
Настава на даљину у нашој 
школи

Резултати анкете за 

ученике о настави на даљину

Припремила психолошко-педагошка служба



По завршетку прве недеље одвијања наставе на даљину, спровели смо анкету међу 
ученицима како бисмо видели како се сналазе и на који начин мођемо да им помогнемо да 

боље раде код куће. Представљамо вам најважније резултате анкете.

Резултати су показали да највећи број ученика наше

школе, скоро 90% редовно прати наставу на даљину која

се емитује на каналима РТС-а.

Мањи број ученика, око 10%, углавном прати наставу

путем телевизије.

Подсећамо вас да сте у обавези да пратите наставу на

каналима РТС-а а распоред за сваку недељу можете

погледати на школском сајту. 

Ако сте пажљиво пратили садржај наставе за шести

разред, сигурно сте приметили и вашу наставницу Тању

Плазинић на ТВ екранима.

Анкету су попунила
укупно 747 ученика
од 1. до 8. разреда

Хвала вам на издвојеном
времену !



Домаћи задаци

▪ Једно од питања се односило на то колико времена

проводиш пратећи наставу и радећи домаће

задатке.

❑ Већина вас све заврши у року од од 1 до 3 сата – 66,8%

❑ Нешто мањем броју је потребно преко 3 сата – 27,4%

❑ Неки од вас заврше све и за сат времена и мање – 5,8%

(Хм, откријте нам тајну како вам то успева)

▪ На питање да ли сматраш да сада имаш превише

домаћих задатака, скоро половина (49,3%) вас који сте

учествовали у анкети је одговорило са ДА и са тим су

упознати и ваши наставници.

Ако приметиш да си превише оптерећен-а радом на

домаћим задацима и да не успеваш све да постигнеш

у задатом року:

Поразговај са својим одељењским

старешином/предметним наставником о томе,

покушајте да пронађете неки начин да ти учење буде

лакше и мање оптерећујуће.

Пробај да другачије организујеш своје време, правиш

план активности и примениш неке друге технике

учења које ће ти више помоћи у раду (савете и

предлоге имаш на школском блогу на страници ПП

службе).



Домаћи задаци

Неки од задатака
укључивали су и учење
о рециклажи и бригу о
својој околини, цртање
и креативни оригами





Помоћ других  у 
учењу и раду

САДА ЈЕ ПРАВИ ТРЕНУТАК ДА ИСКОРИСТИШ
ПОМОЋ ДРУГИХ У СВОМ РАДУ

▪ Већина вас то и чини (55% током дужег периода времена, 

а 30% током краћег временског периода) тражећи помоћ
других људи и то најчешће:

▪ Ваших родитеља – 81%

▪ Брата или сестре - 11,9%

ЗАПАМТИ:

▪ Родитељи/брат или сестра ће ти помоћи колико могу али имај у виду да је
учење твоја обавеза и задатак.

▪ Труди се да што више активности урадиш самостално и без помоћи других. 

Тако ћеш бити задовољнији-а собом и својом постигнућем. 

▪ И када си у школи и када си код куће, ти буди власник твог знања! 



Којити јепредмет
најтежизаучење ▪ За већину вас, то је математика

▪ Па затим хемија и физика

▪ И на крају страни језици

▪ У мањој мери српски језик и остали предмети

Наставници ће покушати да ти олакшају учење ових

предмета колико год могу на разне начине, а ти имај

стрпљења за њих и труди се. 

Шта можеш сам/а да урадиш:

➢Потруди да разумеш и научиш
кључне појмове. Ако ти не успева, 

направи листу појмова које не
схваташ и замоли наставника да ти

додатно појасни. 

➢Тражи од наставника да те упути
где можеш пронаћи додатни

материјал за рад или га сам пронађи.

Једно од места где можеш пронаћи
занимљиве материјале је и портал
https://www.shtreber.com/ намењен
ученицима старијих разреда ОШ

https://www.shtreber.com/


Учење математике код куће може бити и 
Учењематематикеможебити
забавноакосерадипрекоскајпа

(наставницаНаталијаДрашковићса
ученицима5-1)



Акотијепотребнапомоћу
сналажењуугуглучионици
погледајовоупутство: 

КОМУНИКАЦИЈА СА НАСТАВНИЦИМА

▪ Већина вас комуницира са одељењским старешинама путем

вибера (80% ученика), нешто мањи број путем мејла или скајпа

▪ Исто важи и за комуникацију са предметним наставницима, 

углавном са одвија преко вибера са одређеним бројем предметних

наставника

ПЛАТФОРМЕ ЗА УЧЕЊЕ

▪ Што се тиче платформи за учење, највише оцена су добиле

виртуелне учионице (гугл учионица и class dojo) – 31,7%

▪ После тога, за рад и учење су најпогодније различите

презентације, видеоклипови, скајп видео часови...
Uputstvo-za-gugl-učionicu-za-decu-i-

roditelje.docx

Комуникација и
учење

Uputstvo-za-gugl-učionicu-za-decu-i-roditelje.docx


Провера и утврђивање 
градива

Већини вас, 70,6%, највише одговара да фотографише урађено, 

пошаље наставнику и добије повратну информацију од њега. 

26% ученика преферира провере знања преко онлајн алата

квизова, тестова и слично. 

Проверу разумевања и усвојености градива са
првацима путем скајпа ради учитељица Сања
Исаиловић



Слободно време

▪ У анкети смо испитивали и да ли имаш довољно
слободног времена и како га проводиш сада када учиш од
куће. 

▪ Већина вас за сад успева добро да балансира између
школских обавеза и времена за одмор и игру. 

▪ Важно је да организујеш своје време тако да имаш периоде
одмора и релаксације, време за учење и време да радиш
оно што волиш. 

▪ Предлози за још неке активности:

Ако волиш свемир, биће ти занимљи виртуелни обилазак
галерије Природњачког музеја
http://galerijeimuzeji.rs/exhibition/put-na-mesec/

Ако си више за смех и забаву посети нека од дечјих
позоришта која емитују представе онлајн

https://www.pinokio.rs/ или
https://www.pozoristancepuz.com/

http://galerijeimuzeji.rs/exhibition/put-na-mesec/
https://www.pinokio.rs/
https://www.pozoristancepuz.com/


Хвала на 
пажњи!


