
 

 

 

                                                 ОБАВЕШТЕЊЕ 

 

 Поштовани родитељи , обавештавамо  Вас о промени организације рада школе и измени  

календара  образовно-васпитног рада за шк.2020/21.год. на основу Уредбе Владе 

Републике Србије, а у циљу очувања безбедности и здравља ученика и запослених. 

 Настава у првом циклусу , од првог до четвртог разреда ,остварује се кроз непосредни 

образовно –васпитни рад, уз поштовање свих епидемиолошких мера. Ученици од 

понедељка долазе у школу по важећем распореду. 

 Настава у другом циклусу , од петог до осмог разреда, од понедељка 30.11.2020.год. до  

петка 18.12.2020. год. одржаваће се путем наставе на даљину, уз коришћење одговарајућих 

платформи, односно система за управљење учењем и путем Јавног медијског сервиса 

Србије. Ученици ће бити оцењивани у складу да Правилником о оцењивању, а ако нису 

задовољни закључном оценом, у договору са предметним наставником, исту могу 

поправити непосредним одговарањем у школи. 

 Прво полугодиште шк. 2020/21.год.завршава се 18.12.2020.год, а зимски распуст траје од 

21.12.2020.год. до 15.1.2021.год. Друго полугодиште почиње  18.1.2021.год. по важећем 

распореду. 

 

 У Михајловцу                                                                                        Директор школе 

27.11.2020.год.                                                                                  _______________________ 

                                                                                                             Биљана Тодоровић 

                          

                                         



РАСПОРЕД ЧАСОВА – 5 разред 

30.11.2020.-4.12.2020.године 

8:00 часова-ученици се, сваког наставног дана, јављају одељењском старешини ( 

вибер или Гугл учионица ). 

8:30-9:40 часова –ученици прате часове на РТС 2 каналу; 

9:40-10:00 часова-одмор 

11:00-12:40 часова –ученик прати наставу у Гугл учионици. 

13:00 часова – ученик проверава Гугл  учионице из предмета који су били на РТС 2 

каналу тог дана због постављања домаћих задатака. Наставник, када постави 

задатак, поставиће време и датум када треба да ученици пошаљу урађен задатак. 

НАПОМЕНА 1: У Гугл учионици ученик може да постави питања наставнику из 

сваког предмета ако има неких недоумица или нешто није јасно. Питања се 

постављају само за време трајања часа из предмета за  који жели да постави питање. 

Распоред часова и временска динамика РТС2 

Време/дани Понедељак   Уторак  Среда  Четвртак   Петак  

08:00-8:30 Српски језик Математика Српски 

језик 

Математика Српски језик 

8:35-9:05 Математика  Српски језик Техника и 

технологија 

Енглески 

језик 

Математика 

9:10-9:40 Историја  Биологија  Географија 

 

Биологија  Информатика  

 

 

Распоред часова и временска динамика гугл учионица 

Време/дани Понедељак   Уторак  Среда  Четвртак  Петак  

11:00-11:30 Немачки  

језик 

Музичка 

култура 

Ликовна 

култура 

Српски језик ЧОС 

11:35-12:05 Техника и 

технологија 

Музичка 

култура 

Ликовна 

култура 

Енглески 

језик 

Обавезна 

Физичка 

активност 



12:10-12:40 Грађанско 

вас./верска 

настава 

Физичко и 

здрав. 

васпитање 

Немачки  

језик   

Физичко и 

здрав. 

васпитање 

Чувари 

природе 

 

НАПОМЕНА 2:Одељењски старешина је у вибер групи и ученицима и родитељима 

послао линк помоћу кога ученици могу да прате наставу на РТС2 каналу. На тај 

начин могу да погледају часовек оји су се већ емитова ако их ученик , из неког 

разлога, није погледао у термину трајања часа или да понови ако нешто није разумео. 

                                                        

РАСПОРЕД ЧАСОВА –6 разред 

30.11.2020.-4.12.2020.године 

8:00 часова-ученици се, сваког наставног дана, јављају одељењском старешини ( 

вибер или Гугл учионица ). 

8:30-9:40 часова –ученици прате часове на РТС 3каналу; 

9:40-10:00часова-одмор 

11:00-12:40 часова –ученик прати наставу у Гугл учионици. 

13:20 часова – ученик проверава Гугл учионице из предмета који су били на РТС 2 

каналу тог дана због постављања домаћих задатака. Наставник, када постави 

задатак, поставиће време и датум када треба да ученици пошаљу урађен задатак. 

НАПОМЕНА 1: У гугл учионици ученик може да постави питања наставнику из 

сваког предмета ако има неких недоумица или нешто није јасно. Питања се 

постављају само за време трајања часа из предмета за  који жели да постави питање. 

 

Распоред часова и временска динамика РТС 3 

Време/дани Понедељак  Уторак  Среда   Четвртак  Петак  

08:00-8:30 Српски језик Математика Српски 

језик 

Математика Српски језик 

8:35-9:05 Математика  Српски језик Биологија  Енглески 

језик 

Математика 

9:10-9:40 Историја  Физика  Географија  Физика  Информатика  



 

Распоред часова и временска динамика Гугл учионица 

Време/дани Понедељак  Уторак  Среда  Четвртак  Петак  

11:00-11:30 Обавезна 

Физичка 

активност 

ЧОС Музичка 

култура 

Техника и 

технологија 

Немачки 

језик 

11:35-12:05 Немачки језик Физичко и 

здрав. 

васпитање 

Ликовна 

култура 

Енглески 

језик 

Биологија  

12:10-12:40 Грађанско 

вас./верска   

настава 

Географија  Историја  Чувари 

природе 

Физичко и 

здрав. 

васпитање 

 

НАПОМЕНА 2:Одељењски старешина је у вибер групи и ученицима и родитељима 

послао линк помоћу кога ученици могу да прате наставу на РТС 3 каналу. На тај 

начин могу да погледају часовекоји су се већ емитова ако их ученик , из неког 

разлога, није погледао у термину трајања часа или да понови ако нешто није разумео. 

                                                       

РАСПОРЕД ЧАСОВА –7 разред 

                                                            30.11.2020.-4.12.2020.године 

8:00 часова-ученици се, сваког наставног дана, јављају одељењском старешини ( 

вибер или Гугл учионица ). 

8:00-9:05 часова –ученици прате наставу у Гугл учионици; 

9:05-9:45 часова-одмор 

9:45-11:25 часова –ученик прати часове на РТС 3 каналу; 

12:00-13:05 часова-поново се прати настава у Гугл учионици 

13:20 часова – ученик проверава Гугл учионице из предмета који су били на РТС 2 

каналу тог дана због постављања домаћих задатака. Наставник, када постави 

задатак, поставиће време и датум када треба да ученици пошаљу урађен задатак. 



НАПОМЕНА 1: У Гугл учионици ученик може да постави питања наставнику из 

сваког предмета ако има неких недоумица или нешто није јасно. Питања се 

постављају само за време трајања часа из предмета за  који жели да постави питање. 

Распоред часова и временска динамика РТС 3 

Време/дани Понедељак  Уторак  Среда  Четвртак  Петак  

9:45-10:15 Српски језик Математика Српски 

језик 

Математика Српски језик 

10:20-10;50 Математика  Српски језик Географија  Енглески 

језик 

Математика 

10:55-11:25 Историја  Биологија  Хемија  Физика  Информатика  

 

Распоред часова и временска динамика Гугл учионица 

Време/дани Понедељак  Уторак  Среда  Четвртак  Петак  

8:00-8:30 Хемија  Енглески 

језик 

Музичка 

култура 

Техника и 

технологија 

Немачки 

језик 

8:35-9:05 Физичко и 

здрав. 

васпитање 

Физика  Ликовна 

култура 

Техника и 

технологија 

ЧОС 

12:15-12:45 Немачки језик Музичка 

култура 

Историја  Биологија  Физичко и 

здрав. 

васпитање 

12:50-13:20 Грађанско 

вас./верска 

настава 

Географија  Физичко и 

здрав. 

васпитање 

СЖП 

 

НАПОМЕНА 2:Одељењски старешина је у вибер групи и ученицима и родитељима 

послао линк помоћу кога ученици могу да прате наставу на РТС 3 каналу. На тај 

начин могу да погледају часове који су се већ емитова ако их ученик , из неког 

разлога, није погледао у термину трајања часа или да понови ако нешто није разумео. 

                          

 

                                                        



РАСПОРЕД ЧАСОВА –8 разред 

                                                            30.11.2020.-4.12.2020.године 

9:30 часова-ученици се, сваког наставног дана, јављају одељењском старешини ( 

вибер или Гугл учионица ); 

9:35-11:15часова – ученик прати наставу у Гугл учионици; 

11:15-11:30 часова-одмор; 

11:30-13:45 часова –ученик прати наставу на РТС 3 каналу; 

14:00 часова – ученик проверава гоогл учионице из предмета који су били на РТС 2 

каналу тог дана због постављања домаћих задатака. Наставник, када постави 

задатак, поставиће време и датум када треба да ученици пошаљу урађен задатак. 

НАПОМЕНА1: У Гугл учионици ученик може да постави питања наставнику из 

сваког предмета ако има неких недоумица или нешто није јасно. Питања се 

постављају само за време трајања часа из предмета за  који жели да постави питање. 

 

Распоред часова и временска динамика РТС 3 

Време/дани понедељак уторак среда четвртак петак 

11:30-12:00 Српски језик Математика Српски 

језик 

Математика Српски језик 

12:05-12:35 математика Српски језик географија Информатика  Математика   

12:40-13:10 Историја  Биологија  Историја  физика Географија  

13:15-13:45 Физика  Енглески 

језик 

Хемија  Биологија  Хемија   

 

Распоред часова и временска динамика Гугл учионица 

Време/дани Понедељак  Уторак  Среда  Четвртак  петак 

9:35-10:05 Немачки језик Техника и 

технологија 

Енглески 

језик 

ЧОС Немачки 

језик 

10:10-10:40 Физичко и 

здрав. 

васпитање 

Техника и 

технологија 

Ликовна 

култура 

Физичко и 

здрав. 

васпитање 

шах 



10:45-11:15 Грађанско 

вас./верска 

настава 

Музичка 

култура 

Физичко и 

здрав. 

васпитање 

  

 

НАПОМЕНА 2:Одељењски старешина је у вибер групи и ученицима и родитељима 

послао линк помоћу кога ученици могу да прате наставу на РТС 3 каналу. На тај 

начин могу да погледају часовек оји су се већ емитова ако их ученик, из неког 

разлога, није погледао у термину трајања часа или да понови ако нешто није разумео. 

                          

 

 

 

 

 

 


