
 

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ  

  

  

Поштовани ученици и родитељи, 

ученици првог циклуса, од 1. до 4. разреда настављају наставу у школи, по истом 

распореду и моделу. За наше најмлађе неће бити никаквих промена .  

  

Ученици другог циклуса, од 5. до 8. разреда похађаће наставу online, преко изабране 

платформе. И до сад смо користили Google учионице, те су ученици већ упознати са 

оваквим моделом рада .  

  

Новина је у следећем :  

  

- Од понедељка 30.11.2020. настава за ученике од 5. до 8. разреда почиње у 8:00 преко 

Google Classroom, дакле, у реалном времену.  

- Наставници ће по већ утврђеном распореду држати часове целом одељењу и то сваки 

дан.  

- Часови ће трајати 30 минута са паузом између часова од 10 минута.  

- Великог одмора нема.  

- Ученици  треба да оспособе рачунаре и буду спремни за часове у понедељак у 8:00.  

- Ако желите да часове пратите преко телефона, инсталирајте апликацију Meet. 

- Ученици који не приступе часу, евидентираће се као отсутни и добиће неоправдани 

изостанак.  

- Прецизнија упутства добићете од својих наставника, а када Педагошки колегијум у 

понедељак донесе прецизнији оперативни план, бићете обавештени.  

- Оцењивање ће се вршити формативно и сумативно преко одабране платформе до краја 

првог полугодишта .  

- Распоред часова остаје исти.  

- Наставу на даљину схватите озбиљно!  

- Знање је важно, а оно се стиче само редовним учењем и активним учешћем на часу.  

- Ученици који су до сада пратили наставу online, настављају у оквиру свог одељења и до 

полугодишта не долазе у школу на консултације и одговарање.  

  

  

                                                         Срећно !  

 

                                             Наставници и директор школе 

 

Ритам радног дана од 30. новембра до 18. децембра школске 2020/2021. године 

за други циклус основног образовања и васпитања 
 

Распоред часова V-VIII разред (ONLINE) 

 

 



 

Време Активност 

8.00 - 8.30 Први наставни час 

8.30 - 8.40 Мали одмор 

8.40 - 9.10 Други наставни час 

9.10 - 9.20 Мали одмор 

9.20 - 9.50 Трећи наставни час 

9.50 - 10.00 Мали одмор 

10.00 - 10.30 Четврти наставни час 

10.30 - 10.40 Мали одмор 

10.40 - 11.10 Пети наставни час 

11.10 - 11.20 Мали одмор 

11.20 - 11.50 Шести наставни час 

11.50 - 12.00 Мали одмор 

12.00 - 12.30 Седми наставни час 
 

НАСТАВНИЦИ ЋЕ СЕ ПРИДРЖАВТИ  ОВЕ ВРЕМЕНСКЕ АРТИКУЛАЦИЈЕ 

ЧАСА И РАСПОРЕДА ЧАСОВА КАО И ДО САДА. 

 


