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I)
Бесплатно коришћење дигиталних уџбеника у периоду учења на даљину
омогућили су:
1. Издавачка кућа Сазнање омоућава коришћење дигиталног уџбеника из физике за 6.
разред. Сви могу да приступе електронском уџбенику на сајту https://saznanje.rs/moodle/
(Курс Ф6 001)
У улози наставника:
Корисничко име: nastavnik01
Лозинка: Nastavnik01@2019
У улози ученика:
Корисничко име: ucenik01
Лозинка: Ucenik01@2019
2. Издавачке куће Кlett, Нови Логос и Фреска, по реформисаном програму за први, други,
пети и шести разред основне школе отварају своју платформу са дигиталним уџбеницима.
Сви који желе да користе платформу са дигиталним уџбеницима www.eucionica.rs, могу
да пошаљу захтев за формирање дигиталних виртуелних одељења на admin@eucionica.rs.
Платформа www.eucionica.rs има уграђен Систем за управљање учењем (ЛМС). –
(НАПОМЕНА: ови издавачи су бесплатно коришћење дигиталних уџбеника условили
званичним подношењем захтева од стране директора школе због чега је неопходно да
заинтересовани наставници за коришћење ових дигиталних уџбеника се пријаве
директору школе најкасније до петка 20.03.)
3. БИГЗ школство обезбедило je коришћење дигиталних уџбеника на интерактивној
платформи MozaBook. Учитељи и наставници који предају по новом Плану и програму
наставе и учења у првом, другом, петом и шестом разреду основне школе а желе да
користе MozaBook дигиталну платформу, потребно је да се јаве путем имејла
prijava@bigzskolstvo.rs како би им се доставила упутства за рад на платформи,
4. ИК Герундијум уступа на корипћење своју ЛМС платформу за учење на даљину.
Веб
адреса
на
којој
се
налази
платформа
Герундијума:
www.digitalniudzbenici.gerundijum.rs Уколико током рада имате додатних питања можете
се обратити техничком уреднику Дарку Самарџији на телефон број 069/169-42-32 или
имејл darko@gerundijum.rs
5 бесплатна Data Status дигитална издања за све наставнике и ученике. Дигитални
уџбеници за општеобразовне предмете доступни су наставницима и ученицима на нашoj
интернет страници, уз једноставан приступ и неограничен број корисника:
www.datastatusudzbenici.rs/data-digital (Историја 5 Историја 6, Информатика и
рачунарство 5, Информатика и рачунарство 6, Географија 6, Биологија 6); За наставнике
страних језика: Енглески: ELT платформа, онлајн тестови, онлајн Studen'ts CD-ROM
Немачки: web странице за ученике и наставнике,
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6 Креативни центар: СВИ наставници који желе да користе комплетне верзије дигиталних
уџбеника и који желе да добију кодове за све своје ученике могу се пријавити на сајту
www.ekcskola.rs првог разреда (Српски језик, Математика, Свет око нас) другог разреда
(Српски језик, Математика, Свет око нас) петог разреда (Српски језик, Математика,
Географија) шестог разреда (Српски језик, Математика, Географија),

II)

За дан 18.02.2020. среда, одређују се као дежурни: Оливера Гавриловић, Видак
Вулић, Весна Ћехић, у периоду од 09:00 – 15:00 часова, а теткице према посебном
распореду за теткице.

III)

За време ванредног стања строго је забрањено да родитељи и ђаци долазе у
школу и сходно тој чињеници није могуће организовати преузимање ђачких
ствари (књиге, прибор и сл.) из металних ђачких ормарића.

IV)

Одељенске старешине своје НЕДЕЉНЕ ОПЕРАТИВНЕ ПЛАНОВЕ треба да достављају
на адресу psihologstarina@gmail.com .

Влада Вучинић, директор школе
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