
 

ГИМНАЗИЈА "УРОШ ПРЕДИЋ"  

(назив средње школе) 
 

Панчево 

(место) 

 

 
 

 
 

 

 
 

ПЛАНОВИ РАДА НАСТАВНИКА 
(ГОДИШЊИ И ОПЕРАТИВНИ) 

  за школску 2012 /2012 . годину 

  
 

Михајло Гајић 

(презиме и име наставника) 

 

 

Наставни предмет:    МАТЕМАТИКА 
 

Наставни план и програм предмета објављен је у "Просветном гласнику", број        

од        . године, а измене и допуне у броју        од       године, 

          од       године. 
 

Разред  IV , недељни фонд часова   2 , годишњи фонд часова  64. 
Недељни фонд часова вежби     , годишњи фонд часова вежби       . 
Годишњи број часова блок наставе       . 

 

Образовни профил – смер (за гимназије):    друштвени смер 

      
 

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

Планови се реализују у следећим одељењима:   IV-1,IV-2,IV-3   

      

 

 
 

 

 

 

                                                   
 Непотребно прецртати 



ГОДИШЊИ (ГЛОБАЛНИ) ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА 

Наставни предмет: МАТЕМАТИКА Разред: 4.-друштв. 

Ред. број 

наставне 

теме 

Н А С Т А В Н Е  Т Е М Е  
Број 

часова   

по теми 

Број часова за 

обраду 
остале 

типове 

часова 

1. Низови 9 3 6 

2. Функције 12 5 7 

3. Извод фукције 12 4 8 

4. Примена извода на испитивање функције;график  функције  13 2 11 

5. Комбинаторика 9 4 5 

6. Вероватноћа 9 2 7 

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

     

 У к у п н о  64 20 44 

 

          Урадили:  
   Михајло Гајић 

 Датум предаје:        
 10.септеб.  2011 . године         



                       

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА  
  Ш колск а 2011 / 2012  годин а  

  ЗА МЕСЕЦ  СЕПТЕМБАР  2011 ГОДИНЕ  

Наз ив предмета    М АТЕМАТИК А        Разред  4 .-друштве ни Недељни фо нд ч асова  2  

Оцена остварености плана и разлози одступања за протекли месец :           

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. Низови 
утврђива

ње 
индивидуал.  комбинована учионица,текстуална   

1. 2. Особине низова 
утврђива

ње 
индивидуал.  решавање проблема учионица,текстуална   учионица,текстуална 

2. 3. Аритметички низ  обрада фронтални дијалошка,демонстративна учионица,текстуална   учионица,текстуална 

2. 4. Вежбање- аритметички низ обрада фронтални дијалошка,демонстративна учионица,текстуална             

2. 5. Вежбање- аритметички низ 
утврђива

ње 
индивидуал.  комбинована учионица,текстуална             

2. 6 Геометријски низ 
утврђива

ње 
индивидуал.  комбинована учионица,текстуална             

2. 7. Вежбање-геометријски низ  
утврђива

ње 
индивидуал.  решавање проблема учионица,текстуална             

2. 8.  Вежбање-геометријски низ  
утврђива

ње 
индивидуал.  решавање проблема учионица,текстуална             



 
                                                  

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА  
  Ш колск а 2011 / 2012  годин а  

  ЗА МЕСЕЦ  ОКТОБАР  2011 ГОДИНЕ  

Наз ив предмета    М АТЕМАТИК А        Разред  4 .-друштве ни Недељни фо нд ч асова  2  

Оцена остварености плана и разлози одступања за протекли месец :           

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. 9. Понављање низови 
утврђива

ње 
индивидуал.  комбинована учионица,текстуална   

1. 10. Понављање-писмена вежба 
утврђива

ње 
индивидуал.  решавање проблема учионица,текстуална   учионица,текстуална 

2. 11. 
Важнији појмови о функцијама  једне 

променљиве  
обрада фронтални дијалошка,демонстративна учионица,текстуална   учионица,текстуална 

2. 12. 
Особине функција;елементарне 

функције 
обрада фронтални дијалошка,демонстративна учионица,текстуална             

2. 13. Вежбање 
утврђива

ње 
индивидуал.  комбинована учионица,текстуална             

2. 14 Понављање-низови,особине функција 
утврђива

ње 
индивидуал.  комбинована учионица,текстуална             

2. 15. Писмени задатак 
утврђива

ње 
индивидуал.  решавање проблема учионица,текстуална             

2. 16.  Исправак писменог задатка 
утврђива

ње 
индивидуал.  решавање проблема учионица,текстуална             



 
                          

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА  
  Ш колск а 2011 / 2012годин а  

  ЗА МЕСЕЦ    НОВЕМБАР  2011 ГОДИНЕ  

Наз ив предмета    М АТЕМАТИК А        Разред  4 .-дрштве ни  Недељни фо нд ч асова  2  

Оцена остварености плана и разлози одступања за протекли месец :           

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 

2. 17. Гранична вредност функције обрада фронтални дијалошки учионица,текстуални             

2. 18.  Вежбање утврђив.  индивидуални комбиноввани учионица,текстуални             

2. 19.  Вежбање утврђив.  индивидуални комбиноввани учионица,текстуални             

2. 20. Асимптоте функција обрада фронтални дијалошки,демостр. учионица,текстуални             

2. 21. Вежбање утврђив.  индивидуални комбиноввани учионица,текстуални             

2. 22. Вежбање утврђив.  индивидуални комбиноввани учионица,текстуални             

3. 23. 
Прираштај функције;дефиниција првог 

извода функције 
обрада фронтални дијалошки,демостр учионица,текстуални             

3. 24 Први извод елементарних функција обрада фронтални дијалошки,демостр. учионица,текстуални        



 
                           

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА  
  Ш колск а 2011 / 2011  годин а  

  ЗА МЕСЕЦ     Д ЕЦЕМБАР  2011 ГОДИНЕ  

Наз ив предмета    М АТЕМАТИК А        Разред  4 .-друштве ни Недељни фо нд ч асова  2  

Оцена остварености плана и разлози одступања за протекли месец :           

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 

3. 25. Основне теореме о изводу функције обрада фронтални дијалошка учионица,текстуална             

3. 26. Вежбање утврђив.  индивидуални комбинована учионица,текстуална             

3.  27. 
Понављање-особине функција,први 

извод функције 
утврђив.  индивидуални комбинована учионица,текстуална             

3. 28. Писмени задтак утврђив.  индивидуални решавање проблема учионица,текстуална             

3. 29.  Исправак писменог задатка утврђив.  индивидуални решавање проблема учионица,текстуална             

3. 30. Извод сложене функције обрада фронтални дијалошка учионица,текстуална             

3. 31. Понављање-извод функције утврђив.  индивидуални комбинована учионица,текстуална             

3. 32.  Систематизација утврђив.  индивидуални комбинована учионица,текстуална             



 
                           

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА  
  Ш колск а 2011 / 2012  годин а  

  ЗА МЕСЕЦ  J АНБУАР  2012 ГОДИНЕ  

Наз ив предмета    М АТЕМАТИК А        Разред  4 .-друштве ни Недељни фо нд ч асова  2  

Оцена остварености плана и разлози одступања за протекли месец :           

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 

4. 33. Понављање-особине функција утврђивање индивидуал.  комбинована учионица,текстуална             

4. 34. 
Примена извода на испитивање тока 

функције 
обрада фронталн дијалошка,демонстративна учионица,текстуална             

4. 35. 
Вежбање-ток и и екстремне 

вредности функције 
утврђивање индивидуал.  комбинована учионица,текстуална             

4.  36. 
Вежбање-ток и и екстремне 

вредности функције 
утврђивање индивидуал.  комбинована учионица,текстуална             

4. 37. Вежбање- функције утврђивање индивидуал.  решавање проблема учионица,текстуална             

4. 38. Писмени задатак утврђивање индивидуал.  решавање проблема учионица,текстуална             

                                                    

                                                    



 
                           

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА  
  Ш колск а 2011 / 2011  годин а  

  ЗА МЕСЕЦ  ФЕБРУАР  2012 ГОДИНЕ  

Наз ив предмета    М АТЕМАТИК А        Разред  4 .-друштве ни Недељни фо нд ч асова  2  

Оцена остварености плана и разлози одступања за протекли месец :           

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 

4.  39. Исправак писменог задатка утврђивање индивидуални.  решавање проблема учионица,текстуална             

4. 40. Испитивање функције-цртање графика обрада фронтални 
дијалошка,демонстр

ативна 
учионица,текстуална             

4. 41 Вежбање-цртање графика функције утврђивање индивидуални комбинована учионица,текстуална             

4. 42 Вежбање-цртање графика функције утврђивање индивидуални комбинована учионица,текстуална             

4. 43 Вежбање-цртање графика функције утврђивање индивидуални комбинована учионица,текстуална             

4. 44. Вежбање-цртање графика функције утврђивање индивидуални комбинована учионица,текстуална             

4. 45. Вежбање-цртање графика функције утврђивање индивидуални комбинована учионица,текстуална             

4. 46. Понављање-писмена вежба утврђивање индивидуални решавање проблема учионица,текстуална             



 
                           

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА  
  Ш колск а 2011 / 2011  годин а  

  ЗА МЕСЕЦ  МАР Т 2012 ГОДИНЕ  

Наз ив предмета    М АТЕМАТИК А        Разред  4 .-друштве ни Недељни фо нд ч асова  2  

Оцена остварености плана и разлози одступања за протекли месец :           

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 

5. 47. Пермутације обрада фронтални дијалошка  учионица,текстуална             

5. 48. Вежбање утврђивање индивидуал.  комбинована учионица,текстуална             

5. 49. Варијације обрада фронтални дијалошка  учионица,текстуална             

5. 50. Вежбање утврђивање индивидуал.  комбинована учионица,текстуална             

5. 51. Комбинације обрада фронтални дијалошка  учионица,текстуална             

5. 53. Вежбање утврђивање индивидуал.  комбинована учионица,текстуална             

5. 54. Биномна формула обрада фронтални дијалошка  учионица,текстуална             

5. 55. Вежбање утврђивање индивидуал.  комбинована учионица,текстуална             



 
                           

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА  
  Ш колск а 2011 / 2011  годин а  

  ЗА МЕСЕЦ  АПРИЛ  2012 ГОДИНЕ  

Наз ив предмета    М АТЕМАТИК А        Разред  4 .-друштве ни Недељни фо нд ч асова  2  

Оцена остварености плана и разлози одступања за протекли месец :           

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 

5. 55. Вежбање утврђивање индивидуал.  комбинована учионица,текстуална             

5. 56. Понављање-писмена вежба утврђивање индивидуал.  решавање проблема учионица,текстуална             

5. 57. 
Случајни догађај-дефиниција 

вероватноће 
обрадда фронтални дијалошка учионица,текстуална             

5. 58. Вежбање утврђивање индивидуал.  комбинована учионица,текстуална             

5. 59. Вежбање утврђивање индивидуал.  комбинована учионица,текстуална             

5. 60. 
Понављање-комбинаторика и 

вероватноћа 
утврђивање индивидуал.  решавање проблема учионица,текстуална             

                                                    

                                                    



 
                           

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА  
  Ш колск а 2011 /2011  годин а  

  ЗА МЕСЕЦ     МАЈ  2012 ГОДИНЕ  

Наз ив предмета    М АТЕМАТИК А        Разред  4 .-друштв .  Недељни фо нд ч асова  2  

Оцена остварености плана и разлози одступања за протекли месец :           

 
 

 

 
 

 
 
 
Датум предаје  10.септембар 2011. год. Предметни наставник   Михајло Гајић      
 

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 

5. 61.  Писмени задатак утврђивање индивидуални решавање проблема учионица,текстуална             

5. 62. Исправак писменог задатка утврђивање индивидуални решавање проблема учионица,текстуална             

5. 63. Систематизација утврђивање индивидуални решавање проблема учионица,текстуална             

5. 64. Годишња систематизација утврђивање индивидуални решавање проблема учионица,текстуална             

                                                    

                                                    


