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О Б А В Е Ш Т Е Њ Е 

 

 Поштоване колеге, 

 Ближи нам се Велики петак и један од најрадоснијих хришћанских празника.  

 До уторка, 21.04.2020. год. немамо обавезе у погледу реализације наставе на даљину. 

Молим наставнике предметне наставе да искористе слободне дане и израчунају колико часова 

надокнаде ће им остати нереализовано после празника. Пошаљите пресек стања појединачно 

(сваки наставник за свој предмет), помоћнику директора на мејл, да бисмо успели до прве 

наставне суботе израдити посебан распоред часова у вези преостале надокнаде. 

 У многим школама у Србији постоје одређене дилеме у вези пробног завршног испита за 

ученике 8. разреда. На основу реакције школа на допис Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја „Онлајн тестирање за ученике 8. разреда – први пробни завршни испит", који 

је наша школа добила посредством Школске управе, Министарство нам је послало неколико 

важних напомена. У прилогу овог обавештења достављам Вам допис Министарства, који ће пре 

свега занимати одељенске старешине 8. разреда.  

 Испред Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине  

– националне заједнице, обратила нам се дописом начелница Одељења за образовање и правне 

послове у области образовања – Даница Лучић. Предмет обавештења су могућности пpaћења 

дигиталних припрема за малу матуру као и наставе на даљину. 

 Овим путем Покрајински секретаријат жели да нас упути на дигиталне садржаје, који су 

намењени ученицима, као припрема за малу матуру. 

У оквиру наставе на даљину, која се спроводи на територији Републике Србије, а у циљу 

што ефикаснијег укључивања у савремене облике учења и жеље да се помогне малим 

матурантима да обнове градиво од петог до осмог разреда, на сајту rtv.rs, у одељку "Дигиталне 

припреме за малу матуру" (https://www.rtv.rs/matura), ученици сваког радног дана могу да 

погледају изабране задатке као припрему за малу матуру. Видео прилози обухватају задатке из 

седам предмета (српски језик, математика, хемија, физика, географија, историја и биологија) и 

емитују се почев од 25. марта. 

Предавачи су наставници основних и средњих школа, као и професори са факултета, а 

сваки задатак је, уз објашњење предавача, праћен анимираном илустрацијом. 



Радио-телевизија Војводине прошле недеље отпочела је емитовање школских часова за 

осмаке са платформе „Moja школа”, Радио-телевизије Србије. Предавања су доступна на 

следећим линковима: https://www.youtube.com/channel/UCFnBsI7JMyplAar8kEQ0LmA/pIayIists. 

 

Драге колеге, нисмо у прилици да се сретнемо и куцнемо ускршњим јајима, па сам ја 

припремио онлајн корпицу и украсио је зеленим оквиром, што би требало да нас асоцира на 

буђење раног пролећа. Шта рећи? Знате и сами колико сам креативан, а поседујем и завидно 

информатичко знање, тако да Вам не саветујем да сличну креацију покушате урадити сами код 

куће, јер нећете успети. 

 

У нади да ћeмo се сви у што краћем времену вратити школским клупама срдачно вас 

поздрављам. 

 

Директор: Ђорђе Цвијановић 

 

https://www.youtube.com/channel/UCFnBsI7JMyplAar8kEQ0LmA/pIayIists

