
Одељење: 1-1 Одељењски старешина: Горан Динић 

Радна 
недеља 

Предмет Наставник Наставна јединица Начин остваривања (кључне активности) 

27 
Српски језик и 
књижевност 

Валентина 
Богдановић 

1.Тематски кругови епске поезије 
(утврђивање) 2. "Марко пије уз 
рамазан вино"  3. "Диоба 
Јакшића" . Анализа песама 

Наставни материјал за први час. Упућивање 
ученика на текстове песама у уџбенику, 
Читанци. Истраживачки задаци. Наставни 
материјал за лакшу интерпретацију. 

27 Математика  Ивана Лазић 
Операције са рационалним 
алгебарским изразима  

Домаћи задатак-формирана WhatsApp 
група.Математика 1/1 

27 физичко васпитање 
Марија 
Ђорђевић 

Болести зависности-актуелни 
тренутак и перспектива 

презентација-вибер групе, мејл адресе 

27 Географија Јовица Јевтић 
Индустрија-појам, подела, 
структура и значај (обрада) 

На основу референтног текста, ученици добијају 
радне листове са одговарајућим техникама 
учења, које попуњавају и шаљу наставнику. 
Канал комуникације је дигитална Google 
учионица. 

27 историја 
Сузана 
Ђорђевић 

Хуманизам и ренесанса-
развитак уметности и науке. 
Реформација и 
противреформација 

Комуникација са ученицима  путем мејлова, рад 
есеја, презентација . 

27 БИОЛОГИЈА Весна Јовичић 

47/48.Раст и 
регенерација.Рађање,детињство,
пубертетадолесценција,полни 
односи(обрада) 

Ученици путем електронске поште добијају 
смернице уз помоћ којих ће да дефинишу 
појмове који се обрађују у наставним 
јединицама.Користе интернет садржаје које им 
препоручује наставник. 



27 
Рачунарство и 
информатика 

Горан Динић 
Форматирање ћелија. Типови 
података. 

Приказивање различитих типова података у 
EXCEL табели, обликовање табеле. Коришћење 
комуникације путем мејлова и материјала са 
сајта http://poslovnainformatika.rs/  

27 Пословна економија Јасмина Тасић 
Вредност основних средстава 
утрђивање       Амортизација 
основних средстава обрада 

Ученицима је обашњено шта треба да ураде и 
послат им је материјал мејлом 

27 
Принципи 
економије 

Јасмина Тасић 
Врсте трошкова - утврђивање                       
Трошкови - задаци 

Ученицима је обашњено шта треба да ураде и 
послат им је материјал мејлом 

27 
Канцеларијско 

пословање 

Милица Јевтић, 
Јелена 
Станковић 

Писање текстова у ступцима. 
Преписи и преобликовање 
текстова на страном језику у 
одабраним формама. 

Преко google classroom комуникација са 
ученицима, објашњење, упућивање на уџбеник 
и домаћи задатак 

27 Енглески језик 
Радичевић 
Тамара 

Modal verbs (grammar) (2 часа) Вибер група, уџбеник, домаћи задаци 

 

  



Одељење:  1/2 Одељењски старешина: Сузана Аранђеловић 

Радна 
недеља 

Предмет Наставник Наставна јединица Начин остваривања (кључне активности) 

27 
Српски језик и 
књижевност 

Валентина 
Богдановић 

1.Тематски кругови епске 
поезије (утврђивање) 2. 
"Марко пије уз рамазан вино"  
3. "Диоба Јакшића" . Анализа 
песама 

Наставни материјал за први час. Упућивање 
ученика на текстове песама у уџбенику, 
Читанци. Истраживачки задаци. Наставни 
материјал за лакшу интерпретацију. 

27 Енглески језик 1 
Кристина Петровић 
Којић 

“Why video games are good for 
your health” - reading;   
Vocabulary exercises 

Читање и превод текста на 36. страни уџбеника; 
вежбања у уџбенику на страни 37. // Путем SMS 
порука, Viber групе, имејла. 

27 физичко васпитање Марија Ђорђевић 
Болести зависности-актуелни 
тренутак и перспектива 

презентација-вибер групе, мејл адресе 

27 Хемија Гордана Алексић 
Oпшта својства елементи IVa 
Г.П.С. -угљеник (утврђивање) 

Настава се одвија на платформи Гугл 
учионице.На добијена питања ученици  дају 
одговоре и шаљу предметном наставнику на 
прегле. 

27 
Рачунарство и 
информатика 

Горан Динић 
Форматирање ћелија. Типови 
података. 

Приказивање различитих типова података у 
EXCEL табели, обликовање табеле. Коришћење 
комуникације путем мејлова и материјала са 
сајта poslovnainformatika.rs. 



27 Хемија Гордана Алексић 
Oпшта својства елементи IVa 
Г.П.С. -угљеник (утврђивање) 

Настава се одвија на платформи Гугл 
учионице.На добијена питања ученици  дају 
одговоре и шаљу предметном наставнику на 
прегле. 

27 
Принципи 
економије 

Јасмина Тасић 
Врсте трошкова - утврђивање                       
Трошкови - задаци 

Ученицима је обашњено шта треба да ураде и 
послат им је материјал мејлом 

27 Математика Јасна Милојковић 
Операције са алгебарским 
изразима 

Ученици добијају наставне материјале које 
користе и добијаће их и убудуће од професора 
на мејл. 

27 
Канцеларијско 

пословање 
Јелена Станковић 

1.Појам и структура пословног 
писма2.Појам и структура 
пословног писма 

Структуирано вежбање(путем друштвене 
мреже,Вибер групе.мејл) 

27 ЧОС Сузана Аранђеловић 

Обавештење ученика о 
новонасталој 
ситуацији,моделима 
понашања,учења и провођење 
слободног времена 

Путем друштвених мрежа СМС,емајл,Вибер 

27 
Верска настава - 

Православни 
катихизис 

Милан Јовановић 
Црква као место доживљаја и 
тумачења Светог Писма и 
Светог Предања 

Електронским путем 

27 Историја Ненад Секулић 
 47. Сукоб Југославије и СССР-а 
(утврђивање)  

Путем имејла 

27 Историја Ненад секулић 
48. Разбијање и распад 
Југославије (обрада) 

Путем имејла 



27 
Канцеларијско 

пословање 
Сања Младеновић 

Појам и структура пословног 
писма. Вежбање 2 часа 

Коминикација се остварује путем мејла. 
Ученици добијају материјал преко мејла, 
користе своје уџбенике и добијају домаће 
задатке. 

27 
Банкарско  
пословање 

Сања Младеновић 

Појам и функције текућег 
рачуна 
Поступак отварања текућег 
рачуна 
Обрада-2 часа 

Комуникација се остварује путем мејла.,Ученици 
добијају наставни материјал , раде презентације 

27 физика Сања Стојановић 
Први принцип термодинамике 
(обрада) 

презентације и цртежи путем друштвених 
мрежа 

27 физика Сања Стојановић 

Повратни и неповратни 
процеси. Други принцип 
термодинамике. Статистички 
смисао другог принципа 
(обрада) 

презентације и цртежи путем друштвених 
мрежа 

27 
Грађанско 
васпитање 

Сузана Аранђеловић Налажење решења 

Ученицима се шаље копирани материјал који је 
био предвиђен за рад у радионици.а затим им 
се постављају питања а)у вези њиховог искуства 
б)како су они разумели прдвиђену радионицу 

27 Право Сузана Милошевић 
Појам и врсте привредних 
субјеката 

Упознавање ученика са наставном јединицом из 
уџбеника кроз програмска питања, уз 
инструкције наставника. 

27 Рачуноводство 
Симка Ђурић 
Јеличић 

    
 

  



Одељење: 1/3 Одељењски старешина: Зорица Мијајовић Јевтић 

Радна 
недеља 

Предмет Наставник Наставна јединица Начин остваривања (кључне активности) 

27 
Српски језик и 
књижевност 

Валентина 
Богдановић 

Гласови српског књижевног 
језика. Слог. (три часа) 

Упућивање ученика на уџбеник, Граматика. 
Задаци за вежбање у уџбенику. Комуникација 
преко група на мобилним апликацијама. 
Наставни материјал за допуњавање података. 

27 Енглески језик 1 
Кристина 
Петровић Којић 

“Why video games are good for your 
health” - reading;   Vocabulary 
exercises 

Читање и превод текста на 36. страни уџбеника; 
вежбања у уџбенику на страни 37. // Путем SMS 
порука, Viber групе, имејла. 

27 Физичко васпитање Петровић Саша Вежбе за јачање раменог појаса Вежбање уз видео запис, са консултацијама 

27 Математика 
Драгана 
Милојевић  

Операције са рационалним 
алгебарским изразима  

Домаћи задатак - отворена Вибер група 
"Математика I/3"  

27 
Рачунарство и 
информатика 

Зорица 
Мијајловић 
Јевтић 

Подешавање радног окружења. 
Подешавање димензија, 
премештање, фиксирање и 
сакривање редова и колона. 
Додавање, брисање, 
премештање и преименовање 
радних листова. 

Ученици путем Google учионице добијају 
потребна упутства и линк одакле ће почети са 
учењем основа програма Excel  
(http://poslovnainformatika.rs/excel/excel-za-
pocetnike-i/). 

27 физика 
Сања 
Стојановић 

Први принцип термодинамике  презентације и цртежи путем друштвених мрежа 



27 Географија Јовица Јевтић Подземне воде и реке  

На основу референтног текста, ученици добијају 
радне листове са одговарајућим техникама 
учења, које попуњавају и шаљу наставнику. Канал 
комуникације је дигитална Google учионица. 

27 Хемија 
Гордана 
Алексић 

Oпшта својства елементи VIa 
Г.П.С. -O иS (утврђивање)                                        
Oпшта својства елементи VIIa 
Г.П.С. хлор (обрада) 

Настава се одвија на платформи Гугл учионице.На 
добијена питања ученици  дају одговоре и шаљу 
предметном наставнику на прегле.Наставник 
оставља презентацију у ППТ формату и уеници 
добијају задатак и постављају питања . 

27 Биологија Весна Јовичић 

45/46 Раст и 
регенерација.Рађање,детињство,
пубертетадолесценција,полни 
односи,старење(обрада) 

Ученици путем електронске поште добијају 
смернице уз помоћ којих ће да дефинишу 
појмове који се обрађују у наставним 
јединицама.Користе интернет садржаје које им 
препоручује наставник. 

27 Nemački jezik 
Dragana 
Milovanović 

 Essgowohnheiten     Gebrauch des 
Artikels 

vežbe iz radne sveske  

27 Француски језик 

Душица 
Љубеновић 
(замена за 
одсутну 
Антоанету 
Здравковић-
Цветковић) 

Unité 4: L`expression du passé 
Формирана Viber група. Формирање услова за рад 
у Online учионици на Google платформи. Почетна 
усаглашавања са динамиком одељења. 



27 
Основи туризма и 
угоститељства 

Јелена 
Радовановић 

Основне карактеристике 
Угоститељског предузећа;                                                       
Органи угоститељског предузећа 

Упознавање са основним карактеристикама 
угоститељског предузећа као и органима 
управљања. Текст из уџбеника; материјал 
достављам путем mail-a. За сва питања стојим на 
располагању. 

27 Основи економије Јасмина Тасић 
Тражња, крива тражње и фактори 
утврђ.   Понуда крива понуде и 
фактори утврђ. 

Ученицима је обашњено шта треба да ураде и 
послат им је материјал мејлом 

27 АХП- вежбе Марија Ракић 

95./96.  Појам и карактеристике 
туристичког тржишта. 97./98. 
Карактеристике туристичке 
тражње и њени фактори 

На основу припремљеног материјала и скрипти 
ученици дефинишу туристичко тржиште. Такође, 
упознају се са карактеристикима и и елементима 
т.тржишта. Домаћи задатак 

27 
Агенцијско и 
хотелијерско 
пословање - вежбе 

Браловић 
Александар 

1,2.Појам и карактеристике 
туристичког тржишта 
3,4.Карактеристике туристичке 
тражње и њени фактори 

Ученици имају скрипте које користе и добијаће 
наставне материјале од професора на мејл. Ова 
наставна јединица налази се на страни број 41. и 
42. 

27 
Грађанско 
васпитање 

Сузана 
Аранђеловић 

Налажење решења 

Ученицима се шаље копирани материјал који је 
био предвиђен за рад у радионици,а затим им се 
постављају питања а)у вези њиховог искуства 
б)како су они рзумели предвиђену радионицу 

27 
Верска настава - 
Православни 
катихизис 

Милан 
Јовановић 

Црква као место доживљаја и 
тумачења Светог Писма и Светог 
Предања 

Електронским путем 

27 Историја Ненад Секулић 

47. Српски народ у средњем веку 
(утвђивање-тест)                                        
48. Доба великих  географских 
открића (обрада) 

Путем имејла 



Одељење: 1/4 Одељењски старешина: Марија Николић 

Радна 
недеља 

Предмет Наставник Наставна јединица Начин остваривања (кључне активности) 

27 
Српски језик и 
књижевност 

Марија 
Николић 

Врсте народне књижевности; 
Лирска народна песма "Српска 
дјевојка"; Епска народна поезија - 
тематски кругови епске поезије (три 
часа) 

Инстаграм група, презентација, наставни 
материјал, упућивање ученика на уџбеник, 
домаћи задаци 

27 енглески језик 
Мирјана 
Мијатовић 

Wildfood-languagepractice, Ordering 
food and drink 

Вајбер група, наставни материјал, домаћи 
задатак, упућивање ученика на уџбеник 

27 физичко васпитање 
Марија 
Ђорђевић 

Болести зависности-актуелни 
тренутак и перспектива 

презентација-вибер групе, мејл адресе 

27 
Техника продаје и 
услуге купцима 

Марија 
Миленковић 

Техника продаје у класичној 
продавници 
Чин купопродаје и редовне услуге 

Упућујем ученике на лекцију из уџбеника, кроз 
акценат на битне појмове и примере. 
Комуникацију са ученицима остварујем кроз 
формирану групу путем мејла. 

27 Практична настава 
Александар 
Драгановић 

Припрема средстава за рад 

Ученици на мејл добијају питања која се тичу 
теме и на која би требало да дају одговоре. 
Помоћ им миже бити уџбеник из Трговинског 
пословања, као и инструкције професора у 
мејлу 

27 
Пословна 
комуникација 

Б. Марковић Електронска комуникација 
Прочитати у књизи на 114 страни све о 
електронској комуникацији 

27 Основи трговине Милица Јевтић Радна снага у трговини. 
Преко google classroom комуникација са 
ученицима, објашњење, упућивање на уџбеник 
и домаћи задатак 



27 
Грађанско 
васпитање 

Снежана 
Даниловић 
Милутиновић 

Динамика и исходи сукоба Вајбер група, презентација 

27 Математика 
Драгана 
Милојевић  

Операције са полиномима  
Домаћи задатак - отворена Вибер група 
"Математика I/4"  

27 Хемија 
Гордана 
Алексић 

Oпшта својства елементи IIIa/ 
aлуминијум (утврђивање) 

Преко WhatsApp групе.Шаљем сликани текст да 
одговоре на постављена питања. 

27 Познавање робе 
Гордана 
Алексић 

Тканине- подела икарактеристике 
(обрада)  Вунене тканине (обрада) 

Преко WhatsApp групе.Шаљем сликани текст на 
задату тему.А такође читају лекцију из 
књиге,потом добијају задатке. 

27 ЧОС 
Марија 
Николић 

Пружање психолошке подршке 
ученицима 

Преко Инстаграм групе 

27 Историја Ненад Секулић 
Разбијање и распад Југославије; 
Сукоби на КиМ,НАТО 

Слање садржаја и упутстава путем мејла 

27 
Рачунарство и 
информатика 

Зорица 
Мијајловић 
Јевтић 

Прегледање и оцењивање 
презентација  

Ученици су на претходном часу добили домаћи 
задатак да направе презентацију у PowerPoint-у 
а затим да рад пошаљу путем mail-a.  

27 
Верска настава - 
Православни 
катихизис 

Милан 
Јовановић 

Црква као место доживљаја и 
тумачења Светог Писма и Светог 
Предања 

Електронским путем 

 

  



 

Одељење: 1/5 Одељењски старешина: Поповић Ана 

Радна 
недеља 

Предмет Наставник Наставна јединица Начин остваривања (кључне активности) 

27 
Српски језик и 
књижевност 

Николић 
Марија 

Лирска народна песма "Српска дјевојка" 
(тематско-мотивска, композиционо и 
језичко-стилска анализа); Епска народна 
поезија - тематски кругови епске поезије; 
Народна песма "Бановић Страхиња" 
(композиција, фабула, мотиви) три часа 

Вајбер група, презентација, наставни 
материјал, упућивање ученика на уџбеник, 
домаћи задаци 

27 Енглески језик 
Мијатовић 
Мирјана 

Wild food, language practise, Ordering food 
and drink 

Вајбер група, наставни материјал, домаћи 
задатак, упућивање ученика на уџбеник 

27 Физичко васпитање 
Марија 
Ђорђевић 

Болести зависности-актуелни тренутак и 
перспектива. Личност-развој, искушења, 
странпутице 

презентација-вибер групе, мејл адресе 

27 
Рачунарсто и 
информатика 

Јасна 
Милојковић 

Подешавање радног окружења. 
Подешавање димензија, преметање, 
фиксирање и сакривање редова и колона. 
Додавање, брисање, премештање и 
преименовање радних листова. 

Ученици добијају наставне материјале које 
користе и добијаће их и убудуће од 
професора на мејл. 

27 Математика 
Јасна 
Милојковић 

Операције са алгебарским изразима 
Ученици добијају наставне материјале које 
користе и добијаће их и убудуће од 
професора на мејл. 



27 Хемија 
Гордана 
Алексић 

Oпшта својства елементи IIIa/ aлуминијум 
(утврђивање) 

Настава се одвија на платформи Гугл 
учионице.На добијена питања ученици  дају 
одговоре и шаљу предметном наставнику 
на прегле. 

27 Географија Јовица Јевтић Регионалне целине Србије-Источна Србија 

На основу референтног текста, ученици 
добијају радне листове са одговарајућим 
техникама учења, које попуњавају и шаљу 
наставнику. Канал комуникације је 
дигитална Google учионица. 

27 Здравствена култура 
Мирослава 
Гроздановић 

хигијена исхране,поремећаји изазвани 
неправилном исхраном 

вибер група-провера 

27 
 Основе туризма и 
угоститељства 
  

Јелена 
Радовановић 

Основне карактеристике Угоститељског 
предузећа;                                                       
Органи угоститељског предузећа 

Упознавање са основним карактеристикама 
угоститељског предузећа као и органима 
управљања. Текст из уџбеника; материјал 
достављам путем mail-a. За сва питања на 
располагању сам. 

27 Исхрана 
Мирослава 
Гроздановић 

правилна исхрана-гладовање и гојазност вибер група-обнављање 

27 
Куварство пвра 
група 

Арсовски 
Владан 

Специјални сосови топле кухиње ( 
емулзиони полукоагулациони сосови)-
хоалндез и беарнез-састав, техника израде 
и употреба у куварству 
 
Сосови изведени од холандеза: муслин, 
микадо-састав, техника израде и употреба у 
куварстбу Вајбер група, наставни материјали, домаћи 

задатак и мејл. 



27 
Куварство друга 
група 

Ана Поповић 

Специјални сосови топле кухиње ( 
емулзиони полукоагулациони сосови)-
хоалндез и беарнез-састав, техника израде 
и употреба у куварству 
 
Сосови изведени од холандеза: муслин, 
микадо-састав, техника израде и употреба у 
куварстбу Вајбер група, наставни материјали, домаћи 

задатак и мејл. 

27 
Грађанско 
васпитање 

Снежана 
Даниловић 
Милутиновић 

Динамика и исходи сукоба Вајбер група, презентација 

27 
Верска настава - 
Православни 
катихизис 

Милан 
Јовановић 

Канон и богонадахнутост Светог Писма Електронским путем 

 

  



Одељење: II/1 Одељењски старешина: Срђана Драгомировић 

Радна 
недељ

а 
Предмет Наставник Наставна јединица Начин остваривања (кључне активности) 

27 
Канцеларијско 

пословање 
Јелена 

Станковић 

49. Појам и врсте службене 
кореспонденције 50. Појам и структура 
службеног акта 

Структуирана вежбања (Путем друштвених 
мрежа-WhatsApp и сл.) 

27 
Српски језик и 
књижевност 

Ирена 
Соколовић 

1. Морфологија - врсте речи (2 часа), 2. 
Реализам у српској књижевности - 
Светозар Марковић "Певање и 
мишљење" - одломак 

Граматика (вежбања); радни задатак (вибер 
група) ; Читанка (Рад на тексту), додатна 
упутства преко вибер групе, мејлова 

27 
Финансијско 
пословање 

Зорица 
Анђелић 

Примена правила финансирања 

Упућујем на примере и задатке за вежбање из 
приручника, из којих ученици препознају 
правила финансирања. Задаци су и на мом 
блогу. 

27 
Пословна 

информатика 
Саша Дуловић Заштита радног листа 

1. Линк према садржају са упутством 
2. Задаци за вежбање (мејлом) 

27 Енглески језик 
Радичевић 

Тамара 
I wish (grammar) (2 часа) Вибер група, уџбеник, домаћи задаци 

27 Право 
Сузана 

Милошевић 
Акционарско душтво 

утврђивање градива кроз непосредну активност 
ученика - метод укрштеница 



27 Рачуноводство 
Драгица 
Вељовић 

Отуђивање основних средстава (обрада 
и вежбање 102,103,104,105) 

Мејлом проследити комплетну наставну 
јединицу  са примерима за вежбање. Контактом 
путем WhatsApp одговорити на питања. 
Ученици треба да препишу у свескама наставни 
материјал  и задатке и израђене задатке 
проследити на мејл наставника (или сликати и 
послати преко WhatsApp) 

27 
Верска настава - 

Православни 
катихизис 

Милан 
Јовановић 

Пасха Електронским путем 

27 
Пословна 

информатика 
Горан Динић Заштита радног листа 

Примена заштите на EXCEL документу. 
Коришћење комуникације путем мејлова и 
материјала са сајта poslovnainformatika.rs. 

27 историја 
Сузана 

Ђорђевић 

Политичко-историјски оквири, карактер 
рата и формирање антифашистичке 
коалиције током Другог светског рата 
1939-1942.г 

Комуникација путем мејла, давање инструкција 
о наставној јединици, слање линкова са 
одговарајућим садржајем, слање вежби и 
домаћих задатака  за утврђивање.  

27 Математика 
Јасна 

Милојковић 
Тригонометријске функције 
произвољног угла 

Ученици добијају наставне материјале које 
користе и добијаће их и убудуће од професора 
на мејл. 

27 
Принципи 
економије 

Јасмина Тасић 
Финансијска тржишта - утврђ.                        
Финансијски посредници - утврђ. 

Ученицима је обашњено шта треба да ураде и 
послат им је материјал мејлом 

27 Пословна економија Јасмина Тасић 
Укупни приход - утврђ.                                      
Укупни приход и категорије - утврђ 

Ученицима је обашњено шта треба да ураде и 
послат им је материјал мејлом 



27 
Финансијско 

рачуноводствена 
обука 

Срђана 
Драгомировић 

Набавка робе и књижење набавке 

Ученицима се путем мејла шаље радни задатак 
у вези са набавком робе, на који они морају да 
одговоре попуњавањем датих образаца 
неопходних за набавку робе са књижењем. 
Након тога одрађене задатке шаљу наставнику 
на увид. Овом задатку је претходила израда 
презентација ученика на тему "Кораци у 
набавци робе са пратећом документацијом. "  

27 ЧОС 
Срђана 
Драгомировић 

Кризне ситуације у образовно - 
васпитној установи 

Пуетум мобилних апликација и организоване 
групе одељења,у функцији одељењског 
старешине, са ученицима разговарати о 
ситуацији која нас је задесила и  пружити им 
психолошку подршку. 

27 Физичко васпитање 
Марија 

Ђорђевић 
Болести зависности-актуелни тренутак и 
перспектива 

презентација-вибер групе, мејл адресе 

27 Физичко васпитање 
Марија 

Ђорђевић 
Личност-развој, искушења,странпутице  презентација-вибер групе, мејл адресе 

 

  



Одељење: II/2 Одељењски старешина: Саша Петровић 

Радна 
недеља 

Предмет Наставник Наставна јединица Начин остваривања (кључне активности) 

27 
Принципи 
економије 

Јасмина Тасић 
Финансијска тржишта - утврђ.                        
Финансијски посредници - утврђ. 

Ученицима је обашњено шта треба да ураде и 
послат им је материјал мејлом 

27 Математика  Ивана Лазић Квадратна неједначина  
Домаћи задатак-формирана WhatsApp 
група.Математика 2/2 

27 
Српски језик и 
књижевност 

Ирена 
Соколовић 

1. Морфологија - врсте речи (2 
часа), 2. Реализам у српској 
књижевности - Светозар Марковић 
"Певање и мишљење" - одломак 

Граматика (вежбања); радни задатак (вибер 
група) ; Читанка (Рад на тексту); Додатна 
упутства преко вибер групе, мејлова 

27 
Организација 

набавке и продаје 
Бојан 
Јовановић 

Складишна функција и  транспортни 
уређаји и опрема складишта 

 Ученицима се путем мејла шаље наставни 
материјал складишна функција и транспортни 
уређаји и опрема складишта, квиз складиште, на 
основу којих ученици морају на израде презентацију 
на тему "Складиште и транспортни уређаји", реше 
квиз и прекуцају питања и тачне одговоре. Након 
тога достављају наставнику на увид.  

27 
Организација 

набавке и продаје 
Јелена 
Станковић 

67. Организација складишне 
функције     68.Врсте складишта                                                                                      
69. Транспортни уређаји и опрема 
складишта 

Презентација (Путем друштвених мрежа-Вибер 
група и сл.) 

27 
Обука у виртуелном 

предузећу 

Бојан 
Јовановић 
 
Срђана 
Драгомировић 

Набавка робе и књижење набавке 

Ученицима се путем мејла шаље радни задатак у 
вези са набавком робе, на који они морају да 
одговоре попуњавањем датих образаца неопходних 
за набавку робе са књижењем. Након тога одрађене 
задатке шаљу наставнику на увид. Овом задатку је 
претходила израда презентација ученика на тему 
"Кораци у набавци робе са пратећом 
документацијом. " 



27 
Канцеларијско 

пословање 
Јелена 
Станковић 

41. Израда пословних писама и 
попуњавање докумената                        
42. Израда пословних писама и 
попуњавање докумената 

Структурирана вежбања (Путем друштвених 
мрежа-Вибер група и сл.) 

27 
Рачуноводство у 

трговини 
Драгица 
Вељовић 

Извоз робе и задаци везани за 
књижење извоза (обрада и вежбање) 

Мејлом проследити комплетну наставну јединицу  
са примерима за вежбање. Контактом путем 
WhatsApp одговорити на питања. Ученици треба да 
препишу у свескама наставни материјал  и задатке и 
израђене задатке да проследе на мејл наставника 
(или да сликају и пошаљу преко WhatsApp). 

27 
Екологија и заштита 

животне средине 
Весна Јовичић 

25.Лична хигијена,хигијена 
животног и радног 
простора(обрада). 

Ученици путем електронске поште добијају 
смернице уз помоћ којих ће да дефинишу 
појмове који се обрађују у наставним 
јединицама.Користе интернет садржаје које им 
препоручује наставник. 

27 Хемија 
Гордана 
Алексић 

Oпшта својства елементи Va Г.П.С. -
N иF (утврђивање) 

Настава се одвија на платформи Гугл 
учионице.На добијена питања ученици  дају 
одговоре и шаљу предметном наставнику. 

27 Енглески језик 
Радичевић 

Тамара 
I wish (grammar) (2 часа) Вибер група, уџбеник, домаћи задаци 

27 Немачки језик Маја Јочић Adjektivdeklination und Kleidung 
Вибер група, Г-учионица, упутства, савети, 
договори 

27 Француски језик 
Душица 
Љубеновић  

Unité 4 : Passage à l`action 
(замена за одсутну Антоанету 
Здравковић-Цветковић) 

Формирана Viber група. Формирање услова за 
рад у Online учионици на Google платформи. 
Почетна усаглашавања са динамиком одељења. 

27 
Верска настава - 

Православни 
катихизис 

Милан 
Јовановић 

Откривење Бога Мојсију (ЈХВХ) Електронским путем 

  



Одељење: II/3 Одељењски старешина: Јовица Јевтић 

Радна 
недеља 

Предмет Наставник Наставна јединица Начин остваривања (кључне активности) 

27 Историја 
Бојана 
Стојиљковић 

40. Конституисање Краљевине СХС, 
Видовдански устав. Лични режим краља 
Александра. УТВРЂИВАЊЕ                                      
41. Намесници, влада Милана 
Стојадиновића, спољна политика 
југословенске државе, привреда, култура. 
УТВРЂИВАЊЕ 

Наставник историје ће путем електронске поште 
послати ученицима ПП презентације на основу 
којих ће утврдити наведене наставне јединице.  

27 

Агенцијско и 
хотелијерско 

пословање  I група - 
вежбе 

Јелена 
Радовановић 

Хотелски и резервациони системи 

Упознавање са основним карактеристикама са 
системом резервисања у хотелу. Текст из 
уџбеника; материјал достављам путем mail-a. 
Појашњења путем презентације са примерима. 
За сва питања на располагању сам. 

27 

Агенцијско и 
хотелијерско 

пословање   II група 
- пракса 

Јелена 
Радовановић 

Начини плаћања 

Ученици ће урадити презентацију на тему начин 
плаћања. Истраживачки рад ученика. Kао 
средство комуницирања користићемо mail i 
WhatsApp grupu. 

27 Енглески језик 1 
Кристина 
Петровић Којић "Proud of their dustbin" - reading;   

"Collision course" - reading 

Читање и превод текстова на 76. и 78/9. страни 
уџбеника; вежбања у уџбенику на страни 78. // 
Путем SMS порука, Viber групе, имејла. 

27 Физичко васпитање Петровић Саша Вежбе за јачање раменог појаса Вежбање уз видео запис, са консултацијама 



27 
Грађанско 
васпитање 

Сузана 
Милошевић 

Идентификација могућих решења Ученици добили инструкције у вези радионице 

27. 
Српски језик и 
књижевност 

Ирена 
Соколовић 

1. Инфинитивна и презентаска основа, 
сложени глаг. Облици 2. Глаголско стање. 
Облици пасива. Потврдност и одричност 
3. Прилози, предлози, везници, речце, 
узвици 

Граматика (вежбања), додатна упутства преко 
вибер групе, мејлова 

27 Француски језик 
Душица 
Љубеновић 

Unité 6: A la recherche de l` information 
Формирана Viber група. Оформљена Online 
учионица на Google платформи. Почетна 
усаглашавања са динамиком одељења. 

27 АХП вежбе Снежана Бегуш Хотелски резервациони систем Путем мејла (презентација) 

27 
Агенцијско и 
хотелијерско 
пословање 

Милица Јевтић Хотелски резервациони систем 
Преко google classroom комуникација са 
ученицима, објашњење и домаћи задатак 

27 

Економика и 
организација 
туристичких 
предузећа 

Јасмина Тасић 
Фиксни и варијабилни трошкови - утврђ.     
Калкулација - утврђ. 

Ученицима је обашњено шта треба да ураде и 
послат им је материјал мејлом 

27 Математика  Ивана Лазић 

Призма.Површина и запремина приизме 

Домаћи задатак-формирана WhatsApp 
група.Математика 2/3 



27 Географија Јовица Јевтић 
Регионалне целине Србије-Војводина 
(обрада) 

На основу референтног текста, ученици добијају 
радне листове са одговарајућим техникама 
учења, које попуњавају и шаљу наставнику. 
Канал комуникације је Viber група. 

27. Немачки језик Маја Јочић Adjektivdeklination und Kleidung 
Вибер група, Г-учионица, упутства, савети, 
договори 

27 
Верска настава - 

Православни 
катихизис 

Милан 
Јовановић 

Откривење Бога Мојсију (ЈХВХ) Електронским путем 

27 

Пословна 
информатика у 

туризму и 
угоститељству 

Горан Динић Контраст, осветљење, филтери, слојеви 
Рад са сликама у PHOTOSHOP-у. Коришћење 
комуникације путем мејлова и материјала са 
сајта poslovnainformatika.rs. 

27 
Руски језик 

(3.страни језик) 
Верица Јовић 

Россијские праздники и В гостјах у 
товариша 

Формирана Viber група. 

 

  



Одељење: II/4 Одељењски старешина: Милица Јевтић 

Радна 
недеља 

Предмет Наставник Наставна јединица Начин остваривања (кључне активности) 

27 Математика  Ивана Лазић Прзма.Површина и запремина призме 
Домаћи задатак-формирана WhatsApp 
група.Математика 2/4 

27 
Српски језик и 
књижевност 

Марија Николић 

Глаголи. Граматичка категорија 
глаголског вида, граматичка категорија 
глаголског рода; Граматичке категорије 
лица, времена, начина, граматичког 
броја и граматичког рода. (два часа) 

Комуникација преко група на мобилним 
апликацијама, упућивање ученика на уџбеник, 
наставни материјал, задаци за вежбање у 
уџбенику. Граматика. 

27 Физичко васпитање Петровић Саша Вежбе за јачање раменог појаса 
Вежбање уз видеозапис, са консултацијама "он 
лајн"-Вибер 

27 Енглески језик 1 
Кристина Петровић 
Којић 

Around the world in thirteen days - 
reading;   Active study 6, workbook 
practice 

Читање и превод текста на 84. страни уџбеника; 
вежбања у уџбенику на страни 86. // Путем SMS 
порука, Viber групе, имејла. 

27 Практична настава Милоранка Илић 
Рекламације купаца- за коју робу има 
највише рекламација и шта предузимати 
како би рекламација купаца било мање 

Упознавање ученика са уношењем одговора у 
дневник праксе,уз коришћење уџбеника и моју 
помоћ  

27 Познавање робе Гордана Алексић 
Жичани производи и алати 
(утврђивање) 

Настава се одвија на платформи Гугл 
учионице.На добијена питања ученици  дају 
одговоре и шаљу предметном наставнику на 
прегле. 



27 Познавање робе Гордана Алексић Метални кухињски прибор-посуђе 

Настава се одвија на платформи Гугл 
учионице.Наставник оставња презентацију у 
ППТ формату и уеници добијају задатак и 
постављају питања . 

27 
Грађанско 
васпитање 

Сузана Милошевић Идентификација могућих решења Ученици добили инструкције у вези радионице 

27 
Маркетинг у 
трговини 

Горан Јовановић Елементи промоционог микса 
Утврђивање градива у оквиру промоције као 
инструмента маркетинга 

27 
Техника продаје и 
услуге купцима 

Милица Јевтић 
Појам инвентарисања, врсте, задаци и 
значај 

Преко google classroom комуникација са 
ученицима, објашњење и домаћи задатак 

27 
Основи пословања у 
трговини 

Милица Јевтић 
Економски принципи пословања 
предузећа утврђивање 

Преко google classroom комуникација са 
ученицима, објашњење и домаћи задатак 

 

  



Одељење: II/5 Одељењски старешина: Ђокић Топлица 

Радна 
недељ

а 
Предмет Наставник Наставна јединица Начин остваривања (кључне активности) 

27. Основе куварства Поповић Ана 
1.-2. Јела по поруџбини од телећег и 
свињског меса: шницле, котлети и 
крменадле. 

Вајбер група, наставни материјали , 
презентација. 

27. Куварство Поповић Ана 
1. Ајмокац дибари од телећег меса, од 
пилећег меса и од јагњећег меса. 2. Соте 
од телећег меса са печуркама. 

Вајбер група, наставни материјали, 
презентација. 

27. енглески језик 
Мирјана 
Мијатовић 

Prepositions, Make a difference- be a 
volunteer 

Вајбер група, наставни материјал, домаћи 
задатак, упућивање ученика на уџбеник 

27. 
пословни страни 

језик 
Мирјана 
Мијатовић 

Presenting information 
Вајбер група, наставни материјал, домаћи 
задатак, упућивање ученика на уџбеник 

27. физичко васпитање 
Марија 
Ђорђевић 

Болести зависности-актуелни тренутак и 
перспектива 

презентација-вибер групе, мејл адресе 



27. физичко васпитање 
Марија 
Ђорђевић 

Личност-развој, искушења,странпутице презентација-вибер групе, мејл адресе 

27 
Туристичка 
географија 

Марија Ракић 
21. Уметничке и етносоцијалне 
туристичке вредности - утврђивање - 

Ученици добијају домаћи задатак путем 
електронске поште да опишу своју посету музеју 
у Србији или посету позоришне представе, као и 
обичаја који су део фолклора у нашој земљи. 

27 
Српски језик и 
књижевност 

Марија 
Николић 

Глаголи. Граматичка категорија 
глаголског вида. Граматичка категорија 
глаголског рода; Граматичке категорије 
лица, времена, начина, граматичког 
броја и граматичког рода (два часа) 

Инстаграм група, упућивање ученика на 
уџбеник, наставни материјал за допуњавање 
података, задаци за вежбање у уџбенику. 

27 Исхрана 
Гроздановић 
Мирослава 

Правилна исхрана-гладовање и 
гојазност 

вибер група-обнављање 

27 Услуживање Ђокић Топлица Барско пословање 
Вајбер група, наставни материјали , 
презентација. 

27 

Пословна 
информатика у 

туризму и 
угоститељству 

Горан Динић Контраст, осветљење, филтери, слојеви 
Рад са сликама у PHOTOSHOP-у. Коришћење 
комуникације путем мејлова и материјала са 
сајта poslovnainformatika.rs. 

27 Немачки језик Маја Јочић Adjektivdeklination und Kleidung 
Вибер група, Г-учионица, упутства, савети, 
договори 



27 
Екологија и заштита 

животне средине 
Весна Јовичић 

21.Заштита угрожених врста(црвене 
књиге).Активности у заштити 
биодиверзитета које се спроводе у 
пракси(обрада). 

Ученици путем електронске поште добијају 
смернице уз помоћ којих ће да дефинишу 
појмове који се обрађују у наставним 
јединицама.Користе интернет садржаје које им 
препоручује наставник. 

27 

Економика 
угоститељских и 

туристичких 
предузећа 

Маја 
Јаковљевић 

Резултати пословања предузећа - 
физички производ, укупан приход, 
добит 

Ученици исписују основне тезе из лекције, а на 
основу књиге или интернета. То куцају и шаљу 
наставнику.  

27 Математика  Ивана Лазић Прзма.Површина и запремина призме 
Домаћи задатак-формирана WhatsApp 
група.Математика 2/5 

27 
Верска настава - 

Православни 
катихизис 

Милан 
Јовановић 

Пасха Електронским путем 

27 
Куварство-

практична настава 
Владан 
Арсовски 

Ајмокац-фрикасе "Дибари"; Соте од 
телећег меса 

Кратка питања везана за технике практичне 
израде јела.Припрема намирница,термичке 
обраде, изглед јела,начин сервирања и 
декорисања. 

27 Услуживање Ђокић Топлица Барско пословање 
Вајбер група, наставни материјали , 
презентација. 

27 Француски језик 
Душица 

Љубеновић  

Unité 4 : Passage à l`action 

(замена за одсутну Антоанету 
Здравковић-Цветковић) 

Формирана Viber група. Оформљена Online 
учионица на Google платформи. Почетна 
усаглашавања са динамиком одељења. 

 

  



Одељење: 3/1 Одељењски старешина: Сузана Милошевић 

Радна 
недеља 

Предмет Наставник Наставна јединица Начин остваривања (кључне активности) 

27 
Национална 
економија 

Б. Марковић 
Привредни развој Републике Србије 
у XXI веку 

Прочитати наставну јединицу у књизи на страни 20 
и обратити пажњу на историјски ток развоја 
привреде 

27. 
Електронско 
пословање 

Саша Дуловић 
Eлектронске мреже међубанкарских 
плаћања 

1. Ученици ће добити линк 
(http://poslovnainformatika.rs/elektronsko-
poslovanje/e-bankarstvo/) са материјалом за учење.  
2. Радиће неколико есејских питања и послати 
мејлом 

27 
Физичко 

васпитање 
Петровић Саша Вежбе за јачање раменог појаса Вежбање праћењем видеозаписа и консултације 

27 
Финансијско-

рачуноводствена 
обука 

Александар 
Драгановић 

1.Израда фактуре за продату робу 
2.Попуњавање документације                     
3,4. Практичан задатак - Обрачун 
зарада 

Ученици добијају наставне материјале које користе 
и добијаће их и убудуће од професора на мејл. 

27 
Српски језик и 
књижевност 

Валентина 
Богдановић 

1. Књижевни покрети и струје у 
јужнословенским књижевностима 
између два светска рата. 2. Милутин 
Бојић, "Плава гробница" 3. Душан 
Васиљев, "Човек пева после рата" 

Упућивање ученика на текст и дела (песме) из 
уџбеника, Читанке. Истраживачки задаци за 
тумачење песама. Наставни материјал за 
интерпретацију. 

27 Јавне финансије 
Сандра 
Богдановић 

Порез на потрошњу и облици 

Ученицима се шање наставни материјал из којих 
обрађују наставну јединицу,добијају радни лист на 
коме дају одговоре на питања из наставне 
јединице и враћају наставнику 



27 
Финансијско 

рачуноводствена 
обука 

Браловић 
Александар 

1,2. Обрачун пореза и састављање 
пореске пријаве и попуњавање 
пореских пријава ППОПЈ и ППОД.                          
3,4. Исплата зарада запосленима и 
књижење зарада 

Ученици добијају наставне материјале које користе 
и добијаће их и убудуће од професора на мејл. 

27 
Финансијско 
пословање 

Јелена 
Станковић 

43. Утврђивање градива 44.  Путем друштвених мрежа-(Вибер група)- мејл и сл.) 

27 Математика 
Драгана 
Милојевић  

Први извод функције. Извод сложене 
функције 

Домаћи задатак - отворена Вибер група 
"Математика III/1"  

27 
Пословна 
економија 

Јасмина Тасић 
Стратешко управљање - утврђ.                     
Избор критеријума . Утврђ. 

Ученицима је обашњено шта треба да ураде и 
послат им је материјал мејлом 

27 Енглески језик 
Радичевић 
Тамара 

Non defining relative clauses 
(grammar) (2 часа) 

Вибер група, уџбеник, домаћи задаци 

27 
пословни 
енглески 

Мирјана 
Мијатовић 

Marketing spotrswear brand and 
marketing vocabulary 

Вајбер група, наставни материјал, домаћи задатак, 
упућивање ученика на уџбеник 

27 Рачуноводство 
Срђана 
Драгомировић 

Појам и карактеристике комисионих 
послова  

 Ученицима се путем мејла шаље наставни 
материјал у вези са основним карактеристикама 
комисионе трговине и документацијом у вези са 
комисионим пословима, на основу које ученици 
морају на израде презентацију на тему "Основне 
карактеристике комисионе трговине" и пошаљу на 
увид наставнику. 

27 Право 
Сузана 
Милошевић 

Општење државног органа и 
странака. Покретање управног 
поступка. Доношење решења. 

Упознавање са процедуром при доношењу 
решења, кроз наставни материјал који је 
достављен ученицима. 

27 Верска настава -  
Милан 
Јовановић 

Вера и формализам у вери Електронским путем 

 



Одељење: III/2 Одељењски старешина: Валентина Богдановић 

Радна 
недеља 

Предмет Наставник Наставна јединица Начин остваривања (кључне активности) 

27 
Српски језик и 
књижевност 

Валентина 
Богдановић 

1. Милутин Бојић, "Плава гробница" 
2. Душан Васиљеб, "Човек пеба 
после рата" 3. Иво Андрић, "Ex 
Ponto" 

Упућивање ученика на текст и дела (песме) из 
уџбеника, Читанке. Истраживачки задаци за 
тумачење песама. Наставни материјал за 
интерпретацију. 

27 
Трговинско 
пословање 

Б. Марковић 
Пословне функције трговинског 
предузећа 

У књизи на 99 страни прочитати све о 
функцијама предузећа и обратити пажњу на 
функције набавке и продаје 

27 Статистика 
Зорица 
Анђелић 

Проста линеарна регресија 
(регресиона анализа) 

Упознавање са појмом регресија - текст из 
уџбеника; дијаграм распршености - пример 
7.4.а; израчунавање коефицијената а и b, 
пример из уџбеника 7.4.а. (материјал 
достављам путем ФБ групе, комуницирам преко 
Месинџера, дајем објашњења када ученици 
желе. 

27 Физичко васпитање Петровић Саша Вежбе за јачање раменог појаса Вежбање уз видео запис, уз консултације 

27 
Обука у виртуелном 

предузећу 
Срђана 
Драгомировић 

Набавка робе и књижење набавке 

Ученицима се путем мејла шаље радни задатак 
у вези са набавком робе, на који они морају да 
одговоре попуњавањем датих образаца 
неопходних за набавку робе са књижењем. 
Након тога одрађене задатке шаљу наставнику 
на увид. Овом задатку је претходила израда 
презентација ученика на тему "Кораци у 
набавци робе са пратећом документацијом. "  



27. ЧОС 
Валентина 
Богдановић 

Кризне ситуације у образовно - 
васпитној установи 

Пуетум фејсбук групе,у функцији одељењског 
старешине, са ученицима разговарати о 
ситуацији која нас је задесила и  пружити им 
психолошку подршку. 

27. 
Изабрана поглавља 

математике  
Драгана 

Милојевић  
Тригонометријске једначине  

Домаћи задатак - отворена Вибер група 
"Математика III/2"  

27. 
Организација 

набавке и продаје 
Браловић 
Александар 

1,2,3. Увозна калкулација 
Ученици добијају наставне материјале које 
користе и добијаће их и убудуће од професора 
на мејл. 

27. 
Грађанско 
васпитање 

Сузана 
Аранђеловић 

Грађанске иниијативе(формулисање) 

Ученицима се шаље копирани материјал 
предвиђен за рад у радионици.Други део часа 
предвиђен је за одговоре ученика о разумевању 
копираног материјала и о њиховом личном 
искуству у вези са темом 

27 Математика 
Јасна 
Милојковић 

Каматни рачун више и ниже сто 
Ученици добијају наставне материјале које 
користе и добијаће их и убудуће од професора 
на мејл. 

27 
Међународна 

шпедиција 
Милоранка 
Илић 

Извршење шпедитерског посла 
извоза и увоза 

 Упознавање ученикаса наставном јединицом из 
уџбеника,кроз наставни материјал који је 
прослеђен ученицима 

27. 
Грађанско 
васпитање 

Сузана 
Аранђеловић 

Грађанске иниијативе(формулисање) 

Ученицима се шаље копирани материјал 
предвиђен за рад у радионици.Други део часа 
предвиђен је за одговоре ученика о разумевању 
копираног материјала и о њиховом личном 
искуству у вези са темом 



27 Енглески језик 
Радичевић 

Тамара 
Non defining relative clauses 

(grammar) (2 часа) 
Вибер група, уџбеник, домаћи задаци 

27 
Организација 

набавке и продаје 
Бојан 
Јовановић 

Радни задатак: израда увозне 
калкулације 

Ученицима се путем мејла шаље радни задатак  
увозна калкулација, са бланко обрасцем 
калкулације,  коју они морају да попуне. Након тога  
шаљу наставнику на увид.   

27 Француски језик 
Душица 

Љубеновић 
Découvrez : Un pays sans frontières 

Формирана Viber група. Оформљена Online 
учионица на Google платформи. Почетна 
усаглашавања са динамиком одељења. 

27 
Обука у виртуелном 

предузећу 
Бојан 
Јовановић 

Набавка робе и књижење набавке 

Ученицима се путем мејла шаље радни задатак у 
вези са набавком робе, на који они морају да 
одговоре попуњавањем датих образаца неопходних 
за набавку робе са књижењем. Након тога одрађене 
задатке шаљу наставнику на увид. Овом задатку је 
претходила израда презентација ученика на тему 
"Кораци у набавци робе са пратећом 
документацијом. " 

27 
Пословна економија 
- изборни предмет 

Маја 
Јаковљевић 

Продуктивност рада као економски 
принцип пословања предузећа - 
појам, фактори и значај 

Ученици израђују презентацију користећи књигу 
и интернет. По завршетку шаљу наставнику. 

27 
Пословна 

информатика 
Горан Динић Креирање упита 

Рад са базом података трговинског предузећа. 
Коришћење комуникације путем мејлова и 
материјала са сајта poslovnainformatika.rs. 

27 
Верска настава - 

Православни 
катихизис 

Милан 
Јовановић 

Вера и формализам у вери Електронским путем 

 

  



Одељење: III/3 Одељењски старешина: Мирослава Иванковић 

Радна 
недеља 

Предмет Наставник Наставна јединица 
Начин остваривања (кључне 

активности) 

27 
Национална 
економија 
(изборни) 

Б. Марковић Привредни развој Републике Србије 
Прочитати текст који сте добили и 
обратите пажњу на историјски 
развој привреде Србије 

27 
Српски језик и 
књижевност 

Валентина 
Богдановић 

Есеј "Трагично и узвишено у Плавој 
гробници" или "Друштвена стварност и 
механизам њеног функционисања у 
роману Процес Ф. Кафке". (два часа) 

Упутства за израду есеја. 
Објашњавање тема и одговарање на 
питања путем групе на мобилној 
апликацији. 

27 Банкарска обука Марија Миленковић 
Вршити пријем налога за безготовинско 
плаћање 

Упућујем ученике на корисничко 
упутство рада по програму Пексим у 
коме су дефинисани начини 
спровођења налога за 
безготовинско плаћање у 
апликацији Становништво. 
Комуникацију са ученицима 
остварујем кроз формирану групу 
путем мејла. 

27 Логика са етиком 
Снежана Даниловић 
Милутиновић 

1. Родна равноправност; 2. Утврђивање 
градива 

Вајбер група, презентација 

27 Математика Драгана Милојевић Аритметички и геометријски низ 
Домаћи задатак - отворена Вибер 
група "Математика III/3" 



27 Право Сузана Милошевић 
Електронски потпис. Поступак принудне 
наплате. 

Упознавање ученика са наставном 
јединицом кроз наставни материјал 
који је достављен ученицима. 

27 
Грађанско 
васпитање 

Сузана Аранђеловић 
Грађанске иницијативе(формални 
предлог) 

Ученицима се шаље копирани 
материјал предвиђен за рад у 
раионици.Други део часа предвиђен 
је за одговоре ученика о 
разумевању копираног материјала и 
о њиховом личном искуству у вези 
са темом. 

27 Енглески језик Радичевић Тамара 
Non defining relative clauses (grammar) (2 
часа) 

Вибер група, уџбеник, домаћи 
задаци 

27 осигурање Снежана Бегуш 
"Састављање понуде осигурања ученика 
и студената; Састављање понуде 
колективног осигурања запослених " 

Путем мејла (домаћи задатак) 

27 
обука у 

осигуравајућем 
друштву - вежбе 

Снежана Бегуш 
Захтеви физичког лица за осигурањем 
имовине;потписана понуда; 
књиговодствена књижења 

Путем мејла (структурирана 
вежбања и провера);ученици сами 
израђују задатак на основу импулса 
и враћају урађени задатак 

27 Пословне финансије Милоранка Илић 
Систематизација градива (појам 
ризика,врсте ризика,управљање 
ризицима,бизнис план) 

Систематизација градива кроз 
наставни материјал који је 
достављен ученицима 

27 
Обука у 

осигуравајућем 
друштву 

Маја Јаковљевић 
Захтев физичког лица за осигурањем 
имовине. Потписана понуда. 
Књиговодствена књижења. Полисирање. 

Ученици самостално израђују радни 
задатак на основу датог импулса. 
Задатак добијају од наставника, а 
затим исти по завршетку израде 
шаљу наставнику на проверу. 



27 
Банкарско  

      пословање 
Сања Младеновић 

Инвестициони кредити за 
преструктурирање и кредити за 
финансирање предузећа 
Обрада-1час 
 
Краткорочни кредити за финансирање 
обртних средстава,револвинг кредити 
Вежбе-1час 

Комуникација је путем мејла . 
Ученици добијају наставни 
материјал и раде презентације, 
домаће задатке 

27 
Банкарска 

 обука 
Сања Младеновић 

Вршити пријем налога за безготовинко 
плаћање 

Комуникација је путем меила. 
Ученици добијају наставни 
материјал у коме постоји упуство 
рада по програму Пексим, у коме су 
јасно дефинисани спискови 
извештаја у апликацији 
Становништво. 

27 Физичко васпитање Марија Ђорђевић 
Болести зависности-актуелни тренутак и 
перспектива 

презентација 

27 Физичко васпитање Марија Ђорђевић Личност-развој, искушења,странпутице презентација 

27 
Верска настава - 

Православни 
катихизис 

Милан Јовановић Вера и формализам у вери Електронским путем 

 

  



Одељење: 3/4 Одељењски старешина: Јасна Милојковић 

Радна 
недељ

а 
Предмет Наставник Наставна јединица Начин остваривања (кључне активности) 

27 
Српски језик и 
књижевност 

Марија 
Николић 

"Сеобе" Милош Црњански (увод у 
роман, поетика писца, анализа ликова, 
симболика, уметничка знаковност)           
(три часа) 

WhatsApp група, презентација, домаћи задатак, 
наставни материјал за допуњавање података, 
истраживачки задаци   

27 Енглески језик 
Радичевић 
Тамара 

Reversing roles (vocabulary) (2 часа) Вибер група, уџбеник, домаћи задаци 

27. физичко васпитање 
Марија 
Ђорђевић 

Болести зависности-актуелни тренутак и 
перспектива 

презентација-вибер групе, мејл адресе 

27 Математика 
Јасна 
Милојковић 

Једначина кружнице и узајамни положај 
праве и кружнице 

Ученици добијају наставне материјале које 
користе и добијаће их и убудуће од професора 
на мејл. 

27 Француски језик 

Душица 
Љубеновић 
(замена за 
одсутну 
Антоанету 
Здравковић-
Цветковић) 

L`expression du passé 
Формирана Viber група. Формирање услова за 
рад у Online учионици на Google платформи. 
Почетна усаглашавања са динамиком одељења. 

27 Немачки језик Маја Јочић 
Wiederholung / Bedeutung der 
Reziklierung 

Вибер група, Г-учионица, упутства, савети, 
договори 



27 
Агенцијско и 
хотелијерско 
пословање 

Милица Јевтић Промоција скупова 
Преко google classroom комуникација са 
ученицима, објашњење и домаћи задатак 

27. 
Агенцијско и 
хотелијерско 
пословање 

Јелена 
Радовановић 

Промоција скупова 

Упознавање са основним појмом и 
инструментима код промоције скупова, као и 
каналима продаје. Текст из уџбеника; материјал 
достављам путем mail-a. Ученици ће кроз 
истраживачки рад упознати све инструменте 
који се користе код промоције скупова као и 
канале продаје. Појашњења путем презентације 
са примерима. За сва питања на располагању 
сам, као средство комуницирања користићемо 
mail i WhatsApp grupu. 

27. 
Пословна 
кореспонденција 

Браловић 
Александар 

1. Обликовање пословног писма у пуној 
блок форми                                    
2.Обликовање пословног писма у 
француској - зупчастој форми 

Ученици користе уџбеник и од професора ће 
добијати потребна упутства на мејл где се 
налазе наставне јединице. Ове две су на страни 
168. и 172. 

27. 
Пословна 
кореспонденција 

Браловић 
Александар 

1,2. Обликовање пословног писма у 
задатој форми - увежбавање 

Ученици користе уџбеник али ће од професора 
примати упутства на мејл где се налазе наставне 
јединице, и добијати додатне материјале.  

27 
Туристичка 
географија 

Јовица Јевтић 
Медитеранско приморјеАзије и Африке 
(обрада) 

На основу референтног текста, ученици добијају 
радне листове са одговарајућим техникама 
учења, које попуњавају и шаљу наставнику. 
Канал комуникације је дигитална Google 
учионица. 

27. 
Финансијско 
пословање 

Јелена 
Станковић 

39.Међународни чек, меница, кредитно 
писмо 40.Међународни чек, меница, 
кредитно писмо 

Домаћи задатак (Путем друштвених мрежа-
(Вибер група) 



27. 
Психологија у 
туризму 

Сузана 
Аранђеловић 

Туристичко 
понашање(дефиниција,циљеви 
истраживања туристичког 
понашања)Теорије туристичке 
мотивације(три приступа) 

Ученици се упућују на литературу,интернет и 
повезивање са градивом из других предмета и 
писање семинарског рада у вези са 
темом.Након прегледања радова,ученици се 
обавештавају о напредовању 

27. 
Маркетинг у 
туризму и 
угоститељству 

Браловић 
Александар 

1. Основни фактори друштвеног 
окружења                                                      
2.Фазе процеса одлучивања 

Ученици добијају наставне материјале које 
користе и добијаће их и убудуће од професора 
на мејл. 

27 Историја уметности 
Мирослава 
Иванковић 

1.Поствизантијска уметност2.Барок у 
Србији:архитектура3.Барок у 
Србији:сликарство 

Материјал послат у маил 
форми,презентација,ватсапп група 

27 Логика са етиком 
Снежана 
Даниловић 
Милутиновић 

1. Родна равноправност; 2. Утврђивање 
градива 

Вајбер група, презентација 

27 
Верска настава - 
православни 
катихизис 

Милан 
Јовановић 

Труд и ревност Електронским путем 

27 Руски језик 3 Верица Јовић 
Пословни дијалог у случају склапања 
успешног посла Куда иду нови Руси на 
одмор? 

Електронским путем 

27 
Грађанско 
васпитање 

Верица Јовић Скупштинско заседање Електронским путем 

 

  



 

Одељење: III-5 Одељењски старешина: Милоранка Илић 

Радна 
недеља 

Предмет Наставник Наставна јединица Начин остваривања (кључне активности) 

27 
Српски језик и 
књижевност 

Снежана 
Даниловић 
Милутиновић 

1."На Дрини ћуприја", Иво Андрић, 
информативнно; 2. Анализа лика 
Фатиме Авдагине (На Дрини 
ћуприја) 

Вајбер група, блог 
srpskijezikiknjizevnost.wordpress.com 

27 Практична настава 
Зорица 
Анђелић 

Документа у вези обављене продаје 

Ученици у дневник праксе уносе одговоре на 
постављена питања, уз коришћење уџбеника и моју 
помоћ (комуникација путем ФБ групе, преко 
Месинџера). 

27 
Набавка и физичка 

дистрибуција 
Б. Марковић 

Појам и суштина физичке 
дистрибуције 

Прочитати наставну јединицу у уџбенику на страни 
106 и обратити пажњу на врсте елемената физичке 
дистрибуције 

27 
Социологија са 
правима грђана 

Сузана 
Милошевић 

Појам културе и цивилизације 
Упознавање ученика са наставном јединицом из 
уџбеника, кроз наставни материјал који је 
прослеђен ученицима. 

27. 
Психологија 
потрошача 

Сузана 
Аранђеловић 

Карактеристике потрошача 

Ученицима се шаље материјал за рад путем вибер 
групе или маила првог часа,а другог часа се 
проверава шта су научили помоћу питања на која 
треба да одговоре. 

27 Предузетништво 
Горан 
Јовановић 

Основни финансијски извештаји 
(биланс стања) 

Упознавање ученика са наставном јединицом кроз 
наставни материјал који је достављен ученицима 

27 Енглески језик 
Радичевић 

Тамара 
Past Simple (grammar) Вибер група, уџбеник, домаћи задаци 

27 Математика 
Јасна 
Милојковић 

Примена простог каматног рачуна 
Ученици добијају наставне материјале које користе 
и добијаће их и убудуће од професора на мејл. 



27 
Екологија и заштита 

животне средине 
Весна Јовичић 

25.Лична хигијена,хигијена 
животног и радног 
простора(обрада). 

Ученици путем електронске поште добијају 
смернице уз помоћ којих ће да дефинишу појмове 
који се обрађују у наставним јединицама.Користе 
интернет садржаје које им препоручује наставник. 

27 Физичко васпитање Петровић Саша Вежбе за јачање раменог појаса 
Вежбање уз видео запис, са консултацијама "он 
лајн"-Вибер 

27 Географија Јовица Јевтић 
Регионалне целине Србије-Источна 
Србија 

На основу референтног текста, ученици добијају 
радне листове са одговарајућим техникама учења, 
које попуњавају и шаљу наставнику. Канал 
комуникације је Viber група. 

27 
Комерцијално 

познавање робе 
Милоранка 
Илић 

Робни жиг, ознака стандарда 
Упознавање ученика са наставном јединицом кроз 
наставни материјал који је прослеђен ученицима 

27 
Набавка и физичка 

дистрибуција 
Милоранка 
Илић 

Појам и суштина физичке 
дистрибуције 

Упознавање ученика са наставном јединицом кроз 
наставни материјал који је прослеђен ученицима 

27 Енглески језик 1 
Кристина 
Петровић Којић 

“The Oscars” – reading;   Vocabulary 
and grammar round-up;  

Читање и превод текста на 36. страни уџбеника; 
вежбања у уџбенику на страни 127. // Путем SMS 
порука, Viber групе, имејла. 

27 ЧОС 
Милоранка 
Илић 

Организација око наставе на 
даљину 

Упознавање ученика са новим начином рада путем 
телефона,као и свих средстава ел.комуникације 

27 
Верска настава - 

Православни 
катихизис 

Милан 
Јовановић 

Вера и формализам у вери Електронским путем 

27 
Грађанско 
васпитање 

Верица Јовић 
Удружење грађана-право на 
самоорганизовање 

Упознавање ученика са наставном јединицом кроз 
наставни материјал који је прослеђен ученицима 

 



Одељење: III 6 Одељењски старешина: Mирјана Мијатовић 

Радна 
недеља 

Предмет Наставник Наставна јединица Начин остваривања (кључне активности) 

27 
Националне 

кухиње 
Мирослав 
Стефановић 

Земље ,,Магреба" Утврђивање 

27 
Основе 

посластичарства 
Мирослав 
Стефановић 

Коктел партија: Хладни бифе-

посластице 
Утврђивање 

27 Куварство-вежбе 
Мирослав 
Стефановић 

Јела по поруџбини од говеђег 
рамстека: на жару, на начин 
шефа кухиње,   
Мирабо;  Соте Строганов,  тартар 
бифтек 

Утврђивање 

27 
Српски језик и 
књижевност 

Марија 
Николић 

Иво Андрић, "Проклета авлија" - 
структура и типологија романа; 
наратори, ликови; (два часа) 

Вајбер група, наставни материјал, домаћи задатак, 
упућивање ученика на уџбеник 

27 
Маркетинг у 
туризму и 
угоститељству 

Марија 
Миленковић 

Конкуренција на тржишту- утицај на 
потрошаче Појам и важност 
истраживања туристичког тржишта 

Ученицима достављам презентацију са најбитнијим 
објашњењима везано за конкуренцију и њен утицај на 
потрошаче, као и значај истраживања туристичког 
тржишта. Комуникацију са ученицима остварујем кроз 
формирану групу путем мејла. 

27 Математика 
Драгана 

Милојевић 
Први извод функције. Извод 
сложене функције 

Домаћи задатак - отворена Вибер група "Математика 
III/1" 

27 
Социологија са 
правима грђана 

Сузана 
Милошевић 

Појам културе и цивилизације 
Упознавање ученика са наставном јединицом из 
уџбеника, кроз наставни материјал који је прослеђен 
ученицима. 



27 
Психологија у 

туризму и 
угоститељству 

Сузана 
Аранђеловић 

Недискриминативност у раду са 
гостима/клијентима 

Помоћу друштвених мрежа ученицима се даје домаћи 
задатак да одговоре на питања у вези са посланим 
материјалом. 

27 Француски језик 
Душица 

Љубеновић 
Découvrez : Un pays sans 
frontières 

Формирана Viber група. Оформљена Online учионица на 
Google платформи. Почетна усаглашавања са динамиком 
одељења. 

27 
Основи 

услуживања 
Владан 
Арсовски 

Услуживање топлих предјела 
Послати ученицима наставне материјале путем 
интернета. Назначити им битне ствари ради повезивања 
градива. 

27 Предузетништво 
Горан 
Јовановић 

Инвестиције у предузетничке 
пројекте 

Упознавање ученика са наставном јединицом кроз 
примере вредности инвестиционих улагања за поједине 

производне и услужне делатности 

27 историја 
Сузана 
Ђорђевић 

Средњовековна култура код 
Срба, језик, писмо, уметност, 
задужбине. 

Комуникација путем мејлова, рад есеја, презентација . 

27 Физичко васпитање 
Петровић 
Саша 

Вежбе за јачање раменог појаса Вежбе уз видозапис, са консултацијама "он лајн"-Вибер 

27 
Верска настава - 

Православни 
катихизис 

Милан 
Јовановић 

Труд и ревност Електронским путем 

27 Услуживање 
Топлица 
Ђокић 

Пансионско пословање Watsapp група, наставни материјали, презентација. 

27 ЧОС 
Мирјана 
Мијатовић 

кризне ситуације у образовно 
васпитној установи , психолошка 
подршка 

Viber  

27 Грађанско Верица Јовић 
Удржење и права грађана на 
самоорганизовање 

Комуникација преко друштвених мрежа вибер група, 
месенџер,  

 



Одељење: 4/1 Одељењски старешина: Горан Јовановић 

Радна 
недељ

а 
Предмет Наставник Наставна јединица Начин остваривања (кључне активности) 

27. 
Српски језик и 
књижевност 

Ирена 
Соколовић 

1. Добрица Ћосић "Корени" (2 часа) 2. 
Напоредне конструкције - закључни и 
градациони однос 

Истраживачки задаци, наставни материјал 
преко вибер групе, Вежбања из граматике 
(радни задаци и наставни матерјал преко вибер 
групе), мејлова, аудио-записи 

27 Енглески језик 
Радичевић 
Тамара 

Third Conditional (grammar) A charmed 
life (reading) 3 časa 

Вибер група, уџбеник, домаћи задаци 

27. физичко васпитање 
Марија 
Ђорђевић 

Болести зависности-актуелни тренутак и 
перспектива 

презентација-вибер групе, мејл адресе 

27. Математика  Ивана Лазић Испитивање функција и цртање графика 
Домаћи задатак-формирана WhatsApp 
група.Математика 4/1 

27 
Монетарна 
економија и 
банкарство 

Милоранка 
Илић 

Систематизација градива (банкарски 
послови,врсте кредитирања) 

Систематизација градива кроз наставни 
материјал који је достављен ученицима 

27 Пословна економија 
Горан 
Јовановић 

Садржина пројектног менаџмента 
Ученици добијају инструкције у вези са 
практичним радом  

27 
Пословна 
информатика 

Горан Динић Контролни објекти на обрасцу. 
Рад са базом података трговинског предузећа. 
Коришћење комуникације путем мејлова и 
материјала са сајта poslovnainformatika.rs. 



27 Статистика 
Бисерка 
Марковић 

Структура запослених према основним 
обележјима 

У књизи на 180. страни поново прочитати све о 
запосленима и урадити задатак на 186. страни 

27 Рачуноводство 
Драгица 
Вељовић 

Контни оквир банака, појам функције и 
садржај конта; евиденција готовине и 
готовинских еквивалената банака 
(обрада и вежбање 98,99,100,101) 

Мејлом проследити комплетну наставну 
јединицу  са примерима за вежбање 
Контактом путем WhatsApp одговорити на 
питања  
Ученици треба да препишу у свескама наставни 
материјал  и задатке и израђене задатке да 
проследе на мејл наставника (или сликати и 
послати преко WhatsApp) 

27 
Грађанско 
васпитање 

Сузана 
Милошевић 

Самопроцена и вештина представљања 
личних карактеристика од значаја за 
професионално образовање и рад 

Ученици добили инструкције у вези радионице 

27 
Верска настава - 
Православни 
катихизис 

Милан 
Јовановић 

Хришћанство и изазови потрошачког 
друштва 

Електронским путем 

 

  



Одељење:  4/2 Одељењски старешина: Светлана Томић 

Радна 
недеља 

Предмет Наставник Наставна јединица Начин остваривања (кључне активности) 

27 Енглески језик 1 
Кристина 
Петровић Којић 

Vocabulary and grammar exercises;  
Third conditional (form and use) 

Структуирана вежбања (провера); вежбања у 
уџбенику на странама 87 и 124. // Путем SMS порука, 
Viber групе, имејла. 

27 Логика са етиком 
Снежана 
Даниловић 
Милутиновић 

1.Улога визуелног идентитета у 
формирању личног идентитета; 2. 
Манифестовање личног 
идентитета 

Вајбер група, презентација, домаћи задатак 

27 
Обука у виртуелном 

предузећу 
Сандра 
Богдановић 

Увоз робе и књижење увоза 
Попуњавање датих образаца неопходних за увоз робе 
и књижења и њихова провера 

27. 
Српски језик и 
књижевност 

Ирена 
Соколовић 

 Добрица Ћосић "Корени" (3 часа) 
Истраживачки задаци, наставни материјали преко 
вибер групе, додатна упутства (вибер група),мејлови,  
аудио-записи 

27 
Обука у виртуелном 

предузећу 
Бојан 
Јовановић 

Увоз робе и књижење увоза 

Ученицима се путем мејла шаље радни задатак у вези 
са увозом робе, на који они морају да одговоре 
попуњавањем датих образаца неопходних за увоз 
робе са књижењем. Након тога одрађене задатке 
шаљу наставнику на увид. Овом задатку је претходио 
задатак увозна калкулација са објашњењем и 
решењем задатка, како би ученици поновили 
најважније елементе увозне калкулације. 

27 Физичко васпитање Дарко Бајкић 
Болести зависности-актуелни 
тренутак и перспектива 

презентација 

27 
Изабрана поглавља 

математике  
Драгана 

Милојевић  
Интеграли - непосредна 

интеграција  
Домаћи задатак - отворена Вибер група "Математика 

IV/2,3"  



27 Финансије Б. Марковић Централна банка 
Прочитати у књизи на страни 51 и обратити пажњу на 
то како су настале Централне банке у свету 

27 
Трговинско 
пословање 

Маја 
Јаковљевић 

Међународни монетарни фонд - 
ММФ и Међународна банка за 
обнову и развој - МБОР и 
институције под њеним окриљем  

Ученици израђују презентацију користећи књигу и 
интернет. Раде одговарајући радни листић из књиге. 
Раде 20 питања из матурског приручника. По 
завршетку шаљу наставнику. 

27 
Социологија са 

правима грађана 
Слађана Гајић Религија Контакт остварен преко вибера и мејла 

27 Немачки језик Маја Јочић Randgruppen / Gesellschaft Вибер група, Г-учионица, упутства, савети, договори 

27 Предузетништво 

Симка Ђурић-
Јеличић       
Горан 

Јовановић 

Институције и инфраструктура уа 
подршку предузетништву 

Упознавање ученика са наставном јединицом и 
упутство за истраживање те области на интернету 

27 
Маркетинг у 

трговини  
Горан 
Јовановић 

Промоција као инструмент 
маркетинга  

Упознавање са наставном јединицом кроз наставни 
материјал који је достављен ученицима 

27 Француски језик 
Душица 

Љубеновић  

Leçon 8 :Découvrez – Ralentissez!.. 
Danger! 

(замена за одсутну Антоанету 
Здравковић-Цветковић) 

Формирана Viber група. Формирање услова за рад у 
Online учионици на Google платформи. Почетна 
усаглашавања са динамиком одељења. 

27 
Грађанско 
васпитање 

Верица Јовић 
Самопроцена и вештина 
представљања личних 
карактеристика послодавцу 

Вибер група, мејл 

27 
Верска настава - 

Православни 
катихизис 

Милан 
Јовановић 

Хришћанство и изазови 
потрошачког друштва 

Електронским путем 

 

  



Одељење: 4/3 Одељењски старешина: Сања Младеновић 

Радна 
недеља 

Предмет Наставник Наставна јединица Начин остваривања (кључне активности) 

27 
Српски језик и 
књижевност 

Марија Николић 
"Kорени'' Добрица Ћосић-тематско-
мотивски слојеви,анализа лиова-три 
часа 

Инстаграм група,истраживачка задаци,домаћи 
задаци,презентација 

27 Математика 
Драгана 
Милојевић 

Цртање графика функције 
Домаћи задатак-отворена вибер група- 
„Математика4/3” 

27 Енглески језик 
Мирјана 
Мијатовић 

Money and payment. Have something 
done 

Вајбер група,наставни материјал домаћи 
задатак,упућивање ученика на уџбеник 

27 Маркетинг 
Марија 
Миленковић 

Промоција као инструмент маркетинг 
 микса. 
Лична продаја 

Упућијем  ученике на лекцију из уџбеника,кроз 
акценат на битне 
појмове(промоција,комуницирање,интегрисане 
маркентиншке комуникације,лична продаја) и  
примере и стављање акцента на слику 8-1 
,табелу 8-2.Комуникацију са ученицима 
остварујем путем формиране групе путем мејла 

27 Банкарска обука 
Марија 
Миленковић 

Састављање извештаја 

Упучујем ученике на косничко упуство по 
програму пексим у коме су јасно дефинисани 
списковиизвештаја у апликацији Становништво . 
Ученици имају формирану групу путем мејла. 

27 Банкарска обука Сања Младеновић 

Састављање извештаја-практичан рад- 
6 часова 

Упучујем ученике на косничко упуство по 
програму пексим у коме су јасно дефинисани 
спискови извештаја у апликацији Становништво 
. Ученици имају формирану групу путем мејла. 



27 
Банкарска 
пословање 

Сања Младеновић 

Светска банка-међународна банка за 
обнову и развој IBRD-Обрада и вежбе-2 
часа 

Комуникација се остварује путем мејла. 
Ученици добијају наставни материјал,баве се 
истраживачким радом, раде презентације и 
домаће задатке. 

27 
Социологија са  
правима грађана 

Слађана Гајић 

Религија (врсте, подела,карактеристике) Комуникација се остварује путем мејла. Раде 
презентације 

27 Предузетништво 
Симка Ђурић 
 Јеличић 
 Горан Јовановић 

Инвестиције у предузетничке пројекте Упознавање ученика са наставном јединицом 
кроз примере вредности инвестиционих 
улагања за поједине производне и услужне 
делатности. 

27 
Обука у 
осигуравајућем 
друштву 

Снежана Бегуш 
 Маја Јајовљевић 

Захтеви за осигурањем имовине и 
живота; пласирање; књиговодсвена  
kњижења; ликвидација штете. 

Путем мејла(вежбања и провере) 

27 Осигурање Снежана Бегуш Осигурање животиња Путем мејла(презентација) 

27 Физичко васпитање 
Дарко Бајкић 
  

1. Болести зависности-актуелни тренутак 
и перспектива. 
 2.Личност развој,искушења,странпутице 

Путем мејла(презентација) 

27 
Верска настава 
православни 
катихизис 

 Милан Јовановић 
  

Питања,породичног и друштвеног 
морала 

Путем мејла(презентација) 

27 
Грађанско 
васпитање 

Верица Јовић 
  

 Самопроцена вештине представљања 
личних карактеристика значајних за 
даље професионално образовање и рад. 

Путем мејла(презентација) 

27 
Изабрана поглавља 
математике 

Драгана 
Милојевић 
  

Интеграли-непосредна интеграција 
Домаћи задатак-отворена вибер група- 
„Математика4/3” 

 

  



Одељење: 4/4 Одељењски старешина: Драгана Милојевић 

Радна 
недеља 

Предмет Наставник Наставна јединица Начин остваривања (кључне активности) 

27 Музичка  култура 
Александар  
Радојевић 

           Оперета  Јохан  Штраус Вибер  група  Гогл  учионица 

27 
Туристичка 
географија 

Јовица Јевтић 

Саобраћајнице и саобраћајна 
средства (друмски и железнички 
саобраћај)-обрада; Саобраћајнице и 
саобраћајна средства (ваздушни и 
водени саобраћај)-обрада 

На основу референтног текста, ученици добијају 
радне листове са одговарајућим техникама учења, 
које попуњавају и шаљу наставнику. Канал 
комуникације је дигитална Google учионица. 

27 
социологија са 
правима грађана 

Слађана Гајић Политика Контакт преко вибера и мејла 

27 Предуезтништво  
Симка Ђурић-
Јеличић       Горан 
Јовановић 

Израда производно-организационог 
плана за одабрану бизнис идеју 

Достављање примера технолошких решења и 
модела организационе структуре ученицима како 
би саставили производно-организациони план за 
одабрану бизнис идеју 

27 Француски језик 
Душица 
Љубеновић 

Compréhension écrite : Vacances 
spatiaux 

Формирана Viber група. Оформљена Online 
учионица на Google платформи. Почетна 
усаглашавања са динамиком одељења. 

27 
Српски језик и 
књижевност 

Ирена Соколовић 
1. Савремена драма (основне 
одлике) 2. Семјуел Бекет "Чекајући 
Годоа" (2 часа) 

Наставни материјал преко вибер групе, мејлова,  
истраживачки задаци, домаћи задатак у вези са 
темом - есеј за следећу недељу, аудио-записи 

27 енглески језик 
Мирјана 
Мијатовић 

Third Conditional 
Вајбер група, наставни материјал, домаћи задатак, 
упућивање ученика на уџбеник 

27 физичко васпитање Марија Ђорђевић 
Болести зависности-актуелни 
тренутак и перспектива 

презентација-вибер групе, мејл адресе 

27 
Грађанско 
васпитање 

Сузана 
Милошевић 

Планирање каријере и улазак у свет 
рада 

Ученици добили инструкције у вези радионице 



27 
АХП - практична 
настава 

Марија Ракић 127.-132.Начини плаћања у ТА 

Ученици путем електронске поште добијају тему за 
практичну наставу "Распростањеност 
безготовинског и полуготовинског плаћања на 
туристичком тржишту". Користе интрернет 
садржаје које им препоручује наставник.  

27 АХП - вeжбе Марија Ракић 
93./96.Путнички чек; Кредитна 
картица 

Ученици путем електронске поште добијају 
смернице уз помоћ којих ће да дефинишу путнички 
чек, као и да објасне употребу кредитне картице. 
Домаћи задатак. 

27 
Агенцијско и 
хотелијерско 
пословање- вежбе 

Браловић 
Александар 

1,2,3,4.  Путнички чек и Кредитна 
картица 

Ученици попуњавају путнички чек на основу 
добијеног задатка ел.поштом. Такође, дефинишу 
чек и врсте кредитних картица уз помоћ добијених 
смерница од наставника. 

27 
АХП - практична 
настава 

Сандра 
Богдановић 

Извођење туристичког аранжмана 
Ученици попуњавају обрасце за извођење 
туристичког аранжмана(листа путника, руминг 
листа, флајт листа...) на основу добијеног задатка.  

27 Логика са етиком 
Снежана 
Даниловић 
Милутиновић 

1. Родна равноправност; 2. Утицај 
медија на релативизацију етичких 
вредности 

Вајбер група, презентација, домаћи задатак 

27 Математика 
Драгана 
Милојевић  

Цртање графика функције  
Домаћи задатак - отворена Вибер група 
"Математика IV/4"  

27 Немачки језик Маја Јочић Randgruppen/Gesellschaft 
Вибер група, Г-учионица, упутства, савети, 
договори 

27 Руски језик Верица Јовић Поездка за границу Месинџер група 

27 
Верска настава - 
Православни 
катихизис 

Милан Јовановић 
Питања личног, породичног и 
друштвеног морала 

Електронским путем 

 


