
                                                                                                                                          Школска 2015/2016. година  

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН НАСТАВНИКА ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМБАР 2015. године 

Назив предмета:       СРПСКИ ЈЕЗИК                                  Разред:    трећи                                    Недељни фонд часова:   3 

Оцена остварености плана и разлози одступања за протекли месец: 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Редн
и 
број 
наст
авне 
теме 

 
Редни 
број 
часа 

 
 

Наставна јединица 

 
 

Тип часа 
 

 
 

Облици рада 
 

 
 

Наставне методе 
 

 
 

Наставна 
средства 

 
 

Корелација 
 

 
 
(Само)евалуација 

1. 1. 
Упознавање ученика са новим 
уџбеницима 

 
фронтални, 
индивидуални 

монолошка, 
дијалошка, 
демонстративна 

уџбеник 
 

Босански језик 
Посматрање, разговори 
задовољство ученика  
на часу 
 

1. 2. Oбнављамо латиницу: C, Č, Ć, H, I, K, 
S, Š, U, V; 
 Љ. Ршумовић, Уторак вече ма шта 
ми рече 

обрада  
фронтални и 
индивидуални 

монолошка, 
дијалошка, 
демонстративна, 
текст 

наставни лист 

 
Босански језик-
Учимо латиницу 

Посматрање, разговори 
, продукти уч. 
способности 

 
1. 

 
3.  Увежбавање изговора и писање 

гласова: Č и Ć,  
S и Š 

увежбавање 
фронтални и 
индивидуални 

монолошка, 
дијалошка, 
демонстративна, 
текст 

Наставни листић 

Босански језик-
Учимо латиницу 

 
Продукти уч. 
Способности разговор, 
посматрање,  

 
1. 

 
4. Обнављамо  латиницу: A, D, E, J, L, LJ, 

N, NJ, T, Z; 
Обрада песме: Ољина баштица 

обрада  
фронтални и 
индивидуални 

монолошка, 
дијалошка, 
демонстративна, 
текст 

наставни лист 

 
 

Босански језик-
Учимо латиницу 

 
Продукти 
уч.способности, 
разговор, посматрање, 
белешке 

 
 

1. 

 
 

5. Увежбавање изговора и писање 
гласова: LJ и J 

увежбавање 
фронтални и 
индивидуални,у 
пару 

монолошка, 
дијалошка, 
демонстративна, 
текст 

наставни лист 

Босански језик- 
Изговор и писање 

гласова љ и ј 

Ангажовање на 
часу,разговор, прод. 

ученичких способности 

 
1. 

 
6. Обнављамо латиницу: B, Đ, Ž, DŽ, F, 

G, M, O, P, R; 
Обрада песме: Љ. Ршумовић, Ако 
желиш мишице 

обрада  
фронтални и 
индивидуални 

монолошка, 
дијалошка, 
демонстративна 

наставни лист 

 
 

Босански језик-
Учимо латиницу 

 
Разговор, посматрање, 
прод. ученичких 
способности 



 
 

1. 

 
 

7. Увежбавање изговора и писање 
гласова: Ž, Đ, DŽ 

увежбавање 
фронтални и 
индивидуални, 
групни 

монолошка, 
дијалошка, 
демонстративна, 
текст 

наставни лист 

 
 

Босански језик 

 
 
Слушање, ангажовање 
на часу 

1. 8. 

Увежбавање латинице  увежбавање 
фронтални и 
индивидуални 

монолошка, 
дијалошка, 
демонстративна, 
текст 

наставни лист 

 
 

Босански језик 

 
 
Слушање, ангажовање 
на часу 

1. 9. Писмена вежба: провера усвојености 
латинице 

утврђивање и 
провера 

фронтални и 
индивидуални 

монолошка, 
дијалошка, текст 

наставни лист 
 
 

Босански језик 

 
Разговор, прод. 
ученичких способности 

  
    2. 

  
10.   В. Станојић, Најбоља учитељица  обрада  

фронтални и 
индивидуални 

монолошка, 
дијалошка, текст 

      
       Цд-диск Песма:,,Најбо- 

ља учитељица 

Слушање, 
 ангажовање на часу 

    2.  11. 
Препричавање текста Најбоља 
учитељица 

увежбавање 
фронтални и 
индивидуални 

монолошка, 
дијалошка, текст        Цд-диск 

Песма:,,Најбо- 
ља учитељица 

Слушање, 
 ангажовање на часу 

  

2.  

  

12. Исказивање радње перфектом  обрада  
фронтални и 
индивидуани 

монолошка, 
дијалошка, 
демонстративна, 
текст 

наставни лист  Босански језик 
-Глаголска 
времена- 

Разговор, прод. 
ученичких 
способности 

 2.  13.  Д. Лукић, Јасна и професор 
математике 

обрада  
фронтални и 
индивидуални 

монолошка, 
дијалошка, текст  Босански језик 

Слушање, 
 ангажовање на часу 

 
2. 

 
14.  Јасна и професор математике: 

препричавање с променом 
становишта 

увежбавање 
фронтални и 
индивидуални 

монолошка, 
дијалошка, текст 

Слике 

 
 

Босански језик 

 
Посматрање, разговори 
, продукти уч. 
способности 

 
 
 
 
 

 

         
  

 

 

Датум предаје  плана:01. 09. 2015.                                                                                                    Наставник: Веће трећег разреда 



Школска 2015/2016. година  

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН НАСТАВНИКА ЗА МЕСЕЦ ОКТОБАР 2015. године 

Назив предмета:       СРПСКИ ЈЕЗИК                                  Разред:    трећи                                    Недељни фонд часова:   3 

Оцена остварености плана и разлози одступања за протекли месец: 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Редни 
број 
наста
вне 
теме 

 
Редн
и 
број 
часа 

 
 

Наставна јединица 

 
 

Тип часа 
 

 
 

Облици рада 
 

 
 

Наставне 
методе 

 

 
 

Наставна 
средства 

 
 

Корелација 
 

 
 
(Само)евалуација 

         

         

 
 

2. 

 

15. Две именице истог рода у 
функцији субјекта 

обрада  
фронтални и 
индивидуални 

монолошка, 
дијалошка, 
демонстративна, 
текст 

наставни лист 

 

Босански језик- 
Именице 

 
Продукти уч. 
Способности разговор, 
посматрање, 

 
2. 

 
16.  Текст: Домаћи задатак  обрада  

фронтални и 
индивидуални 

монолошка, 
дијалошка, текст 

наставни лист   
Босански језик 

Ангажовање на 
часу,разговор, прод. 
ученичких способности 

 
 
 

2. 

 
 
 

17. 

Говорна вежба: Домаћи 
задатак 
Писмена вежба: израда 
задатака у Радној свесци 

увежбавање 
 
фронтални и 
индивидуални 

монолошка, 
дијалошка, текст 

 

 
Босански језик 

 
Ангажовање на 
часу,разговор, прод. 
ученичких способности 

 
 
 

2. 
 

 

 
 
 

18. 
Исказивање особине предмета 
и бића – уз именицу у функцији 
субјекта 

обрада  
фронтални и 
индивидуални 

монолошка, 
дијалошка, текст 

наставни лист 

 

Босански језик- 
Граматика 

 
Ангажовање на 
часу,разговор, прод. 
ученичких способности 



 

2. 

 
 

19. 
Исказивање особине предмета 
и бића – уз именицу у функцији 
субјекта 

увежбавање   индивидуални 
монолошка, 
дијалошка, текст 

наставни лист 

 
Босански језик- 

Граматика 

 
Разговор, посматрање, 
прод. ученичких 
способности 

2. 20. 
Текст: Главна проба  обрада  

фронтални и 
индивидуалн 

монолошка, 
дијалошка, текст 

Припремљена 
питања 

 

Босански језик 

 
 
Слушање, ангажовање 
на часу 

2. 21. Писмена вежба: израда 
задатака у Радној свесци 

увежбавање 
фронтални и 
индивидуални 

монолошка, 
дијалошка, текст 

Припремљена 
питања 

 
Ликовна култура 

 
Слушање, ангажовање 
на часу 

2. 22. Именовање предмета и бића – 
перфекат без исказаног 
субјекта 

обрада  
фронтални и 
индивидуални 

монолошка, 
дијалошка, текст 

наставни лист 

 

Босански језик- 
Граматика 

 
Разговор, прод. 
ученичких способности 

 2.  23. 
Понављање и утврђивање 
градива 

увежбавање   индивидуални 

монолошка, 
дијалошка, 
демонстративна, 
текст 

наставни лист 

 
   
Босански језик 

      
      
     Продукти уч. 
     способности 

 2.  24. Текст: М. Данојлић, Недељни 
излет 

обрада  
 

фронтални и 
индивидуални 

монолошка, 
дијалошка, текст 

Слике Природа и друш. Слушање, 
 ангажовање на часу 

  2.  25. Писање великог слова – називи 
насељених места 

увежбавање  индивидуални 
монолошка, 
дијалошка 

Наставни 
листић 

 
Босански језик 

Разговор,  слушање, 
прод. ученичких 
способности 

    

    2. 

 

26. 
Свршени и несвршени глаголи  обрада  

фронтални и 
индивидуални 

монолошка, 
дијалошка, текст 

наставни лист 
 
 Босански језик-    
Глаголи 

 
Слушање, 
 ангажовање на часу 

 
2. 

 
27. Свршени и несвршени 

глаголи 
увежбавање 

фронтални и 
индивидуалн
и 

монолошка, 
дијалошка, текст 

наставни лист 
 

Босански језик- 
Глаголи 

Продукти 
уч.способности, 
разговор, 
посматрање, белешке 

 

Датум предаје  плана:01. 09. 2015.                                                                                                                            Наставник: Веће трећег разред 

 



Школска 2015/2016. година  

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН НАСТАВНИКА ЗА МЕСЕЦ НОВЕМБАР 2015. године 

Назив предмета:       СРПСКИ ЈЕЗИК                                  Разред:    трећи                                    Недељни фонд часова:   3 

Оцена остварености плана и разлози одступања за протекли месец: 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Редн
и 
број 
наст
авне 
теме 

 
Редн
и 
број 
часа 

 
 

Наставна јединица 

 
 
Тип часа 

 

 
 

Облици рада 
 

 
 

Наставне 
методе 

 

 
 

Наставна 
средства 

 
 

Корелација 
 

 
 
(Само)евалуација 

2. 28. Контролни задатак  провера  индивидуални  текст  наставни лист  Бсански језик Продукти уч. 
Способности  

 
3. 

 
29. Текст: В. Станојчић, Деда и 

унук 
обрада  

фронтални и 
индивидуални 

монолошка, 
дијалошка, 
текст 

Цд‐диск 

 

Музичка култура 

 
Слушање, 
Ангажовање на 
часу,разговор 
 
 

3. 30. Говорна вежба: Мој 
деда/Моја бака 
 
 

увежбавање 
фронтални и 
индивидуални 

монолошка, 
дијалошка, 
демонстративн
а 

фотографије 

 
Музичка култура, 
ликовна култура 

 
Продукти 
уч.способности, 
разговор, 
посматрање, белешке 

   
 
 
 
 

      

 
 

3. 

 
 

31. Ттекст: Ј. Петровић, Играмо се 
школе 

обрада  
фронтални и 
индивидуални 

монолошка, 
дијалошка, текст 

Цд‐диск 

 

Музичка култура-
Песма.,,Ау што је 
школа згодна» 

 
Ангажовање на 
часу,разговор, слушање 



 
 

3. 

 
 

32. 
 Играмо се школе  увежбавање 

фронтални и 
индивидуални 

монолошка, 
дијалошка, текст 

Цд‐диск 

 

Музичка култура-
Песма.,,Ау што је 
школа згодна» 

 
Разговор, посматрање, 
ангажовање на часу 

 
 

3. 

 
 

33. Исказивање будућности 
облицима футура 

обрада  
фронтални и 
индивидуални 

монолошка, 
дијалошка, 
демонстративна, 
текст 

наставни лист 

 

Босански језик- 
Глаголска времена 

 
 
Разговор, посматрање, 
ангажовање на часу 
 
 

 
 

3. 

 
 

34. Текст: В. Ћоровић‐Бутрић, Пиле у 
џепу 

обрада  
фронтални и 
индивидуални 

монолошка, 
дијалошка, 
демонстративна, 
текст 

наставни лист, 
Цд‐диск 

 

Музичка култура-
Песма.,, Имали смо 

пиле,, 

 
 
Слушање, ангажовање 
на часу 

3. 35. 
Говорна и писмена вежба: Мој 
кућни љубимац  

увежбавање 
фронтални и 
индивидуални 

монолошка, 
дијалошка, текст 

Слике 

 
Музичка култура-
Песма.,, Имали смо 
пиле,, 

 
Разговор, прод. 
ученичких способности 

 3.  36. Именовање предмета и бића – 
именица у функцији именског 
дела предиката, а у функцији 
глаголског дела предиката облик 
футура 

обрада  
фронтални и 
индивидуални 

монолошка, 
дијалошка, 
демонстративна, 
текст 

наставни лист 

 

 
Босански језик 

 
 
Слушање, Ангажовање 
на часу,разговор 
 
 
 

 3.  37. 
Понављање и утврђивање 
градива 

увежбавање 
фронтални, 
индивидуални, 
рад у пару 

монолошка, 
дијалошка, текст 

 
наставни лист 

 
 
Босански језик 

 
Слушање,разговор 
 ангажовање на часу 

   

 
       

  

   

 
       

  

 

Датум предаје  плана:01. 09. 2015.                                                                                                                            Наставник: Веће трећег разреда 



Школска 2015/2016. година  

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН НАСТАВНИКА ЗА МЕСЕЦ ДЕЦЕМБАР 2015. године 

Назив предмета:       СРПСКИ ЈЕЗИК                                  Разред:    трећи                                    Недељни фонд часова:   3 

Оцена остварености плана и разлози одступања за протекли месец: 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Редн
и 
број 
наста
вне 
теме 

 
Редн
и 
број 
часа 

 
 

Наставна јединица 

 
 

Тип часа 
 

 
 

Облици рада 
 

 
 

Наставне 
методе 

 

 
 

Наставна 
средства 

 
 

Корелација 
 

 
 
(Само)евалуација 

 
3. 

 
38. 

Текст: И. Пудло, Два солитера  обрада  
фронтални и 
индивидуални, у 
пару 

монолошка, 
дијалошка, текст  Слике 

 
Природа и 
друштво 

Посматрање, 
разговори 
задовољство ученика  
на часу 
 

3. 39. 
Драматизација текста Два 
солитера 
 

увежбавање   фронтални и 
индивидуални 

монолошка, 
дијалошка, 
демонстративна, 
текст 

Слике 

 

Босански језик 

Продукти уч. 
способности 
посматрање, 
разговори  

 
3. 

 
40. Прави и узајамно‐повратни 

глаголи  обрада  
фронтални и 
индивидуални, у 
пару 

монолошка, 
дијалошка, текст  наставни лист 

 

Босански језик- 
Глаголи 

 
Продукти 
уч.способности, 
разговор, 
посматрање, белешке 
 

3. 41. 
Прави  узајамно‐повратни гл.  увежбавање   индивидуални   монолошка, 

дијалошка, текст  наставни лист 
Босански језик- 

Глаголи 
 
Продукти 
уч.способности 

 
3. 

 
42. Контролни задатак  провера  индивидуални  Разговора,текст.  наставни лист 

 
 
Босански језик 

 
 
Прод. ученичких 
способности 

 
 

3. 

 
 

43. Текста: Божић  обрада  
 
Фрон.индивидуа
лни  

монолошка, 
дијалошка, 
демонстративна, 
текст. илустр. 

илустрације 

 
Ликовна култура 

 
Разговор, 
посматрање, прод. 
ученичких 
способности 



 
3. 

 
44. 

Говорна вежба: Како 
прослављамо Божић 

увежбавање 
фронтални и 
индивидуални, 
групни 

монолошка, 
дијалошка  илустрације 

 
 
Ликовна култура 

Слушање, ангажовање 
на часу 
 
 
 
 

3. 45. 
Исказивање присвојности 
облицима присвојних 
придевских заменица 

обрада  
Фрон. 
индивидуални  

монолошка, 
дијалошка, 
демонстративна, 
текст 

наставни лист 

 

Босански језик 

 
 
Слушање, ангажовање 
на часу 

3. 46. Текст:  М. Мрдаљ, Пчелица 
Јелица 

обрада  
фронтални и 
индивидуални 

монолошка, 
дијалошка, текст  Цд‐диск 

 
 
Музичка култура 

 
Разговор, ангажовање 
на часу 

 3. 
  

 47. Говорна и писмена вежба: 
Долази ми гост  

увежбавање 
фронтални и 
индивидуални 

монолошка, 
дијалошка, текст 

    Слике Природа и друш. Слушање, 
 ангажовање на часу 

    
 
  3. 

  

48. 
Исказивање присвојности 
присвојним придевима 

увежбавање  
фронтални и 
индивидуални 

монолошка, 
дијалошка, текст  наставни лист 

 

Босански језик- 
Придеви 

 
Слушање, 
 ангажовање на часу, 
прод. уч. способнос. 

 4.  49. 
Текст: Ј. Јоргачевић, Како је 
настао ђувеч у рерни 

обрада  
фронтални и 
индивидуални 

монолошка, 
дијалошка, 
текст.илустр. 

Илустрације 
 

Природа и 
друштво 

Разговор, прод. 
ученичких способности 

 4.  50. Говорна вежба: Знам да 
скувам/испечем... 

 

увежбавање 
фронтални и 
индивидуални 

монолошка, 
дијалошка, текст 

Илустрације 

 
Природа и 
друштво 

 
Слушање, 
 ангажовање на часу 

1. 51. 
Понављање и утврђивање 
градива 

увежбавање 
фронтални и 
индивидуални 

монолошка, 
дијалошка, текст 

наставни лист 

 
Босански језик 

 
Ангажовање на 
часу,разговор, прод. 
ученичких 
способности 

   

 
       

  

 

 

Датум предаје  плана:01. 09. 2015.                                                                                                               Наставник: Веће трећег разреда 



                                                                                                                                           Школска 2015/2016. година  

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН НАСТАВНИКА ЗА МЕСЕЦ ЈАНУАР 2016. године 

 

Назив предмета:       СРПСКИ ЈЕЗИК                                  Разред:    трећи                                    Недељни фонд часова:   3 

Оцена остварености плана и разлози одступања за протекли месец: 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Редн
и 
број 
наст
авне 
теме 

 
Ред
ни 
број 
часа 

 
 

Наставна јединица 

 
 

Тип часа 
 

 
 

Облици 
рада 

 

 
 

Наставне 
методе 

 

 
 

Наставна 
средства 

 
 

Корелација 
 

 
 
(Само)евалуација 

         

         

         

         

         

         

         

         



5. 52. 
Припрема за први писмени 
задатак: одговори на питања у 
вези са једним од обрађених 
текстова 

увежбавање 
фронтални и 
индивидуални 

монолошка, 
дијалошка, текст 

Наставни 
листић 

 

Босански језик 

 

Посматрање, 
разговори , продукти 
уч. способности 

5. 53. Први писмени задатак: 

одговори на питања у вези са 
једним од обрађених текстова 

провера 
фронтални и 
индивидуални 

монолошка, 
дијалошка, текст 

Наставни 
листић 

 

Босански језик- 
Писмени задатак 

Продукти уч. 
Способности 
разговор, 
посматрање,  

 
5. 

 
54. 

Колективни и индивидуални 
исправак првог писменог задатка 

утврђивање 
фронтални и 
индивидуални 

монолошка, 
дијалошка, текст 

 
Босански језик- 
Писмени задатак 

Продукти 
уч.способности, 
разговор, 
посматрање, белешке 

 
 

1. 

 

55. Текст: Купање  обрада   фронтални и 
индивидуални 

монолошка, 
дијалошка, текст  Илустрације 

З.в- Лична 
хигијена 

Ангажовање на 
часу,разговор, прод. 
ученичких 
способности 

1. 56. 
Говорна вежба: У купатилу 

 

увежбавање  фронтални и 
индивидуални 

монолошка, 
дијалошка  Илустрације 

 

З.в- Лична 
хигијена 

 
Продукти уч. 
Способности 
разговор, 
посматрање,  

1. 57. Конгруенција атрибута са 
именицом у акузативу множине у 
фун. објекта 

обрада   Фронт. 
индивидуални  текст  наставни лист 

 
Босански језик- 

Граматика 

 
Ангажовање на 
часу,разговор, прод. 
ученичких 
способности 

1. 58. 
Исказивање објекта енклитичким 
и пуним облицима личних 
заменица 

увежбавање   фронтални и 
индивидуал‐ни 

монолошка, 
дијалошка, текст  наставни лист 

 

 
Босански језик- 
Објекат 

 
Слушање, 
ангажовање на часу 
 
 
 

1. 59. 

Полугодишње понављање 
градива 

увежбавање 
и утврђивање 

фронтални и 
индивидуални 

монолошка, 
дијалошка, 
демонстративна, 
текст 

наставни лист 

 

Босански језик- 
Граматика 

 
 
Ангажовање на 
часу,разговор, прод. 
ученичких 
способности 

 

Датум предаје  плана: 01. 09. 2015.                                                                                                                            Наставник: Веће трећег разреда 



Школска 2015/2016. година  

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН НАСТАВНИКА ЗА МЕСЕЦ ФЕБРУАР 2016. године 

Назив предмета:   СРПСКИ ЈЕЗИК као нематерњи                 Разред:    трећи                                    Недељни фонд часова:   3 

Оцена остварености плана и разлози одступања за протекли месец: 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Редн
и 
број 
наст
авне 
теме 

 
Ред
ни 
број 
часа 

 
 

Наставна јединица 

 
 

Тип часа 
 

 
 

Облици 
рада 

 

 
 

Наставне 
методе 

 

 
 

Наставна 
средства 

 
 

Корелација 
 

 
 
(Само)евалуација 

         

         

         

         

         

         

         

         



4. 
 

 

60. Говорна вежба: 
Доживео/Доживела сам на 
зимском распусту 

увежбавање  фронтални и 
индивидуални 

монолошка, 
дијалошка, текст  Цд‐диск 

 
Босански језик 

Разговори 
задовољство ученика  
на часу 
 

 
 
 

 
         

  

1. 61. 

Текст: Пусти нас још само мало  обрада   фронтални и 
индивидуални 

монолошка, 
дијалошка, 
текст.илустр. 

Илустрације 

 

Ликовна кулутра 

 
Ангажовање на 
часу,разговор, прод. 
ученичких 
способности 

1. 62. 
Говорна и писмена вежба: 
Колико је сати и израда 
задатака у Радној свесци 

увежбавање  фронтални и 
индивидуални 

монолошка, 
дијалошка, текст, 
демонстративна 

наставни лист 

 
Природа и 
друштво- Мерење 
времена 

 
Разговор, 
посматрање, прод. 
ученичких 
способности 

4. 63. 
Исказивање објекта 
енклитичким и пуним 
облицима личних заменица 

увежбавање  
фронтални и 
индивидуални 

монолошка, 
дијалошка, текст 

наставни лист 

 

Босански језик- 
Личне заменице 

Посматрање, 
разговори , продукти 
уч. способности 

4. 64. 

Текст: Како се играју 
школице 

обрада  
фронтални и 
индивидуални, 
групни 

монолошка, 
дијалошка, 
текст, 
демонстративна 

Илустрације 

 

Физичко 
васпитање-

Елементарне игре 

 
Продукти уч. 
Способности 
разговор, 
посматрање,  

  
         

  

  
         

  

  
         

  

 

    Датум предаје  плана:01. 09. 2015.                                                                                                                          Наставник: Веће трећег разреда 



Школска 2015/2016. година  

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН НАСТАВНИКА ЗА МЕСЕЦ МАРТ 2016. године 

Назив предмета:       СРПСКИ ЈЕЗИК као нематерњи                       Разред:    трећи                           Недељни фонд часова:   3 

Оцена остварености плана и разлози одступања за протекли месец: 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Редни 
број 
настав
не 
теме 

 
Редн
и 
број 
часа 

 
 

Наставна јединица 

 
 

Тип часа 
 

 
 

Облици рада 
 

 
 

Наставне методе 
 

 
 

Наставна 
средства 

 
 

Корелација 
 

 
 
(Само)евалуација 

5. 
 
 

65. 
Писмена вежба: израда 
задатака у Радној свесци 

увежбавање 
фронтални и 
индивидуал. 

монолошка, 
дијалошка, текст 

Илустрације 

 
Босански језик 

Продукти 
уч.способности, 
разговор, 
посматрање, 
белешке 

5. 66. 

Исказивање намене дативом  обрада  
фронтални и 
индивидуалн
и у пару 

монолошка, 
дијалошка, текст 

наставни лист 

 

Босански језик- 
Граматика 

 
Ангажовање на 
часу,разговор, прод. 
ученичких 
способности 

5. 67. 

 Текст: Д. Радовић: Тужибаба  обрада  
фронтални и 
индивидуалн
и 

монолошка, 
дијалошка, текст, 
демонстративна 

наставни лист 

 
Босански језик 

 
Ангажовање на 
часу,разговор, прод. 
ученичких 
способности 

5. 68. 
Драматизација текста Тужибаба 
Писмена вежба: израда задатака 
у Радној свесци 

увежбавање 
фронтални и 
индивидуални 

монолошка, 
дијалошка, текст, 
демонстративна 

Слике 

 

 Босански језик 

 

Посматрање, 
разговори , 
слушање,задовољст
во ученика  на часу 
 

5. 69. 

Исказивање молбе и заповести 
облицима императива 

обрада  
фронтални и 
индивидуални 

монолошка, 
дијалошка, текст 

наставни лист 

 

Босански језик 

 
Ангажовање на 
часу,разговор, прод. 
ученичких 
способности 



5. 70. 
Ттекст: Изабери свој спорт  обрада  

Фрон. Индив. 
групни 

 
Разговор,текст.илус
тр. 

илустрације 

 
Босански језик-
Прича у сликама 

Разговор, 
посматрање, прод. 
ученичких 
способности 

5. 71. 
Говорна вежба: Омиљени спорт 
Писмена вежба: израда задатака 
у Радној свесци 

увежбавање 
фронтални и 
индивидуални 

монолошка, 
дијалошка, текст 

наставни лист, 
илустрације 

 

Босански језик- 
Прича у сликама 

 
 
Слушање, 
ангажовање на часу 

5. 72. Понављање и утврђивање 
градива 

увежбавање  индивидуални   Разговор, текст  наставни лист 
Босански језик, 

Ликовна култура 
Слушање, 
ангажовање на часу 

5. 73. 

 Текста: Д. Лукић: Јабука  обрада  
фронтални, 
индивидуални 
и групни 

монолошка, 
дијалошка,  
демонстративна 

Илустрације 

Босански језик 
Природа и 
друштво 

Слушање, разговор, 
ангажовање на часу 

 6.  74. 
Препричавање текста Јабука 
Писмена вежба: израда задатака 
у Радној свесци 

увежбавање 
фронтални, 
индивидуални 
и рад у пару 

монолошка, 
дијалошка, текст 

 
Илустрације 

 
Босански језик- 
Препричавање 
текста 

 
Слушање, 
 ангажовање на часу 

 6. 
  

 75. 
Контролни задатак  провера  индивидуални  текст  наставни лист 

 Слушање, 
 ангажовање на часу 

  6.  76. 
Текст: Д. Обрадовић: Пас и 
његова сенка 

обрада  
фронтални и 
индивидуални 

монолошка, 
дијалошка, 
демонстраивна, 
текст 

Слике 

 
Босанскки језик 

Слушање, разговор, 

Ангажовање на часу 

  6.  77. 
Препричавање текста 
Израда задатака у Радној свесци 

увежбавање 
фронтални и 
индивидуални 

монолошка, 
дијалошка, текст  Илустрације 

 
Босански језик-
Говорна вежба 

 
Слушање, 
 ангажовање на часу 

6. 78. 
Исказивање места облицима 
локатива и акузатива с предлозима у 
и на и прилозима за место 

обрада   индивидуални  Разговор, текст.  наставни лист 

 
 

Босански језик- 
Граматика 

 
 
 

Посматрање, 
разговори , 

ангажовање на часу 
 

 

Датум предаје  плана:01. 09. 2015.                                                                                                                            Наставник: Веће трећег разреда 



Школска 2015/2016. година  

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН НАСТАВНИКА ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ 2016. године 

Назив предмета:       СРПСКИ ЈЕЗИК  као нематерњи                  Разред:    трећи                      Недељни фонд часова:   3 

Оцена остварености плана и разлози одступања за протекли месец: 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Редни 
број 
наста
вне 
теме 

 
Редн
и 
број 
часа 

 
 

Наставна јединица 

 
 

Тип часа 
 

 
 

Облици рада 
 

 
 

Наставне методе 
 

 
 

Наставна 
средства 

 
 

Корелација 
 

 
 
(Само)евалуација 

         

         

         

   
 
 
 
 

      

6. 79. 

Текст: Т. Славковић: Зец и вук  обрада  
фронтални и 
индивидуални 

монолошка, 
дијалошка, 
текст.илустр. 

Илустрације 
 
Босански јез. 
Ликовна култура 

 
Посматрање, 
разговори , 
ангажовање на часу 

6. 80. 
 Препричавање текста Зец и вук 
Писмена вежба: израда задатака у 
Радној свесци 

увежбавање 
фронтални и 
индивидуални 

монолошка, 
дијалошка, текст  Илустрације 

 

Босански јез. 
Ликовна култура 

 
Продукти уч. 
Способности разговор, 
посматрање,  

6. 81. 
Исказивање места облицима 
локатива и акузатива с предлозима у 
и на и прилозима за место 

увежбавање  
фронтални и 
индивидуални 

монолошка, 
дијалошка, текст 

наставни лист 

 
 

Босански језик-
Граматика 

 
Продукти 
уч.способности, 
разговор, посматрање, 
белешке 



6. 82. 
Текст: Идемо на Спенс  обрада  

фронтални и 
индивидуални 

монолошка, 
дијалошка, текст 

Слике 
Босански јез. 
Ликовна култура 

Ангажовање на 
часу,разговор, прод. 
ученичких 
способности 

7. 
 

 

 

83. 
Препричавање текста по задатом 
плану 
Правопис: писање назива улица 
Писмена вежба: израда задатака 
у Радној свесци 

увежбавање 
фронтални и 
индивидуални 

монолошка, 
дијалошка, текст, 
демонстративна 

Наставни листић 

 
 

Босански језик-
Препричавање 

текста 

 
Разговор, посматрање, 
прод. ученичких 
способности 

7. 84. 
Исказивање места генитивом с 
предлозима и дативом 

обрада  
фронтални и 
индивидуални 

монолошка, 
дијалошка 

наставни лист 
Босански језик Разговор, посматрање, 

прод. ученичких 
способност 

7. 85. 
Текст: Пажљиво, али не 
плашљиво 

обрада  
фронтални, 
индивидуални 
и групни 

монолошка, 
дијалошка, текст, 

наставни лист 

 

Босански јез. 
Ликовна култура 

 
Ангажовање на 
часу,разговор, прод. 
ученичких 
способности 

7. 86. Писмена вежба: израда задатака 
у Радној свесци 

увежбавање 
фронтални и 
индивидуални 

монолошка, 
дијалошка, текст 

наставни лист 
 
Босански јез. 
Ликовна култура 

Ангажовање на 
часу,разговор, прод. 
ученичких 
способности 

 7. 
  

  

 87. 
Исказивање временских односа 
прилозима и именицама за 
време 

обрада  
фронтални и 
индивидуални 

монолошка, 
дијалошка, текст 

 
 
Наставни листић 

Босански језик-  
Прилошке одредбе 
За време 

Слушање, 
 ангажовање на часу,  
белешке 

     7.  88. 
Текста: На селу  обрада  

фронтални и 
индивидуални 

монолошка, 
дијалошка, 
текст.илустр. 

Илустрације Ликовна култура Слушање, 
 ангажовање на часу, 
прод.уч.способности 

    7.  89. Говорна вежба:  
Путовао/Путовала сам у... 
Писмена вежба: израда задатака 
у Радној свесци 

увежбавање 
фронтални и 
индивидуални 

монолошка, 
дијалошка, текст 

Слике 

 
Ликовна култура 

Разговор, прод. 
ученичких 
способности 
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Школска 2015/2016. година  

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН НАСТАВНИКА ЗА МЕСЕЦ МАЈ 2016. године 

Назив предмета:       СРПСКИ ЈЕЗИК  као нематерњи                 Разред:    трећи                              Недељни фонд часова:   3 

Оцена остварености плана и разлози одступања за протекли месец: 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Редн
и 
број 
наст
авне 
теме 

 
Ред
ни 
број 
часа 

 
 

Наставна јединица 

 
 

Тип часа 
 

 
 

Облици рада 
 

 
 

Наставне 
методе 

 

 
 

Наставна 
средства 

 
 
Корелација 

 

 
 
(Само)евалуација 

   
 
 
 

      

7. 90. Исказивање начина радње 
прилозима за начин 

обрада  
фронтални и 
индивидуални 

монолошка, 
дијалошка, текст 

Наставни 
листић 

Босански језик-
Прилошка 

одредба за начин 

Ангажовање на 
часу,разговор, прод. 
ученичких 
способности 

7. 91. Текст: Д. Лукић: Јоца с петог 
спрата 

обрада   индивидуални 
Разговор,текст, 
илустр. 

Илустрације 
Ликовна култура Слушање разговори , 

продукти уч. 
способности 

7. 92. Препричавање текста  
Писмена вежба: израда 
задатака у Радној свесци 

увежбавање 
фронтални и 
индивидуални 

монолошка, 
илустр. 
дијалошка, текст 

Илустрације 

 

Ликовна култура 

 
Продукти уч. 
Способности 
разговор, 
посматрање,  

7. 93. Припрема за други писмени 
задатак 

увежбавање  индивидуални  Разговор,текст 
Наставни 
листић 

 
Босански језик 

Продукти 
уч.способности, 
разговор, 
посматрање, белешке 

7. 94. 

Други писмени задатак  провера 
фронтални,  
индивидуални 
и рад у пару 

монолошка, 
дијалошка, текст 

 

 

Босански језик 

Ангажовање на 
часу,разговор, прод. 
ученичких 
способности, 
белешке 



7. 95. 
Колективни и индивидуални 
исправак првог писменог 
задатка 

утврђивање  фронтални и 
индивидуални 

монолошка, 
дијалошка,  
демонстративна и 
текст 

 

 

Босански језик 

Разговор, 
посматрање, прод. 
ученичких 
способности 

7. 96. 

Текст: Како сунце спава  обрада   фронтални и 
индивидуални 

монолошка, 
дијалошка, илустр. 
демонстративна 

Илустрације 

 

Природа и 
друштво, 

ликовна култура 

 
 
Слушање, 
ангажовање на часу 
 

8. 
 

97. Говорна вежба: Какво је време? 
Писмена вежба: израда 
задатака у Радној свесци 

увежбавање  фронтални и 
индивидуални 

монолошка, 
дијалошка, текст  Наставни листић 

Природа и 
друштво, 

босански језик 

Слушање, 
ангажовање на часу, 
продукти уч.способ. 

8. 98. 
Понављање градива из језика  увежбавање  фронтални и 

индивидуални 
монолошка, 
дијалошка, текст  наставни лист 

 

Босански језик 

Разговор, прод. 
ученичких 
способности 

 8. 
  

  

 99. 

Контролни задатак  провера  индивидуални  текст  наставни лист 

 Слушање, продукти  
Уч.способ. белешке 

  8.  100. 
Текст: П. Стокић: Сеница и дрво  обрада   фронтални и 

индивидуални 

монолошка, 
дијалошка, 
текст,илустр. 

 

Слике 

 

Ликовна култура 

 
Слушање, 
 ангажовање на часу 

  8.  101. Препричавање текста  
Писмена вежба: израда 
задатака у Радној свесци 

увежбавање  фронтални и 
индивидуални 

монолошка, 
дијалошка  Слике 

 
Босански језик 

Разговор, прод. 
ученичких 
способности 

   
 
 

       
  

        

  

 

 

 
 
 

       

  

 

Датум предаје  плана:01. 09. 2015.                                                                                                                            Наставник: Веће трећег разреда 



Школска 2015/2016. година  

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН НАСТАВНИКА ЗА МЕСЕЦ ЈУН 2016. године 

 

Назив предмета:       СРПСКИ ЈЕЗИК као нематерњи             Разред:    трећи                            Недељни фонд часова:   3 

Оцена остварености плана и разлози одступања за протекли месец: 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Редн
и 
број 
наст
авне 
теме 

 
Ред
ни 
број 
часа 

 
 

Наставна јединица 

 
 

Тип часа 
 

 
 

Облици 
рада 

 

 
 

Наставне 
методе 

 

 
 

Наставна 
средства 

 
 

Корелација 
 

 
 
(Само)евалуација 

8. 102. 
Исказивање средства 
инструменталом 

обрада  
фронтални и 
индивидуал
ни 

монолошка, 
дијалошка, текст 

наставни лист 
 

Босански језик 

Ангажовање на 
часу,разговор, прод. 
ученичких 
способности 

8. 103. 

Обрада текста: Хербаријум  обрада  
индивидуал
ни 

монолошка, 
дијалошка, текст, 
илустр. демон. 

Илустрације 

 
Природа и 
друштво 

Ангажовање на 
часу,разговор, прод. 
ученичких 
способности 

8. 104. 
Писмена вежба: израда 
задатака у Радној свесци 

увежбавање 
фронтални и 
индивидуал
ни 

монолошка, 
дијалошка, текст, 

 
Илустрације 

 
 

Босански језик 

 
Продукти уч. 
Способности 
разговор, 
посматрање,  

8. 105. 
Исказивање друштва 
инструменталом 

обрада  
фронтални и 
индивидуал
ни 

монолошка, 
дијалошка, текст 

наставни лист 
 

Босански језик 

Ангажовање на 
часу,разговор, прод. 
ученичких 
способности 

8. 106. 
Песме: С. Раичковић: 
Цртанка 

обрада  
фронтални и 
индивидуал
ни 

монолошка, 
дијалошка, текст, 
илустрат. 

Илустрације 

 

Ликовна култура 

Ангажовање на 
часу,разговор, прод. 
ученичких 
способности 



8. 107. 
Говорна и писмена вежба: 
Летње чаролије 

увежбавање 
фронтални и 
индивидуал
ни 

монолошка, 
дијалошка, текст  Илустрације 

 

Босански језик 

 
Разговор, 
посматрање, прод. 
ученичких 
способности 

8. 108. 

Опште тематско понављање 
градива 

опште 
понављање 

фронтални и 
индивидуал
ни 

монолошка, 
дијалошка, текст 

Припремљена 
питања 

 
 
 

Босански језик 

 
 
Слушање, 
ангажовање на часу, 
белешке 
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