
Понедељак, 6.4.2020. 

Драги петаци, здраво!  

Надам се да сте добро? 

Најпре, хвала на одговорима које сте слали везано за проверу 

наставних садржаја Атмосфере. Уколико има оних који нису 

доставили свој рад, нека то учине у скорије време. И једно 

појашњење везано за слање радова, ако у задатку није наведено да 

се нешто шаље, није неопходно да шаљете, нарочито не 

динамиком коју ви произвољно одердите, протумачите да од 

динамике слања зависи нека оцена или слично и упаднете у 

панику. У инструкцијама када је неопходно да се нешто пошаље, то 

се и наведе, одреди се рок и адреса на коју се ваш рад шаље. Ово 

вам пишем како надаље не би било недоумица везаних за слање 

радова, до када их треба слати, шта треба слати и итд. Само пратите 

инструкције и све ће бити јасно. Нови смо сви у овоме и ви и 

наставници, те су почетничке недоумице сасвим разумљиве! 

Што се тиче текућих наставних садржаја, по програмској шеми РТС-

а, где се емитује Образовни програм за Основну школу, у среду 8. 

априла биће садржај који сте од мене добили прошле недеље, те 

нека вам тај час на РТС-у послужи да наставне садржаје прве 

лекције обновите и утврдите, проширите знање, како би сте могли 

надаље пратити наставне јединице Хидросфере. За среду 

припремићу вам један кратак упитник, чиј линк ће бити постављен 

на школској платформи за учење на  даљину, који ће обухватити 

неколико питања која су везана за ову прву лекцију Хидросфере. 

Упитником ће бити обухваћени наставни садржаји од 84-89 стране 

у вашем уџбенику. Линк ће бити постављен након часова који се 

емитују на РТС како би сте могли неометано да пратите Образовни 

програм РТС-а. У упитнику најпре упишете своје име и презиме, 



разред и одељење, одговорите на сва питања и на крају имате 

опцију слања, којом упитнитк достављате мени. Упитник изгеда као 

лист свеске на којем су исписана питања и очекује се да ви 

напишете одговоре или као када наставник припреми питања на 

папиру, одштампа их и донесе вам на час да ви само одговорите на 

њих. Дакле, у среду након Образовних садржаја на РТС-у, линк 

упитника биће постављен на платформи школе. Упитник је 

неопходно урадити и послати до среде, 15. априла. 

До тада, останите раздрагани! 

Поздрављам вас. 

Слађана Миливојевић – наставница географије 


