, 
домаћи задатак - вибер група

Трећи Верска настава
1 час обраде, вибер група Обострана комуникација, анализа и 

понављање пређеног градива  -
вибер група

Увид у присуство, активност ученика - вибер група

Трећи
Грађанско 
васпитање

1 час недељно радионица путем 
вибер групе

Обострана комуникација, путем 
задатака, питања и одговора

Присутност, активност, повратне информације, 
домаћи задатак - вибер група

Трећи
Час 

одељењског 
старешине

Решавање актуелних проблема 
ученика везаних за извођење 
наставе на даљину

коминикација вибер-група Присутност путем вибер-групе



Трећи разред, 
Машински тех. 

за комп. 
констр. М31

Предмет
Кључне активности и начин 

остваривања
Додатна подршка и начин пружања Праћење напредовања

Број 
одржан. 
часова

Број 
неодрж. 
часова

Трећи
Српски језик и 
књижевност

2 часа обрадe .1 час 
утврђивање(преко facebook, ceta i 
messenger a )

Домаћи задаци и истраживања (TV i 
друштвене мреже)

Увид преко порука на messengeru i чету.

Трећи Енглески језик
1.vezbanje, 2.obrada Komunikacija sa ucenicima, slanje 

materijala potrebnog za cas
Uvid u rad i aktivnost ucenika (Viber grupa)

Трећи Социологија
1 час обрада 2 утврђивање комуникација анализа пређеног 

градива вибер група
активност ученика повратне информације увид у 
рад ученика

Трећи
Физичко 

васпитање

1. час вежбање  2. час проверa Домаћи задатак - вежбање код куће Увид у радове ученика - електронска пошта( са 
прилозима) и Viber група.

Трећи Математика
 3 часа обраде и 2 часа утврђивања Домаћи задаци и вежбања (Viber-

групе)
Увид у радове у Виберу

Трећи
Рачунари и 

програмирање

1 и 2 група -1/4- вежбање Подршка ученицима преко вибер 
групе, комуникација.

Активност ученика на часу, увид у задатке и 
домаће радове

Трећи
Машински 
елементи

1 час обрадеi 1 час вежбања 
градива

 Домаћи задаци у вибер групи Увид у  домаћи рад и активност ученика (Viber 
група)

Трећи
Технологија 

обраде

2 часа обраде и 1 час утврђивања 
преко вибер групе

Обострана комуникација, анализа и 
обнављање пређеног градива - 
вибер група

Присутност, активност ученика, повратне 
информације и увид у радове ученика - вибер 
група

Трећи
Хидраулика и 
пнеуматика

2часа обраде градива,вибер група Ученици постављају питања , 
добијају одговор ,домаћи 
задаци(вибер група)

Увид у радове и у активност ученика преко вибер 
група

Трећи
Термодинамик

а

2 часa обраде, вибер група Подршка ученицима преко вибер 
групе, комуникација.

Увид у  домаћи рад и активност ученика (Viber 
група)



Трећи
Моделирање 
маш. елем. и 
конструкција

2 часа вежбања путем Viber-групе Домаћи задаци и вежбања (Viber-
групе)

Присутност,увид у радове ученика(Viber-групе)

Трећи
Практична 

настава

2 часа- обрада; 1 час- провера  
Настава на даљину преко Viber 
групе

Обострана комуникација, анализа и 
понављање пређеног градива,  -
вибер група

Присутност, активност, повратне информације, 
домаћи задатак - вибер група

Трећи Верска настава
1 час обраде, вибер група Обострана комуникација, анализа и 

обнављање пређеног градива - 
вибер група

Присутност, активност ученика, повратне 
информације  - вибер група

Трећи
Час 

одељењског 
старешине

Решавање актуелних проблема 
ученика везаних за извођење 
наставе на даљину

коминикација вибер-група Присутност путем вибер-групе



Трећи разред, 
Машински тех. 

моторних 
возила М32

Предмет
Кључне активности и начин 

остваривања
Додатна подршка и начин пружања

Праћење напредовања

Број 
одржан. 
часова

Број 
неодрж. 
часова

Трећи
Српски језик и 
књижевност

2 часа обрадe .1 час 
утврђивање(преко facebook, ceta i 
messenger a )

Домаћи задаци и истраживања (TV i 
друштвене мреже)

Увид преко порука на messengeru i чету.

Трећи Енглески језик
1.obrada; 2.vezbanje Komunikacija sa ucenicima, slanje 

materijala potrebnog za cas
Uvid u rad i aktivnost ucenika (Viber grupa)

Трећи соиологија
1 час обрада 2 утврђивање комуникација анализа пређеног 

градива слање материјала за час
увид урад и активност ученика вибер група

Трећи
Физичко 

васпитање

1. час вежбање  2. час проверa Домаћи задатак - вежбање код куће Увид у радове ученика - електронска пошта( са 
прилозима) и Viber група.

Трећи Математика
 1 час утврђивања и 2 часа обраде 

(Viber група и google учионица)
Презентације, додатни задаци за 

вежбање. (Viber група)

Увид у дневнике рада ученика преко (Viber група и google 
учионица). Присутност, активност, повратне информације. 

Фотографисање учињеног. Домаће задатке шаљу преко 
сервиса електронска пошта (са прилозима).

Трећи
Машински 
елементи

1 час обрадеi 1 час вежбања 
градива

 Домаћи задаци у вибер групи Увид у  домаћи рад и активност ученика (Viber група)

Трећи
Термодинамик

а

  2 часа обраде преко вибер групе Обострана комуникација, путем 
задатака, питања и одговора. 
Упућивање ученика на истраживање 
помоћу интернета

Присутност, активност, повратне информације, 
домаћи задатак - вибер група

Трећи
Хидраулика и 
пнеуматика

2часа обраде градива преко вибер 
групе

Ученици постављају питања 
,добијају додатна објашњења, 
домаћи задаци вибер група

Увид у  домаћи рад и активност ученика (Viber група)

Трећи
Моторна 

возила

3 часа недељно, обрада. Настава 
на даљину преко Viber групе

Презентације, додатни задаци за 
вежбање. (Viber група)

Присутност, активност, повратне информације, 
домаћи задатак - вибер група

Трећи
Експлоатација и 

одрж. мот. 
возила

2 часа недељно, обрада. настава 
на  даљину преко Viber групе

Презентације, додатни задаци за 
вежбање. (Viber група)

Присутност, активност, повратне информације, 
домаћи задатак - вибер група

Трећи
Технолигија 

обраде

2 часа обраде Обострана комуникација, путем 
задатака, питања и одговора

Присутност, активност, повратне информације, 
домаћи задатак - вибер група



Трећи
Практична 

настава

4часова- обрада; 4часова-
вежбање. Настава на дањину 
преко вибер групе

Обострана комуникација, анализа и 
понављање пређеног градива,  -
вибер група

Присутност, активност, повратне информације, 
домаћи задатак - вибер група

Трећи
Грађанско 
васпитање

1 час недељно радионица путем 
вибер групе

Обострана комуникација, путем 
задатака, питања и одговора

Присутност, активност, повратне информације, 
домаћи задатак - вибер група

Трећи
Час 

одељењског 
старешине

Решавање актуелних проблема 
ученика везаних за извођење 
наставе на даљину

коминикација вибер-група Присутност путем вибер-групе



Трећи разред, 
Тех. маш. 

енергетике 
М33

Предмет
Кључне активности и начин 

остваривања
Додатна подршка и начин пружања Праћење напредовања

Број 
одржан. 
часова

Број 
неодрж. 
часова

Трећи
Српски језик и 
књижевност

2 часа обрадe .1 час 
утврђивање(преко facebook, ceta i 
messenger a )

Домаћи задаци и истраживања (TV i 
друштвене мреже)

Увид преко порука на messengeru i чету.

Трећи Енглески језик
1.obrada; 2.vezbanje Komunikacija sa ucenicima, slanje 

materijala potrebnog za cas
Uvid u rad i aktivnost ucenika (Viber grupa)

трећи социологија
1 час обрада 2 обрада комуникација са ученицима слање 

материјала за час
увид урад и активност ученика вибер група

Трећи
Физичко 

васпитање

1. час вежбање  2. час проверa Домаћи задатак - вежбање код куће Увид у радове ученика - електронска пошта( са 
прилозима) и Viber група.

Трећи Математика
1 час обраде и 3 часа вежбања 
путем оформљене WhatsApp групе

Ученици могу да постављају питања 
и добијају додатни материјал преко 
оформљене WhatsApp групе

Праћење напредовања се врши увидом у 
активност у групи, сликањем урађених задатака 
датих за вежбу и приложених у групу

Трећи
Машински 
елементи

1 час обрадеi 1 час вежбања 
градива  Домаћи задаци у вибер групи

Увид у  домаћи рад и активност ученика (Viber 
група)

Трећи
Хидраулика и 
пнеуматика

2часа обрада Ученици постављају питања 
,добијају додатна објашњења, 
домаћи задаци вибер група

Увид у  домаћи рад и активност ученика (Viber 
група)

Трећи
Термодинамик

а и 
термотехника

2 часа обраде путем оформљене 
viber групе Обострана комуникација, анализа и 

додатна објашњења - вибер група

Увид у  домаћи рад и активност ученика (Viber 
група)

Трећи
Основе тех. 

мер. и 
аутоматизац.

3 часа обраде преко вибер групе
Обострана комуникација, анализа и 
додатна објашњења - вибер група

Присутност, активност, повратне информације и  
увид у радове ученика преко вибер групе

Трећи
Енергетска 
постројења

2 часа обраде путем оформљене 
viber групе

Обострана комуникација, слање 
потребног материјала, фотографија 
на вибер групи, као и упућивање на 
додатне садржаје преко you tube-a

Увид у присуство и активност ученика кроз 
реализацију задатог на viber групи



Трећи
Практична 

настава

3 групе x7 часова недељно; 
Предавања у пдф-у; Видео запис - 
линкови са одговарајућим 
садржајима на youtube - 

Обострана комуникација, слање 
потребног материјала, фотографија 
на вибер групи, као и упућивање на 
додатне садржаје преко you tube-a

Увид у присуство и активност ученика кроз 
реализацију задатог на вибер групи (слике 
дневника практичне наставе)

Трећи Верска настава
1 час обраде, вибер група Обострана комуникација, анализа и 

додатна објашњења - вибер група
Увид у присуство и активност ученика - вибер  
групи

Трећи
Грађанско 
васпитање

1 час недељно радионица путем 
вибер групе

Обострана комуникација, путем 
задатака, питања и одговора

Присутност, активност, повратне информације, 
домаћи задатак - вибер група

Трећи
Час 

одељењског 
старешине

Решавање актиелних проблема 
ученика везаних за извођење 
наставе на даљину

Преко оформљене Viber групе Преко оформљене Viber групе



Трећи разред, 
Аутомеханич. 

заваривач 
М34

Предмет
Кључне активности и начин 

остваривања
Додатна подршка и начин пружања Праћење напредовања

Број 
одржан. 
часова

Број 
неодрж. 
часова

Трећи
Српски језик и 
књижевност

1 час обраде, 1 час провере, вибер 
група

Обострана комуникација, анализа и 
понављање пређеног градива,  -
вибер група

 

Трећи Енглески језик
1.obrada, 2.vezbanje Komunikacija sa ucenicima, slanje 

materijala potrebnog za cas
Uvid u rad i aktivnost ucenika (Viber grupa)

Трећи
Устав и права 

грађана

1 час утврђивања Домаћи задатак - мапа ума Увид у радове ученика - вибер група и електронска 
пошта (са прилозима)

Трећи
Физичко 

васпитање

1. час вежбање  2. час проверa Домаћи задатак - вежбање код куће Увид у радове ученика - електронска пошта( са 
прилозима) и Viber група.

Трећи Математика
 1 час систематизација 2. час 
обрада

Домаћи задатак - вежбање код куће Увид у радове ученика - вибер група и електронска 
пошта (са прилозима)

Трећи
Машински 
елементи

1 час обрадеi 1 час вежбања 
градива

 Домаћи задаци у вибер групи Увид у  домаћи рад и активност ученика (Viber 
група)

Трећи
Организација 

рада

2часа обраде градива(Viber група) Ученици могу да постављају питања 
и добијају додатна 
објањења,домаћи задаци(вибер 
група)

Увид у радове и у активност ученика преко вибер 
група

Трећи
Технологија 
образовног 

профила

3 часа обраде Обострана комуникација, анализа и 
понављање пређеног градива,  -
вибер група

Присутност, активност, повратне информације, 
домаћи задатак - вибер група

Трећи
Практична 

настава

7 часова- обрада; 7 часова-
вежбање. Настава на дањину 
преко вибер групе

Обострана комуникација, анализа и 
понављање пређеног градива,  -
вибер група

Присутност, активност, повратне информације, 
домаћи задатак - вибер група

Трећи
Грађанско 
васпитање

1 час недељно радионица путем 
вибер групе

Обострана комуникација, путем 
задатака, питања и одговора

Присутност, активност, повратне информације, 
домаћи задатак - вибер група



Трећи
Час 

одељењског 
старешине

Решавање актиелних проблема 
ученика везаних за извођење 
наставе на даљину

Преко оформљене Viber групе Преко оформљене Viber групе



Трећи разред, 
Електрот. за 
електрон. на 
возилима Е31

Предмет
Кључне активности и начин 

остваривања
Додатна подршка и начин пружања Праћење напредовања

Број 
одржан. 
часова

Број 
неодрж. 
часова

Трећи
Српски језик и 
књижевност

2 часа обраде и 1 час вежбања Основна комуникација се обавља 
преко Viber групе уз размену 
материјала електронском поштом. 
Добијени материјал ученици 

Присутност, активност, повратне информације, 
увид у радове ученика - вајбер група

Трећи Енглески језик
1.utvrdjivanje, 2.vezbanje Komunikacija sa ucenicima, slanje 

materijala potrebnog za cas
Uvid u rad i aktivnost ucenika (Viber grupa)

Трећи
Социологија са 

правима 
грађана

2 часа обраде Домаћи задатак Увид у радове ученика - вибер група и електронска 
пошта (са прилозима)

Трећи
Физичко 

васпитање

1. час вежбање  2. час проверa Домаћи задатак - вежбање код куће Увид у радове ученика - електронска пошта( са 
прилозима) и Viber група.

Трећи Математика
3 casa ,obrada, utvr. vezba domaci zadatak viber

Трећи Дизел мотори 2 часа обраде и 2 часа вежбања 
Обострана комуникација, анализа, 
додатне информације - воцап група

Присутност, активност, повратне информације, 
увид у радове ученика - воцап група

Трећи Електроника
2 часа; (утврђивање + провера) Основна комуникација се обавља 

преко Viber групе уз размену 
материјала електронском поштом. 
Добијени материјал ученици 

Праћење напредовања се врши праћењем 
присутности, активности и квалитетом размене 
података порукама. Ако је могуће употреба 
апликације Quizizz.

Трећи
Електричне 
машине на 
возилима

2 часа недељно 1 час обраде и 
један час утврђивања; 1 час 
практичне наставе

Прослеђивање видео материјала, 
докумената који су корисни за 
градиво. Непосредна комуникација 
вибер групом и емаил поштом

Увид у присутност и активност ученика преко VIBER 
групе, пропитивање видео четом.

Трећи
Системи 

паљења ОТО 
мотора

2 часа; (оба часа утврђивање) Основна комуникација се обавља 
преко Viber групе уз размену 
материјала електронском поштом. 
Добијени материјал ученици 

Праћење напредовања се врши праћењем 
присутности, активности и квалитетом размене 
података порукама. Ако је могуће употреба 
апликације Quizizz.

Трећи
Системи 

убризгавања 
ОТО мотора

2 часа обрада мотрник система 
вајбером

слање материјала вајбером,питања 
и задаци,коментари у вајбер групи

увид у домаће свеске,појединачни контакти путем 
вајбера



Трећи
Апликативни 

програми - изб. 
предмет

2 часа недељно 2 часа обраде Прослеђивање видео материјала, 
докумената који су корисни за 
градиво. Непосредна комуникација 
вибер групом и емаил поштом

Увид у присутност и активност ученика преко VIBER 
групе, пропитивање видео четом, израда мини 
пројеката које ученици потом шаљу мејлом на 
проверу

Трећи
Електроника - 

вежбе

1 час; (вежба цело одељење) Основна комуникација се обавља 
преко Viber групе уз размену 
материјала електронском поштом. 
Употреба корисничког програма за 

Праћење напредовања се врши праћењем 
присутности, активности и квалитетом размене 
података порукама. Ученици шаљу резултате 
добијене симулацијом. Ако је могуће употреба 

Трећи

Системи 
паљења ОТО 

мотора - 
практична 

настава

2 часа; ( цело одељење - 
симулација практичне наставе)

Основна комуникација се обавља 
преко Viber групе уз размену 
материјала електронском поштом. 
Ученици исписују дневник праксе и 
шаљу слике дневника на увид.

Праћење напредовања се врши праћењем 
присутности, активности и квалитетом размене 
података порукама. Ученици шаљу слике својих 
дневника праксе на увид. Ако је могуће употреба 
апликације Quizizz.

Трећи
Практична 

настава

Настава се обавља у блоку у мају

Трећи
Грађанско 
васпитање

1 час обрада, преко вибер групе Обострана комуникација, анализа, 
додатне информације - Вибер група

Увид у присутност и активност ученика преко VIBER 
групе.

Трећи
Час 

одељењског 
старешине

Решавање актуелних проблема 
ученика везаних за извођење 
наставе на даљину

коминикација вибер-група Присутност путем вибер-групе



Трећи разред, 
Електротех. 

рачунара Е32
Предмет

Кључне активности и начин 
остваривања

Додатна подршка и начин пружања Праћење напредовања
Број 

одржан. 
часова

Број 
неодрж. 
часова

Трећи
Српски језик и 
књижевност

Један час утврђивања, два часа 
обраде. 

Комуникација се остварује путем 
платформи. Ученици добијају 
материјале, задатке и упутства за 
рад. 

Увид у радове ученика (WhatsApp, Google 
classroom). 

Трећи Енглески језик
1.obrada; 2.vezbanje Komunikacija sa ucenicima, slanje 

materijala potrebnog za cas
Uvid u rad i aktivnost ucenika (Viber grupa)

трећи  . социологија
1 обрада 2 утврђивање комуникација са ученицима слање 

материјала за час
увид у рад и активност ученика вибер група

Трећи
Физичко 

васпитање

1. час вежбање  2. час проверa Домаћи задатак - вежбање код куће Увид у радове ученика - електронска пошта( са 
прилозима) и Viber група.

Трећи Математика
 2 часа утврђивања и 2 часа обраде 

(Viber група и google учионица)
Презентације, додатни задаци за 

вежбање. (Viber група)

Увид у дневнике рада ученика преко (Viber група и 
google учионица). Присутност, активност, повратне 
информације. Фотографисање учињеног. Домаће 

задатке шаљу преко сервиса електронска пошта (са 
прилозима).

Трећи
Мерења у 

електроници

Недељно 2 часа теорије (2 часа 
обраде) и 1x3 часа вежби 
(лабораторијске вежбе). Давање 
материјала и упутстава за рад 

Обострана комуникација, анализа 
пређеног градива (Вибер група и 
електронска пошта)

Присутност, активност, повратне информације, 
увид у радове ученика (Вибер група и електронска 
пошта)

Трећи
Електроника 2 - 

теорија

2 часа ;                                                (1 
час теорије + 1 час утврђивања)

Основна комуникација са ученицима 
се врши у WhatsApp групи уз сталну 
размену материјала електронском 
поштом. Добијени материјал 

Праћење напредовања врши се праћењем 
присутности, активности и степеном показаног 
знања у комуникацији. Кад год је то могуће 
користим апликацију Quizizz, за онлајн тестирање 

Трећи
Дигитална 

електроника - 
теорија

2 часа ;                                            (оба 
су теорија)

Основна комуникација са ученицима 
се врши у WhatsApp групи уз сталну 
размену материјала електронском 
поштом. Добијени материјал 

Праћење напредовања врши се праћењем 
присутности, активности и степеном показаног 
знања у комуникацији. Кад год је то могуће 
користим апликацију Quizizz, за онлајн тестирање 

Трећи Програмирање
2 часа теорије (oбрада) и 2х3 часа 
недељно вежбе. Презентација и 
предавање (гугл учионица) и линк 
ка задацима за додатно вежбање 

 Домаћи задаци (гугл учионица) и 
WhatsApp 

Урађени домаћи задаци (Гугл учионица) и 
Електронска пошта са прилозима. Размена 
мишљења у WhatsApp групи

Трећи Рачунари
2 часа теорије(Утврђивање) и 3 
часа вежби недељно, Вибер група, 
Гоогле учионица, маил. Задавање 
вежби, урађене вежбе се шаљу на 

Ученицима на располагању цео да н 
путем Вибер групе, Гоогле учионице, 
маила.

Праћење учетвовања, задавање вежби путем 
Гоогле учионице, урађене примере послати на 
маил.



Трећи
Електроенергет

ика

2 часа ( 1 час обраде и 1 час 
утврђивање) недељно. Настава се 
реализује преко   Whats App-а и 
гугл учионице.

Обострана комуникација, анализа и 
понавњање пређеног градива  -
Whats App група и гугл учионица.

Присутност, активност, повратне информације, 
домаћи задатак - Whats App група и гугл учионица.

Трећи
Електроника 2 - 

вежбе

3 часа вежбе - II група;                     3 
часа вежбе - III група; (надокнада)

Основна комуникација са ученицима 
се врши у WhatsApp групи уз сталну 
размену материјала електронском 
поштом. Ученици за симулацију 
користе Multisim или Electronics 
Workbench.

Праћење напредовања врши се праћењем 
присутности, активности и степеном показаног 
знања у комуникацији. Ученици резултате 
симулације шаљу на проверу. Кад год је то могуће 
користим апликацију Quizizz, за онлајн тестирање 
ученика.

Трећи
Дигитална 

електроника - 
вежбе

3 часа вежбе - I група;                                  Основна комуникација са ученицима 
се врши у WhatsApp групи уз сталну 
размену материјала електронском 
поштом. Ученици за симулацију 
користе Multisim или Electronics 
Workbench.

Праћење напредовања врши се праћењем 
присутности, активности и степеном показаног 
знања у комуникацији. Ученици резултате 
симулације шаљу на проверу. Кад год је то могуће 
користим апликацију Quizizz, за онлајн тестирање 
ученика.

Трећи Верска настава
1 час обраде, вибер група Обострана комуникација, анализа и 

обнављање пређеног градива преко 
вибер групе

Присутност, активност, повратне информације, 
 - вибер група

Трећи
Грађанско 
васпитање

1 час недељно радионица путем 
вибер групе

Обострана комуникација, путем 
задатака, питања и одговора

Присутност, активност, повратне информације, 
домаћи задатак - вибер група

Трећи
Час 

одељењског 
старешине

Један час недељно. Разговор са 
ученицима о мотивацији за учење 
у ванредној ситуацији.

Подршка преко Viber у WhatsApp 
групе.

Свакодневни контакти преко Viber групе.



Трећи разред, 
Електротех. 
енергетике 

Е33

Предмет
Кључне активности и начин 

остваривања
Додатна подршка и начин пружања Праћење напредовања

Број 
одржан. 
часова

Број 
неодрж. 
часова

Трећи
Српски језик и 
књижевност

Два часа обраде, један час 
вежбања. 

Комуникација се остварује путем 
платформи. Ученици добијају 
материјале, задатке и упутства за 
рад. 

Увид у радове ученика (Viber, Google classroom). 

Трећи Енглески језик
1.vezbanje; 2.obrada Komunikacija sa ucenicima, slanje 

materijala potrebnog za cas
Uvid u rad i aktivnost ucenika (Viber grupa)

трећи социологија
1обрада 2 утврђивање комуникација са ученицима слање 

материјала за час
увид  у рад и активност ученика вибер група

Трећи
Физичко 

васпитање

1. час вежбање  2. час проверa Домаћи задатак - вежбање код куће Увид у радове ученика - електронска пошта( са 
прилозима) и Viber група.

Трећи Математика
3 часа обраде и 3 часа утвђивања 
(редован план + надокнада), 
путем viber групе и гугл учионице.

Наставник шаље материјал и  
додатна упуства за рад, дискутује и 
комуницира са ученицима, прати 
рад ученика, подстиче ученика на 

Фотографисање учињеног, израда домаћих 
задатака. Своје радове предају у фолдере 
предвиђене у гугл учионици.

Трећи
Електроника у 

енергетици

3часа теорије + вежбе 3 часа за 3 
групу,основна кола монофазних 
исправљача,испитивање 
компоненти,путем вајбера

материјал за учење,питања у вези 
текућег градива 
вајбером,коришћење јутјуб 
презентација из градива

повратне информације о степену савладаности 
лекција,увид у домаће свеске,коментари,вајбером

Трећи
Електричне 

инсталације и 
осветљења

2x1 час недељно теоретска насава-
обрада,утврђивање, се изводи по 
постојећем плану и програму као и 
3 часа вежби недељно

Комуникација се остварује преко  
viber групе и гугл учионице садржаји 
се прослеђују у електронској форми 

Напредовање и праћење ученика је преко Viber  
групе и гугл учионице (ученици сликају свеске са 
радовима и задацима , постављају питања дају и 
добијају одговоре)

Трећи
Мерења у 

електроенергет
ици

2x1 час недељно теоретска насава-
обрада, се изводи по постојећем 
плану и програму као и 3 часа 
вежби недељно

Комуникација се остварује преко  
viber групе и гугл учионице садржаји 
се прослеђују у електронској форми 

Напредовање и праћење ученика је преко Viber  
групе и гугл учионице (ученици сликају свеске са 
радовима и задацима , постављају питања дају и 
добијају одговоре)

Трећи
Електричне 

мреже

2.часа обрада, презентације, 
материјал у Ворду, Јутјуб линкови, 
постављено у Гугл учионици, 
дискусија преко вибер групе

Вибер група, Гугл учионица,  домаћи 
задатак, мејл

Трећи
Електричнa 
постројењa

2 часа обрада-Настава на даљину 
преко вибер групе и  google 
учионице

Подршка и комуникација, повратне 
информације помоћу Viberа и google 
учионице

Uvid u rad i aktivnost ucenika (Viber grupa)



Трећи
Електричне 

машине

2 час обрада новог градива 3 час 
вежбе са новом групом.

Подршка са Viberа; classroom 
googl.com платформе и  youtube 
elektricar 1 клипови

Израда домаћих задатака ,вежби, и теста 

Трећи
Практична 

настава

3x2 часа нељно обучавања и 
обраде преко презентација и 
препорука преко вибера, мејла и 
гугл учионице

Подршка преко вибера,мејла и гугл 
учионице

Паћење присутнотси, активности и израде домаћих 
преко вибера,мејла и гугл учионице

Трећи Верска настава
Обострана комуникација, анализа и 
понављање пређеног градива преко 
вибер групе

Присутност, активност, повратне информације, 
 - вибер група

Трећи
Грађанско 
васпитање

1 час недељно радионица путем 
вибер групе

Обострана комуникација, путем 
задатака, питања и одговора

Присутност, активност, повратне информације, 
домаћи задатак - вибер група

Трећи
Час 

одељењског 
старешине

1 час преко viber групе Наставник шаље материјал, 
дискутује и комуницира са 
ученицима, подстиче ученика на 
размишљање и мотивише их за рад. 

Свакодневна комуникација са ученицима, и 
њиховим потешкоћама у раду, као и са којим 
проблемима се свакодневно сусрећу.



Трећи разред, 
Електричар 
дуално Е34

Предмет ad Додатна подршка и начин пружања Праћење напредовања
Број 

одржан. 
часова

Број 
неодрж. 
часова

Трећи
Српски језик и 
књижевност

Два часа провере. Комуникација се остварује путем 
платформи. Ученици добијају 
задатке и упутства за рад. 

Трећи Енглески језик
1. час обрада  комуникација са ученицима и слање 

материјала потребног за рада
увид у рад и активност ученика

Трећи
Физичко 

васпитање

1. час вежбање  2. час проверa Домаћи задатак - вежбање код куће Увид у радове ученика - електронска пошта( са 
прилозима) и Viber група.

Трећи Математика
1  час обраде (Viber група и google 

учионица)
Презентације, додатни задаци за 

вежбање. (Viber група)

Увид у дневнике рада ученика преко (Viber група и 
google учионица). Присутност, активност, повратне 
информације. Фотографисање учињеног. Домаће 

задатке шаљу преко сервиса електронска пошта (са 

Трећи
Социологија са 

правима 
грађана

1 час обраде Домаћи задатак - мапа ума Увид у радове ученика - електронска пошта( са 
прилозима) и Viber група.

Трећи
Електричне 
инсталације

2 часа,употреба и начин 
повезивања разводних 
ормна,обрада и 
систематизација,помоћу вајбера

лекције у скраћеној форми са 
питањим а и задацима помоћу 
вајбер групе

преглед свесака,индивидуална комуникација 
преко вајбера

Трећи
Електро опрема 

у индустрији

2 часа,,улога и употреба 
трансформатора,спреге 
трофазних,обрада и 
систематизација вајбер групом

лекције у скраћеној форми са 
питањим а и задацима помоћу 
вајбер групе,дискусија о начину 
повезивања трансформатора и 

преглед свесака,индивидуална комуникација 
преко вајбера,подршка и потпора,упућивање на 
интернет литературу и јутјуб снимке

Трећи
Предузетништв

о

Један час вежби, Управљање 
временом, преко Вибер 
закеднице, додатни 
мултимедијални садржаји.

Обострана комуникација преко 
Вибер заједница и емаил-а. 
Мултиметијални садржаји 
(презентације, ликови ка додатној 

,,

Трећи
Апликативни 
програми за 
елек. инстал.

1 час вежбања Домаћи задаци и вежбе (вибер)
Увид у вежбе и домаће задатке ученика, преко 

вибер групе и емаил поште

Трећи
Практична 

настава

20 часа недељно обраде 
обучавања и вежбања путем 
презентација и препорука преко 
вибера, мејла и гугл учионице

Подршка преко вибера,мејла и гугл 
учионице

Праћење присутности, активности и домаћих 
радова ученика преко вибера, мејла и гугл 
учионице



Трећи Верска настава
1 час обраде,преко вибер групе Обострана комуникација ,анализа и 

обнављање пређеног градива преко 
вибер групе

Праћење присутности, активности ученика преко 
вибера.

Трећи
Час 

одељењског 
старешине

Решавање актиелних проблема 
ученика везаних за извођење 
наставе на даљину

Преко  Viber групе Праћење напредовања



Четврти 
разред, 

Рударски 
техничар. Р41

Предмет
Кључне активности и начин 

остваривања
Додатна подршка и начин пружања Праћење напредовања

Број 
одржан. 
часова

Број 
неодрж. 
часова

Четврти
Српски језик и 
књижевност

1 час обраде 1 час утврђивање 1 
час вежбања

комуникација са ученицима и слање 
материјала потребног за рада

Увид у радове ученика - електронска пошта( са 
прилозима) и Viber група.

Четврти Енглески језик
1.obrada, 2. vezbanje + 1 cas 
vezbanja (nadoknada)

Komunikacija sa ucenicima, slanje 
materijala potrebnog za cas

Uvid u rad i aktivnost ucenika (Viber grupa)

Четврти Филозофија
1часобрада1утврђивање комуникација са ученицима слање 

материјала за час вибер група
увид у радове ученикавибер група

Четврти
Устав и права 

грађана

1 час обраде Домаћи задатак - написати 3 члана 
из Устава Р.С. од 2006.

Увид у радове ученика - вибер група

Четврти
Физичко 

васпитање

1. час вежбање  2. час проверa Домаћи задатак - вежбање код куће Увид у радове ученика - електронска пошта( са 
прилозима) и Viber група.

Четврти Математика
 2 часа обраде и 2 часа утврђивања Домаћи задатак и додатни матерјал 

за припрему за пријемни
Увид у радове ученика преко вибера

Четврти
Транспорт и 

извоз

2 час обраде и вежбања путем 
вибер групе

Обострана комуникација, анализа и 
понављање пређеног градива, 
израда рачунских задатака  -вибер 
група

Присутност, активност, повратне информације, 
домаћи задатак - вибер група

Четврти
Проветравање 
и одводњав. 

рудника

часа обраде и вежбање путем 
Вибер групе

обострана комуникација, анализа и 
понављање пређеног градива, 
израда рачунских задатака  -вибер 
група

Присутност, активност, повратне информације, 
домаћи задатак - вибер група

Четврти
Припрема 

минералних 
сировина

2 час обраде и вежбања путем 
вибер групе

Обострана комуникација, анализа и 
понављање пређеног градива, 
израда рачунских задатака  -вибер 
група

Присутност, активност, повратне информације, 
домаћи задатак - вибер група

Четврти
Дубинско 
бушење

3 часа обраде (1 час је надокнада), 
путем апликације ,,Вибер"

Комуникација са ученицима  и 
слање материјала у виду текста и 
слика путем апликације ,,Вибер"

Увид у присуство, активност, домаће задатке 
ученика путем апликације "Вибер"



Четврти
Методе 

откопавања

3.часа обраде, путем апликације 
Вибер

Комуникација са ученицима и слање 
материјала потребног за рада

Увид у присуство и  активност ученика врши се 
путем апликације "Вибер"

Четврти
Практична 

настава

7 часова редовне наставе (1 час је 
надокнада), путем апликације 
,,Вибер". Прва група: 7 часова ( 1 
час надокнада)- путем апликације 

Комуникација са ученицима  и 
слање материјала у виду текста, 
слика и кратких видео филмова,  
путем апликације ,,Вибер"

Увид у присуство и  активност ученика врши се 
путем апликације "Вибер"

Четврти Верска настава
1 час обраде,преко вибер групе Обострана комуникација, анализа и 

понављање пређеног градива  -
вибер група

Увид у присуство и  активност ученика врши се 
путем вибер групе

Четврти
Грађанско 
васпитање

1часобраде, преко вибер групе Обострана комуникација, анализа и 
понављање пређеног градива  -
вибер група

Увид у присуство и  активност ученика врши се 
путем апликације "Вибер"

Четврти
Час 

одељењског 
старешине

2 час обраде и вежбања путем 
вибер групе

Обострана комуникација, анализа и 
понављање пређеног градива, 
израда рачунских задатака  -вибер 
група

Присутност, активност, повратне информације, 
домаћи задатак - вибер група



Четврти 
разред, Маш. 
тех. за комп. 
констр. М41

Предмет
Кључне активности и начин 

остваривања
Додатна подршка и начин пружања Праћење напредовања

Број 
одржан. 
часова

Број 
неодрж. 
часова

Четврти
Српски језик и 
књижевност

1 час обраде 1 час утврђивање 1 
час вежбања

комуникација са ученицима и слање 
материјала потребног за рада

Увид у радове ученика - електронска пошта( са 
прилозима) и Viber група.

Четврти Енглески језик
1. час вежбање  1 час вежбање  1 
час већбање

комуникација са ученицима и слање 
материјала потребног за рада

увид у рад и активност ученика

Четврти Филозофија
1часобрада2утврђивање комуникација слање материјала за 

час вибер група
увид у радове ученика - вибер група 

Четврти
Устав и права 

грађана

1 час обраде Домаћи задатак - Мапа ума Увид у радове ученика - вибер група и електронска 
пошта (са прилозима)

Четврти
Физичко 

васпитање

1. час вежбање  2. час проверa Домаћи задатак - вежбање код куће Увид у радове ученика - електронска пошта( са 
прилозима) и Viber група.

Четврти Математика
два часа обраде новог градива и 
три часа утврђивања обрађеног 
градива уз вежбање задатака, 
активности реализоване учењем 

Комуникација у реалном времену, 
постављање питања и задатака и 
пружање помоћи у случајевима када 
истекне време предвиђено за 

Увид у присутност(проверава се на почетку и на 
крају часа након "звона" и током самог часа након 
одговарајућег упутства које ученици добију), 
активност(прати се кроз размену објава везаних за 

Четврти
Организација 

рада

 1 час утврђивања и 1 час обраде 
путем вибер групе

Обострана комуникација, анализа 
пређеног градива преко вибер групе

Присутност, одговори на питања, увид у радове 
ученика

Четврти
Аутоматизација 

и роботика

Два часа обраде путем(Viber-
групе)

Домаћи задатак и вежбање( Viber-
групе)

Присутност,увид у радове ученика(Viber-група)

Четврти Конструисање
2часа обраде градива 3+4 вежбе Домаћи задатак и вежбање( Viber-

групе)
Присутност,увид у радове ученика(Viber-група)

Четврти
Испитивање 
машинских 

конструкција

1 час обраде и 1 час вежбања 
градива

 Домаћи задаци путем вибер групе Увид у  домаћи рад и активност ученика (Viber 
група)



Четврти
Моделирање 
маш. елем. и 
конструкција

Три часа вежбања путем (Viber-
групе)

Домаћи задатак и вежбање( Viber-
групе)

Присутност,увид у радове ученика(Viber-група)

Четврти Верска настава
1 час обраде, преко вибер групе Обострана комуникација, анализа 

пређеног градива преко вибер групе
Увид у присутност и активност ученика преко вибер 
групе

Четврти
Грађанско 
васпитање

1 час обраде, преко вибер групе Обострана комуникација, анализа 
пређеног градива преко вибер групе

Увид у присутност и активност ученика преко вибер 
групе

Четврти
Час 

одељењског 
старешине

1 час преко вибер групе  Разговор са ученицима, 



Четврти 
разред, Маш. 

тех. мот. 
возила М42

Предмет
Кључне активности и начин 

остваривања
Додатна подршка и начин пружања Праћење напредовања

Број 
одржан. 
часова

Број 
неодрж. 
часова

Четврти
Српски језик и 
књижевност

1 час обраде 1 час утврђивање 1 
час вежбања

комуникација са ученицима и слање 
материјала потребног за рада

Увид у радове ученика - електронска пошта( са 
прилозима) и Viber група.

Четврти Енглески језик
1.obrada; 2.obrada Komunikacija sa ucenicima, slanje 

materijala potrebnog za cas
Uvid u rad i aktivnost ucenika (Viber grupa)

Четврти Филозофија
1часобрада2утврђивање комуникација са ученицима слање 

материјала за час
увид урад  ученика вибер група

Четврти
Физичко 

васпитање

1. час вежбање  2. час проверa Домаћи задатак - вежбање код куће Увид у радове ученика - електронска пошта( са 
прилозима) и Viber група.

Четврти Математика
 1 час утврђивања и 2 часа обраде 

(Viber група и google учионица)
Презентације, додатни задаци за 

вежбање. (Viber група)

Увид у дневнике рада ученика преко (Viber група и 
google учионица). Присутност, активност, повратне 
информације. Фотографисање учињеног. Домаће 

задатке шаљу преко сервиса електронска пошта (са 

Четврти
Устав и права 

грађана

1 час утврђивања Домаћи задатак - израда 
презентација

Увид у радове ученика - електронска пошта (са 
прилозима)

Четврти
Организација 

рада

1 и 2. час обрада  Домаћи задаци путем вибер групе Увид у  домаћи рад и активност ученика (Viber 
група)

Четврти
Моторна 

возила

2 часа обраде и 1 час вежбања 
градива

 Домаћи задаци путем вибер групе Увид у  домаћи рад и активност ученика (Viber 
група)

Четврти
Експлоатација и 

одржавање 
мот. возила

6 часова прва група (2 + 4надок.)+4 
часа друга група (2+2 надок,), 
вежбање, +1 час теорије, обрада

Презентације, додатни задаци за 
вежбање. (Viber група)

Присутност, активност, повратне информације, 
домаћи задатак - вибер група



Четврти
Мерење и 

контролисање

4 часа прва група (2+2 над.) 4 часа 
друга група (2+2 надок,) 3 обрде, и 
вежбање 

Презентације, додатни задаци за 
вежбање. (Viber група)

Присутност, активност, повратне информације, 
домаћи задатак - вибер група

Четврти
Елементи 

аутоматизације 
мот. возила

Један час утврђивање,један час 
обрада

Домаћи задатак и вежбање путем 
Viber групе

Присутност,ученика увид у радове путем вибер-
групе

Четврти
Практична 

настава

 7 часова недељно . Видео запис 
(линкови ка одговарајућим 
садржајима на јутјубу), 
презентација и предавања у пдф-у 

 Домаћи задатак - вођење дневника 
практичне наставе. (Viber група)

Напредовање се прати у  viber групи, где ученици 
постављају питања и слике својих дневника праксе

Четврти Верска настава
1 час обраде преко вибер групе Обострана комуникација, анализа и 

обнављање пређеног градива преко 
вибер групе

Присутност, активност, повратне информације
 - вибер група

Четврти
Грађанско 
васпитање

1час недељно. Радионица Обострана комуникација преко 
вибер групе.

Обострана комуникација, активност и присутност у 
групи.

Четврти
Час 

одељењског 
старешине

1 час недељно Додатно упуство (Viber-група) Редовна комуникација с родитељљима преко Viber 
групе и провера активности ученика као и њиховог 
здравственог стања



Четврти 
разред, Тех. 
маш. енерг. 

М43

Предмет
Кључне активности и начин 

остваривања
Додатна подршка и начин пружања Праћење напредовања

Број 
одржан. 
часова

Број 
неодрж. 
часова

Четврти
Српски језик и 
књижевност

1 час обраде 1 час утврђивање 1 
час вежбања

комуникација са ученицима и слање 
материјала потребног за рада

Увид у радове ученика - електронска пошта( са 
прилозима) и Viber група.

Четврти Енглески језик
2 casa vezbanja Komunikacija sa ucenicima, slanje 

materijala potrebnog za cas
Uvid u rad i aktivnost ucenika (Viber grupa)

Четврти филозофија
1часобрада2утврђивање комуникација са ученицима слање 

материлала за час вибер група
увид у рад ученика вибер група

Четврти
Физичко 

васпитање

1. час вежбање  2. час проверa Домаћи задатак - вежбање код куће Увид у радове ученика - електронска пошта( са 
прилозима) и Viber група.

Четврти Математика
 2 час утврђивања и 2 часа обраде 

(Viber група и google учионица)
Презентације, додатни задаци за 

вежбање. (Viber група)

Увид у дневнике рада ученика преко (Viber група и 
google учионица). Присутност, активност, повратне 
информације. Фотографисање учињеног. Домаће 

задатке шаљу преко сервиса електронска пошта (са 

Четврти
Устав и права 

грађана

1 час обраде Домаћи задатак - Преписати чланове 
у вези материје из Устава Р.С. од 
2006.

Увид у рад ученика - вибер група

Четврти
Организација 

рада

2часа обраде комуникација са ученицима слање 
материлала за час вибер група

увид у рад ученика вибер група

Четврти
Енергетски 

процеси

1час-обрада;2час-утврђивање Подршка преко вибер групе, 
комуникација, презентација у 
Poverpoint-u

Четврти
Енергетска 
постројења

1, 2 и 3 час обрада - вибер група Обострана комуникација преко 
вибер групе.

Обострана комуникација, активност и присутност у 
групи.

Четврти
Аутоматизација 

постројења

2 часа обрада и 1 час утврђивање  
реализација преко вибер групе

Обострана комуникација, 
коришћење табела и цртежа, 
домаћи задатак, преко вибер групе.



Четврти
Практична 

настава

 7 часова недељно . Видео запис 
(линкови ка одговарајућим 
садржајима на јутјубу), 
презентација и предавања у пдф-у 

 Домаћи задатак - вођење дневника 
практичне наставе. (Viber група)

Напредовање се прати у  viber групи, где ученици 
постављају питања и слике својих дневника праксе

Четврти
Грађанско 
васпитање

1час недељно. Радионица Обострана комуникација преко 
вибер групе.

Обострана комуникација, активност и присутност у 
групи.

Четврти
Час 

одељењског 
старешине

1 час недељно Додатно упуство (Viber-група) Редовна комуникација с родитељљима преко Viber 
групе и провера активности ученика као и њиховог 
здравственог стања



Четврти 
разред, 

Електротех. за 
елек. на воз. 

Е41

Предмет
Кључне активности и начин 

остваривања
Додатна подршка и начин пружања Праћење напредовања

Број 
одржан. 
часова

Број 
неодрж. 
часова

Четврти
Српски језик и 
књижевност

1 час обраде 1 час утврђивање 1 
час вежбања

комуникација са ученицима и слање 
материјала потребног за рада

Увид у радове ученика - електронска пошта( са 
прилозима) и Viber група.

Четврти Енглески језик
1.vezbanje, 2.obrada Komunikacija sa ucenicima, slanje 

materijala potrebnog za cas
Uvid u rad i aktivnost ucenika (Viber grupa)

Четврти
Физичко 

васпитање

1. час вежбање  2. час проверa Домаћи задатак - вежбање код куће Увид у радове ученика - електронска пошта( са 
прилозима) и Viber група.

Четврти Математика
1 час обраде и 2 часа утврђивања  Домаћи задаци и вежбања Увид у радове ученика - електронска пошта( са 

прилозима) и Viber група.

Четврти
Моторна 

возила

3 часа теорије, 2 часа обраде, 1 
утврђ. 3 часа праксе (вежбање) (2 
часа прва група и 1 час надокнаде)

Презентације, додатни задаци за 
вежбање. (Viber група)

Присутност, активност, повратне информације, 
домаћи задатак - вибер група

Четврти
Системи 

убризгавања 
дизел мот.

3 часа теорије, 3 часа обраде; 4 
часа праксе (вежбање) (2 часа 
прва и два часа друга група)

Прослеђивање видео материјала, 
докумената који су корисни за 
градиво. Непосредна комуникација 
вибер групом и емаил поштом

Увид у присутност и активност ученика преко VIBER 
групе, пропитивање видео четом.

Четврти
Системи 

стабилности

2 часа теорије(1 обрада, 1 
утврђивања) и 2 часа 
праксе(вежбање). Вибер група

Прослеђивање видео материјала, 
докумената који су корисни за 
градиво. Непосредна комуникација 
вибер групом и емаил поштом

Увид у присутност и активност ученика преко VIBER 
групе, пропитивање видео четом.

Четврти
Системи 

безбедности и 
конфора

2 часа теорије, провера знања, 4 
часа праксе (вежбање) (2 часа 
прва и 2 часа друга група)

Прослеђивање видео материјала, 
докумената који су корисни за 
градиво. Непосредна комуникација 
вибер групом и емаил поштом

Увид у присутност и активност ученика преко VIBER 
групе, пропитивање видео четом.

Четврти
Предузетништв

о

Два часа у две групе. Биланс тока 
готовине и утврђивање биланси у 
пословању, преко Вибер 
заједница.

Обострана комуникација преко 
Вибер заједница и емаил-а. 
Мултиметијални садржаји 
(презентације, ликови ка додатној 

Праћење активности у реалном времену у току 
часа, задатак\семинарски преко емаил-а, повратне 
информације.

Четврти Web дизајн

4 часа (2 часа прва и 2 часа друга 
група), 4 часа обраде

Прослеђивање видео материјала, 
докумената који су корисни за 
градиво. Непосредна комуникација 
вибер групом и емаил поштом

Увид у присутност и активност ученика преко VIBER 
групе, пропитивање видео четом, израда малих 
пројеката које улиници прослеђују мејлом на 
преглед



Четврти
Практична 

настава

настава се обавља у блоку од 
06.04.2020год

Четврти
Грађанско 
васпитање

1час недељно. Радионица Обострана комуникација преко 
вибер групе.

Обострана комуникација, активност и присутност у 
групи.

Четврти
Час 

одељењског 
старешине

1 час недељно Разговор са ученицима преко вибер 
групе

Увид у присутност и активност преко вибер групе



Четврти 
разред, 

Електротех. 
рачунара Е42

Предмет
Кључне активности и начин 

остваривања
Додатна подршка и начин пружања Праћење напредовања

Број 
одржан. 
часова

Број 
неодрж. 
часова

Четврти
Српски језик и 
књижевност

Три часа обраде. Комуникација се остварује путем 
платформи. Ученици добијају 
материјале, задатке и упутства за 
рад. 

Увид у радове ученика (WhatsApp, Google 
classroom). 

Четврти Енглески језик
1. час вежбање  1 час вежбање комуникација са ученицима и слање 

материјала потребног за рада
увид у рад и активност ученика

Четврти
Устав и права 

грађана

1 час утврђивања Домаћи задатак - израда 
презентације

Увид у рад ученика - електронска пошта ( са 
прилозима)

четврти филозофија
1час обрада 2обрада комуникација вибер група акрувност ученика увид у рад ученика вибер група

Четврти
Физичко 

васпитање

1. час вежбање  2. час проверa Домаћи задатак - вежбање код куће Увид у радове ученика - електронска пошта( са 
прилозима) и Viber група.

Четврти Математика
2 часа обраде и 2 часа вежбања 
путем WhatsApp групе

Ученици могу да постављају питања 
и добијају додатни материјал преко 
оформљене WhatsApp групе

Праћење напредовања се врши увидом у 
активност у групи, сликањем урађених задатака 
датих за вежбу и приложених у групу

Четврти
Економика и 
организација 

предузећа

Два часа, обрада Квалитет - појам 
и значај и утврђивање, преко 
вибер заједница.

Обострана комуникација преко 
Вибер заједница и емаил-а. 
Мултиметијални садржаји 
(презентације, ликови ка додатној 

Праћење активности у реалном времену у току 
часа, задатак\семинарски преко емаил-а, повратне 
информације.

Четврти Програмирање
2 часа теорије (обрада) и 2х3 часа 
недељно вежбе. Презентација и 
предавање (гугл учионица) и линк 
ка задацима за додатно вежбање 

 Домаћи задаци (гугл учионица) и 
WhatsApp 

Урађени домаћи задаци (Гугл учионица) и 
Електронска пошта са прилозима

Четврти Рачунари
Недељно 3 часа теорије+1 час 
теорије-надокнада (3 часа обраде 
и 1 час утврђивања), 2x3 часа 
вежби. Давање материјала и 

Обострана комуникација, анализа 
пређеног градива (Вибер група и 
електронска пошта)

Присутност, активност, повратне информације, 
 увид у радове ученика (Вибер група и електронска 
пошта)



Четврти
Рачунарске 

мреже и 
комуникације

2 часа теорија (обрада, 
утврђивање) и 3 часа вежби 
недељно, Вибер група, Гоогле 
учионица, маил. Задавање вежби, 
урађене вежбе се шаљу на маил, 
комуникација преко Гоогле 
учионице.

Ученицима на располагању цео да н 
путем Вибер групе, Гоогле учионице, 
маила.

Праћење учетвовања, задавање вежби путем 
Гоогле учионице, урађене примере послати на 
маил.

Четврти
Основе 

аутоматског 
управљања

2.часа обрада градива 
презентација, рад у Гугл учионици, 
дискусија у вибер групи, 1.час 
утврђивање дискусија 

Вибер група, Гугл учионица, мејл Увид у радове ученика Гугл учионица, дискусија на 
вибер групи (нејасноће, недоумице)

Четврти

Основе 
аутоматског 
управљања 

(вежбе)

 3 часа вежби (1обрада и 
2вежбање)недељно. Настава се 
реализује преко  WhatsApp-а и гугл 
учионице. 

Обострана комуникација, анализа и 
понавњање пређеног градива, 
израда  задатака  -WhatsApp група и 
гугл учионица.

Присутност, активност, повратне информације, 
домаћи задатак - WhatsApp група и гугл учионица.

Четврти Верска настава
1 час обраде, преко вибер групе Обострана комуникација, путем 

задатака, питања и одговора преко 
вибер групе

Присутност, активност, повратне информације, 
 - вибер група

Четврти
Грађанско 
васпитање

1 час недељно радионица путем 
вибер групе

Обострана комуникација, путем 
задатака, питања и одговора

Присутност, активност, повратне информације, 
домаћи задатак - вибер група

Четврти
Час 

одељењског 
старешине

1 час недељно ученицима у Гугл 
учионици подељен материјал

Комуникација путем  Вибер групе, 
Гугл учионице

Дискусија у групи, редовна комуникација с 
родитељљима преко Viber групе и провера 
активности ученика као и њиховог здравственог 
стања



Четврти 
разред, 

Електротех. 
енергет. Е43

Предмет
Кључне активности и начин 

остваривања
Додатна подршка и начин пружања Праћење напредовања

Број 
одржан. 
часова

Број 
неодрж. 
часова

Четврти
Српски језик и 
књижевност

Три часа обраде. Комуникација се остварује путем 
платформи. Ученици добијају 
материјале, задатке и упутства за 
рад. 

Увид у радове ученика (Viber, Google classroom). 

Четврти Енглески језик
2 casa vezbanja + 1 cas vezbanja 
(nadoknada)

Komunikacija sa ucenicima, slanje 
materijala potrebnog za cas

Uvid u rad i aktivnost ucenika (Viber grupa)

Четврти
Устав и права 

грађана

1 час обраде Домаћи задатак-Преписати чланове 
у вези материје из Устава Р.С. од 
2006.

Увид у радове ученика - вибер група

четврти филозофија
1час обрада 2обрада комуникација вибер група активност ученика увид у рад ућеника вибер група

Четврти
Физичко 

васпитање

1. час вежбање  2. час проверa Домаћи задатак - вежбање код куће Увид у радове ученика - електронска пошта( са 
прилозима) и Viber група.

Четврти Математика
2 часа обраде и 2 часа вежбања 
путем WhatsApp групе

Ученици могу да постављају питања 
и добијају додатни материјал преко 
оформљене WhatsApp групе

Праћење напредовања се врши увидом у 
активност у групи, сликањем урађених задатака 
датих за вежбу и приложених у групу

Четврти
Економика и 
организација 

предузећа

Два часа, обрада Контрола 
производње и утврђивање 
Организација производње, преко 
Вибер заједница.

Обострана комуникација преко 
Вибер заједница и емаил-а. 
Мултиметијални садржаји 
(презентације, ликови ка додатној 

Праћење активности у реалном времену у току 
часа, задатак\семинарски преко емаил-а, повратне 
информације.

Четврти
Електричне 

машине

2 часа обраде и 3 часа вежбе  на 
 напредном нивоу

 -Viber
 -Classroom.googl
 -Комјутер
 -Телефон

праћење напредовања се врши увидом у активност 
у групи, оцењивањем задатака датих за вежбу и 
приложених у групи

Четврти
Основе 

аутоматског 
управљања

2 часа теорије+2 часа надокнада (3 
часа обрада и 1 час провера ) и 3 
часа вежби (1обрада и 
2вежбање)недељно. Настава се 

Обострана комуникација, анализа и 
понавњање пређеног градива, 
израда  задатака  -Viber група и гугл 
учионица.

Присутност, активност, повратне информације, 
домаћи задатак - Viber група и гугл учионица.

Четврти
Електрична 
постројења

2 часа обраде и 3 часа вежбе на 
основном и напредном нивоу

 -Viber
 -Classroom.googl
 -Комјутер
 -Телефон

праћење напредовања се врши увидом у активност 
у групи, оцењивањем задатака датих за вежбу и 
приложених у групи



Четврти
Пројектовање 
електричних 
инсталација

3x2 часа недељно вежбе, настава  
се изводи по постојећем плану и 
програму

Комуникација  се одвија преко Viber 
групе и гугл учионице ,садржаји се 
прослеђују у електронској форми

Праћење и напредовање је преко viber групе( и 
гугл учионицеученици сликају 

свеске,радове,задатке)

Четврти
Обновљиви 
извори ел. 
енергије

2x1 час недељно , теоретска 
настава-обрада ради се по 
постојећем плану и програну

Комуникација  се одвија преко Viber 
групе и гугл учионице ,садржаји се 
прослеђују у електронској форми

Праћење и напредовање је преко viber групе( и 
гугл учионицеученици сликају 

свеске,радове,задатке)

Четврти
Електричне 

мреже

2.часа обраде, документа у Ворду 
постављена у Гугл учионици, 
дискусија на вибер групи, домаћи 
задатак послат путем Гугл 

Вибер група, Гугл учионица, мејл Увид у урађене задатке ученика, извештаје вежби 
(мејл, Гугл учионица), дискусија у групи

Четврти Верска настава
1 час обраде, преко вибер групе Обострана комуникација, путем 

задатака, питања и одговора
Присутност, активност, повратне информације - 
вибер група

Четврти
Грађанско 
васпитање

1 час недељно радионица путем 
вибер групе

Обострана комуникација, путем 
задатака, питања и одговора

Присутност, активност, повратне информације, 
домаћи задатак - вибер група

Четврти
Час 

одељењског 
старешине

1 час недељно ученицима у Гугл 
учионици подељен материјал

Комуникација путем  Вибер групе, 
Гугл учионице

Дискусија у групи, редовна комуникација с 
родитељљима преко Viber групе и провера 
активности ученика као и њиховог здравственог 
стања


