
 

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА 
   Школска 2012  /  2013   година 
  ЗА МЕСЕЦ    СЕПТЕМБАР   20 12  ГОДИНЕ 

Назив предмета  Matematika   Разред prvi  Недељни фонд часова 4  

 

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   Upoznavanje sa planom rada obrada frontalni monoloska ucionica ,       

    2 Def.trig.f-ja(za potrebe fizicara) ~~~ ~~~ dijaloska ~~~             

    3 Formule.Iskazi.Operacije ~~~ ~~~ ~~~ ~~~             

    4 Vezbanje 3. utvrdjivanjee kombinovana ~~~ ~~~             

    5 ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~             

    6 Poseban osvrt na implikaciju i 
ekvivalenciju obrada frontalni ~~~ ~~~             

    7 Iskazne formule(tablice) ~~~ kombinovani ~~~ ~~~             

    8 Vezbanje 7. utvrdjivanje ~~~ ~~~ ~~~~             

    9 Tautologije(diskusija po slovu) ~~~ ~~~ ~~~ ~~~             

    10 Vezbanje 9. ~~~ ~~~ ~~~ ~~~             

    11 Svodjenje na protivrecnost ~~~ ~~~ ~~~ ~~~             

    12 Vezbanje 11. ~~~ ~~~ ~~~ ~~~             



 
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 

    13 Vazniji zakoni zakljucivanja obrada frontalni dijaloska ~~~             

    14 Kvantori ~~~ ~~~ ~~~ ~~~             

    15 Sistematizacija:elementi mat.logike utvrdjivanje kombinovani ~~~ ~~~             

        
 
 
 

                                    

    16 Skupovi.Skupovne relacije i operacije obrada ~~~ ~~~ ~~~             

    17 Vezbanje 16. utvrdjivanje ~~~ ~~~ ~~~             

                                                  

                                                  

                                                  

                                                  

                                                  

 

 
 
                           



 
ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА                                                                                   

                            Школска 2012/13 година 
  
                                                   ЗА МЕСЕЦ        OKTOBAR    2012     ГОДИНЕ 

Назив предмета                     MATEMATIKA             Разред        1.       Недељни фонд часова 4 

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 

 18 Vezbanje (16) utvrdjivanja kombinovani dijaloška    

 19 Dekartov 
proizvod.Relac.ekvivalencije 

обрада kombinovani dijaloška    

 20 Vezbanje(19) utvrdjivanja kombinovani dijaloška    

 21 Relac.poretka обрада kombinovani dijaloška    

 22 Funkcije.Kompozicija f-ja обрада kombinovani dijaloška    

 23 Vezbanje(22) utvrdjivanja kombinovani dijaloška    

 24 Vezbanje(22) utvrdjivanja kombinovani dijaloška    

 25 Inverzna f-ja обрада      



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 

 26 Vezbanje(25) utvrdjivanje Komb. dijaloška    

 27 Utvrdjivanje gradiva utvrdjivanje Komb. dijaloška    

 28 1.pismeni zad. utvrdjivanje Komb. dijaloška    

 29 1.pismeni zad. utvrdjivanje Komb. dijaloška    

 30 Ispravak p.z. utvrdjivanje Komb. dijaloška    

2. 31 Pregled brojeva od N do R utvrdjivanje Komb. dijaloška    

 32 Apsolutna vred.realnog broja obrada Komb. 
dijaloška 

   

 33 Vezbanje (32) utvrdjivanje Komb. 
dijaloška 

   

 34 Zaokrugljivanje obrada Komb. 
dijaloška 

   

 
 35 

Razmera i 
proporcija.Proporcionalnost 

velicina 
obrada Komb. 

dijaloška 
   

 36 Vezbanje(35) utvrdjivanje Komb. 
dijaloška 

   

 



ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА                                                                                   
                            Школска 2012/13 година 

  
                                                   ЗА МЕСЕЦ        НОВЕМБАР    2012     ГОДИНЕ 

Назив предмета                     MATEMATIKA             Разред        1.       Недељни фонд часова 4 

Оцена остварености плана и разлози одступања за протекли месец:           

Ред. број 
наставне 

теме 

Ред. Број45 
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 

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 

 37 Racun podele i mesanje обрада kombinovani dijaloška    

 38 Vezbanje (37) utvrdjivanje kombinovani dijaloška    

 39 Procentni racun обрада kombinovani dijaloška    

 40 Vezbanje (39) utvrdjivanje kombinovani dijaloška    

3. 41 Osnovni pojmovi i stavovi u 
geometriji 

обрада kombinovani dijaloška    

 42 Aksiome pripadanja обрада kombinovani dijaloška    

 43 Vezbanje (42) utvrdjivanje kombinovani dijaloška    

 44 Aksioma paralelnosti обрада      



 45 Medjusobni polozaj dve prave, 
prave i ravni, dve ravni utvrdjivanje Komb. dijaloška    

 46 Pojam podudarnosti. 
Podudarnost duzi i uglova obrada Komb. dijaloška    

 47 Podudarnost trouglova obrada Komb. dijaloška    

 48 Vezbanje (47) utvrdjivanje Komb. dijaloška    

 49 Vezbanje (47) utvrdjivanje Komb. dijaloška    

 50 Primene podudarnosti utvrdjivanje Komb. dijaloška    

 51 Vezbanje (50) utvrdjivanje Komb. 
dijaloška 

   

 52 Pojam vektora. Jednakost obrada Komb. 
dijaloška 

   

     
 

   

 
     

 
   

     
 

   

 
 

 
 



ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА 
  Школска 2012/13 година 
  ЗА МЕСЕЦ    DECEMBAR         2012   ГОДИНЕ 

Назив предмета    MATEMATIKA        Разред 1.  Недељни фонд часова 4 

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 

     53    Sabiranje I oduzimanje vek.      obrada      ~~~      ~~~                        

     54    Mnozenje vek.skalarom      ~~~      ~~~      ~~~                        

     55    Vezbanje:vektori      utvrdjivanje      ~~~      ~~~                        

     56    Sistematizacija      ~~~      ~~~      ~~~                        

     57    II pismeni zadatak      ~~~      individualni     Pisani rad                        

     58    ~~~      ~~~      ~~~      ~~~                        

     59    Ispravak pism.zad.      ~~~      kombinovani     dijaloska                        

4.    60    Polinomi      obrada      ~~~      ~~~                        



 
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 

     61    Sabiranje,oduzimanje,mnozenje 
pol..      

utvrdjivanje      ~~~      ~~~                        

     62    Deljenje pol.      obrada      ~~~      ~~~                        

     63    Bezuova teorema      utvrdjivanje      ~~~      ~~~                        

     64    Sistematizacija      ~~~      ~~~      ~~~                        

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                           



ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА 
  Школска 2012/13 година 
  ЗА МЕСЕЦ JANUAR   2013 ГОДИНЕ 

Назив предмета    MATEMATIKA             Разред 1.       Недељни фонд часова 4 

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 

     65    Rastavljanje pol.na cinioce primenom 
dis.zak.      

obrada      ~~~      ~~~                        

     66    Razlika kvadrata.Kvadrat binoma      ~~~      ~~~      ~~~                        

     67    Vezbanje(66)      utvrdjivanje      ~~~      ~~~                        

     68    Zbir I razlika kubova      obrada      ~~~      ~~~                        

     69    Vezbanje:rastavljanje pol.na 
cinioce      

utvrdjivanje      ~~~      ~~~                        

     70    NZD,NZS,polinoma      ~~~      ~~~      ~~~                        

     71    Algebarski 
razlomci(definisanost,skracivanje)      

~~~      ~~~      ~~~                        

     72    Vezbanje(71)      ~~~      ~~~      ~~                         



                           
ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА 

  Школска 2012/13 година 
  ЗА МЕСЕЦ   FEBRUAR 2013  ГОДИНЕ 

Назив предмета    MATEMATIKA             Разред 1.       Недељни фонд часова 4 

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 

     73    Sabiranje i oduzimanje algebarskih 
razlomaka      

obrada      ~~~      ~~~                        

     74    Vezbanje(73)      utvrdjivanje      ~~~      ~~~                        

     75    ~~~      ~~~ ~~~ ~~~                        

     76    Mnozenje alg.razl. ~~~      ~~~      ~~~                        

     77    Vezbanje(76)      ~~~      ~~~      ~~~                        

     78    ~~~      ~~~      ~~~      ~~~                        

     79    Deljenje alg.razl.      ~~~      ~~~      ~~~                        

     80    Vezbanje(alg.razl)      ~~~      ~~~      ~~~                        



 
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 

     81    ~~~      ~~~      ~~~      ~~~                        

     82    Sistematizacija teme      ~~~      ~~~      ~~~                        

     83    ~~~      ~~~      ~~~      ~~~                        

5.    84    Osna simetrija      obrada      ~~~      ~~~                        

     85    Centralna simetrija      ~~~      ~~~      ~~~                        

     86    Vezbanje(84,85)      utvrdjivanje      ~~~      ~~~                        

     87    Translacija      obrada      ~~~      ~~~                        

     88    Vezbanje(87)      utvrdjivanje      ~~~      ~~~                        

     89    Centralna rotacija           obrada       ~~~      ~~~                   

     90 Vezbanje(89)          
utvrdjivanje        ~~~      ~~~                        

                                                    

                           



ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА 
  Школска 2012-13 година 
  ЗА МЕСEC  MART   2013   ГОДИНЕ 

Назив предмета    MATEMATIKA             Разред 1.       Недељни фонд часова 4 

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 

     91    Uglovi sa paralelnim kracima      utvrdjivanje      ~~~      ~~~                        

     92    Znacajne teoreme o trouglu      obrada      ~~~      ~~~                        

     93    Vezbanje(92)            
utvrdjivanje      ~~~      ~~~                        

     94    Znacajne tacke trougla         obrada         ~~~      ~~~                        

     95    Vezbanje(94) utvrdjivanje      ~~~ ~~~                        

     96    Znacajne teoreme o cetvorouglu         obrada         ~~~      ~~~                        

     97    Vezbanje(96)     
utvrdjivanje         ~~~      ~~~                        

     98    Vezbanje,zadaci o trouglu I 
cetvorouglu      

~~~      ~~~      ~~~                        



 
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 

     99     Znacajne teoreme o krugu          
obrada             ~~~      ~~~                        

     100    Vezbanje(99)      utvrdjivanje      ~~~      ~~~                        

     101    Konstruktivni zadaci      obrada      ~~~      ~~~                        

     102    Vezbanje(101)           
utvrdjivanje       ~~~      ~~~                        

     103    ~~~      ~~~      ~~~ ~~~                        

     104    ~~~      ~~~ ~~~      ~~~                        

     105    Sistematizacija      ~~~      ~~~      ~~~                        

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                           



ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА 
  Школска 2012-13 година 
  ЗА МЕСЕЦ    APRIL 2013   ГОДИНЕ 

Назив предмета    MATEMATIKA             Разред 1.       Недељни фонд часова 4 

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 

     106    III pismeni zad.      utvrdjivanje      individualni     Pisani rad                        

     107    ~~~      ~~~      ~~~      ~~~                        

     108    Ispravak p.zad.      ~~~      kombinovani     dijaloska                        

6.    109    Linearne jednacine sa jednom 
nepoznatom      

obrada      ~~~      ~~~                        

     110    Vezbanje(109)      utvrdjivanje      ~~~      ~~~                        

     111    Lin.jedn.sa parametrom          
obrada        ~~~      ~~~                        

     112    Lin.jedn.sa apsolutnim vredn.      utvrdjivanje      ~~~      ~~~                        

     113    Vezbanje:lin.jednacine      ~~~      ~~~      ~~~                        



 
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 

     114    Lin.funkcija      ~~~      ~~~      ~~~                        

     115    Vezbanje(114)      ~~~      ~~~      ~~~                        

     116    Sistemi dve lin.jedn.sa dve 
nepoznate      

~~~ ~~~      ~~~                   

     117    Gausov postupak      obrada      ~~~ ~~~                        

     118    Vezbanje(117)      utvrdjivanje      ~~~      ~~~                        

     119    ~~~      ~~~      ~~~      ~~~                        

     120    Lin.najednacine          
obrada        ~~~      ~~~                        

     121    Vezbanje(120)      utvrdjivanje      ~~~      ~~~                        

                                                    

                                                    

                                                    

                           



ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА 
  Школска 2012/13 година 
  ЗА МЕСЕЦ        MAJ 2013   ГОДИНЕ 

Назив предмета                      MATEMATIKA             Разред     1.       Недељни фонд часова  4   
      

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 

     122    Vezbanje(120)      utvrdjivanje      kombinovani     dijaloska                        

     123    ~~~      ~~~      ~~~      ~~~                        

     124    Sistematizacija      ~~~      ~~~ ~~~                        

7.    125    Proporcionalnost duzi.Talesova 
teorema      

obrada      ~~~      ~~~                        

     126    Vezbanje(125)      utvrdjivanje      ~~`      ~~~                        

     127    Homotetija.Slicnost         obrada         ~~~      ~~~                        

     128    Vezbanje(127)          
utvrdjivanje        ~~~      ~~~                        

     129    ~~~      ~~~      ~~~      ~~~                        



 
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 

     130    Slicnost trouglova      obrada      ~~~      ~~~                        

     131    Vezbanje(130)            
utvrdjivanje           ~~~      ~~~                        

     132    Primena slicnosti na pravougli 
trougao      

~~~      ~~~      ~~~                        

     133      Vezbanje(132)     ~~~      ~~~      ~~~                        

     134    Primena slic.na krug        obrada          ~~~      ~~~                        

     135    Vezbanje(134)            
utvrdjivanje           ~~~      ~~~                        

     136     ~~~     ~~~      ~~~      ~~~                        

                                                    

                                                    

 
 
 
                           



ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА 
  Школска 2012-13 година 
  ЗА МЕСЕЦ        JUN       2013      ГОДИНЕ 

Назив предмета                     MATEMATIKA             Разред        1.       Недељни фонд часова 4 

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 

     137    Konstruktivni zadaci      utvrdjivanje      kombinovani      dijaloska                        

     138    Sistematizacija      ~~~      ~~~      ~~~                        

     139    IV pism.zadatak      ~~~      individualni      pisani rad                        

     140    ~~~      ~~~      ~~~      ~~~                        

     141    Ispravak pism.zadatka      ~~~        
kombinovani            dijaloska                           

     142    Ponavljanje:vrednosti 
trig.funkc.prav.trougla      

~~~      ~~~      ~~~                        

     143    Resavanje pravouglog trougla      ~~~      ~~~      ~~~                        

     144    Vezbanje(143)      ~~~      ~~~      ~~~                        



 
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 

     145    Vezbanje(143)      ~~~      ~~~      ~~~                        

     146    Sistematizacija I rezerva      ~~~      ~~~      ~~~                        

     147    Sistematizacija I rezerva      ~~~      ~~~      ~~~                        

     148           Sistematizacija I rezerva          ~~~      ~~~      ~~~                        

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

Датум предаје  10.09.2012год. Предметни наставник   Субин Љиљана,Војновић Мирко,Гајић Михајло 



 


