
 

ГИМНАЗИЈА "УРОШ ПРЕДИЋ" 
(назив средње школе) 

 

Панчево 
(место) 

 
 
 
 
 
 
 
 

ПЛАНОВИ РАДА НАСТАВНИКА 
(ГОДИШЊИ И ОПЕРАТИВНИ) 

  за школску 2013 /2014 . годину 
  
 

Гајић Михајло 
(презиме и име наставника) 

 
 

Наставни предмет:    Рачунарство и информатика 
 

Наставни план и програм предмета објављен је у "Просветном гласнику", број        
од        . године, а измене и допуне у броју        од       године, 
          од       године. 
 

Разред  I , недељни фонд часова   - , годишњи фонд часова  -. 
Недељни фонд часова вежби 2 , годишњи фонд часова вежби72 . 
Годишњи број часова блок наставе - . 

 
Образовни профил – смер (за гимназије):    природно-математички 

друштвено-језички 
 

Трајање образовања:    четири године 
 (једна година, две, три или четири године, специјализација)  
 

Планови се реализују у следећим одељењима:   I-3,I-4,I-5,I-6,I-7 i  I-8   
      

 
 
 
 
 
 
 
                                                
 Непотребно прецртати 



 

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА 
   Школска 2013  /  2014   година 
  ЗА МЕСЕЦ    СЕПТЕМБАР   20 13  ГОДИНЕ 
 

 
 
 
                           

Ред. број 
наставне 

теме 
 

Ред. број 
часа наст. 
јединице 

Назив наставне 
јединице 

(навести и корелацију: везе унутар предмета и са другим 
предметима) 

Тип часа Облик рада Метод рада Место рада и  
наставна средства Иновације (Само)евалуација и 

корекција 

1  
1 1 Уводни час обрада фронтални дијалог кабинет       

Упознавање ученика са 
предвиђеним градивом и 
начином рада, стицање 
увида у претходна знања 
ученика 

2 2 1 Информација и информатика обрада    фронтални     дијалог кабинет,табла,креда,лаптоп презентација-
PowerPoint      

Позитивно је да кроз 
примере из живота које ће 
ученици сами давати схвате 
одређене дефиниције и 
њихов смисао 

2 3,4 2-3 
Кодирање информација 
коришћењем бинарног 
бројевног система 

обрада    фронтални     дијалог кабинет,табла,креда,лаптоп     презентација-
PowerPoint      

Позитивно је показати што 
више примера, а затим 
препустити ученицима да 
самостално ураде неколико 
примера 

2 5,6 4-5 

Представљање разних типова 
информација( текстуалне, 
графичке и звучне). Јединице 
за мерење количине 
информација. 

обрада    фронтални     дијалог кабинет,табла,креда,лаптоп     презентација-
PowerPoint      

Позитивно је показати што 
више примера, а затим 
препустити ученицима да 
самостално ураде неколико 
примера      

2 7,8 6-7 Развој информационих 
технологија.  обрада    фронтални     дијалог кабинет,табла,креда,лаптоп     презентација-

PowerPoint      

Позитивно је подстицати 
ученике да активно 
учествују у настави  

                                                   

                                                   


