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 Имајући у виду тренутну епидемиолошку ситуацију у Републици Србији, у складу 
са препорукама Кризног штаба од 12. 3 .2021. године, донета је одлука да се, у 
седмици од 15.  до 19.  марта  2021.  године, за све разреде другог циклуса (V-
VIII) основне школе, настава организује путем наставе на даљину. 

ПРВИ ЦИКЛУС 

 Настава се остварује пре подне, по распореду часова, непосредно у школи, са 
две паралелне групе током дана (група А и група Б) –сва одељења.   

ДРУГИ ЦИКЛУС 

Образовно-васпитни рад у периоду од 15. марта до 19. марта  2021. године, 
остварује се путем наставе на даљину, са одељењима у пуном саставу.  

У циљу организовања квалитетног образовања путем наставе на даљину, наша 
школа се определила  за Google  Suite  (GoogleClassroom) Google Meet систем  
за управљање учењем, те је прелазак на онлајн окружење од понедељка, 15. 3. 
2021. године. Настава ће се реализовати у реалном времену, према важећем 
распореду часова, пре подне од 8.00 часова. Ученици су у обавези да редовно 
прате наставу, према распореду часова,  у виртуелним учионицама, у договорено 
време. Посебна пажња биће посвећена напредовању ученика у складу са 
принципима формативног оцењивања. Ученицима је на располагању и настава на 
РТС-у, коју могу да користе као додатну подршку (појашњавање пропуштеног 
градива, утврђивање, и слично). Доминантан вид учења је у виртуелним 
учионицама–према важећем распореду часова, а часови ће трајати по 30 минута. 
Додатна објашњења, ученици ће добити од одељењског старешине. Похађање 
наставе на даљину је обавезно за све ученике. Ученици који не похађају 
наставу на Google Meet-у биће уписани у ес Дневник, а родитељи ученика 
морају да оправдају изостанак одељењском старешини током истог дана.  

 

 

 



САТНИЦА              

 Пре подне: школски час траје 30 минута  

Одељења у пуном саставу – НАСТАВА НА ДАЉИНУ 

Редни број часа Временска одредница 

1. час од 8.00 до 8.30 

2. час од 8.35 до 9.05 

ПАУЗА  

3. час од 9.15 до 9.45 

4. час од 9.50 до 10.20 

ПАУЗА  

5. час  од 10.30 до 11.00 

6. час од 11.05 до 11.35 

После 11.40 по потреби Допунска настава, додатни рад 

 

 


