
OSNOVNI MODEL nastave školske 2020/2021 godine 
Učenici od 5 do 8 razreda IDU SVAKI DAN U ŠKOLU, u proseku po tri časa dnevno, koji traju 30 minuta, uz 

dodatak još jednog časa dnevno, namenjenog za izborne predmete, dopunske, dodatne sekcije. Upola manje nego u 
redovnim okolnostima. Uzrok ovom je podela jednog odeljenja na dva, čime se duplo povećava broj odeljenja, dok je 
broj nastavnika ostao isti. Više od ovog nije moguće, jer PROSTOR škole, raspoloživo VREME tokom dana i BROJ 
NASTAVNIKA to uslovljavaju.  

Nastavnik, koji je imao dva časa nedeljno u odeljenju je provodio sa učenicim 90 minuta nedeljno, sada će 
provoditi 1 čas od 30 minuta nedeljno. Dakle vreme je tri puta smanjeno. Kako to nadoknaditi? 

Prvo, iskoristiti tri časa na televiziji, koji se emituju od 8:00h, a učenici idu popodne u školu, tako da imaju 
vremena da ih gledaju. Naslanjati se na te časove. Nadamo se da ćemo unapred dobiti raspored i sadržinu tih časova, 
u suprotnom ovo je teško izvodljivo. 

Drugo, IZOSTAVITI upisivanje časova u dnevnik tokom časa, to raditi izvan časova, (dobitak 5-10 minuta). 
Treće, takozvano, SAŽIMANJE, što se već koristilo u školskoj praksi. 

Smene i časovi 

U tabeli ispod su prikazane smene, sa njima pripadajućim poluodeljenjima. Kao i vremena početka i kraja 
časova. UČENICI NE MENJAJU UČIONICU TOKOM DANA. 

Zeleno obojnih časova ima 6, kao i smena prethodnih godina. U ovom delu treće i četvrte smene će se 
realizovati časovi redovne nastave (20), RADNO VREME NASTAVNIKA. Za ostala (4) časa, izborne predmete, 
dopunske, dodatne, raspoloživi su termini 1 i 8. Peti i šesti razred koriste termin 1, sedmi i osmi razred koriste termin 
8. 

 
Ranije smo u rasporedu za svaku smenu imali 6 termina, a sedmaci i osmaci su koristili i 7 termin. Dakle, 

najčešće 6 termina. Sad se broj odeljenja duplo povećava, a broj nastavnika ostaje isti. Ovo ima za posledicu da svaki 
učenik ima samo pola časova u odnosu na redovne okolnosti. Nastavnik na nedeljnom nivou radi (20+4) časa, a učenik za 
dve nedelje ima broj časova, koje je imao ranije za jednu nedelju, dakle polovinu svake nedelje. 

Na primer, nastavnik srpskog je ranije imao kod učenika petog razreda 5 časova, tokom nedelje. Sada će u 
svakom poludeljenju sa oznakom A, prve nedelje imatii 2 časa, a u svakom poluodeljenju oznake B 3 časa. Sledeće 
nedelje A i B zamene mesta i za dve nedelje svaki učenik dobije 5 časova srpskog. 

Izborni predmeti, odeljenske, dopunske, dodatne, sekcije 

Sada svaka smena ima 4 termina za časove. Od ova četiri termina tri će skoro uvek biti popunjena, a jedan skoro 
uvek prazan. 

Prvi čas 3 smene se zove predčas i on je često prazan. 
Osmi čas 4 smene je, takođe često prazan. 
Nastavnici, na osnovu odeljenskog rasporeda, uočavaju ova prazna mesta i koriste ih za aktivnosti navedene u 

naslovu, isto kao i ranijih godina. Ranijih godina je u rasporedu časova bila i odeljenska u 5 i 6 razredu, ove godine 
nije, zbog nemogućnosti realizacije, u ovom tipu rasporeda. 



  Podela odeljenja na dva dela, u daljem tesktu poluodeljenja 
RAZREDNI STAREŠINA JE U OBAVEZI DA SVOM ODELJENJU OBJASNI UPOTREBU RASPOREDA 

 Razredni starešina deli odeljenje na dva poluodeljenja. Dogovoreno je na nivou škole da se spisak učenika po 
redosledu u dnevniku koristi za podelu odeljenja na dva dela. Učenici, koji se nalaze na prvoj polovini spisaka čine jedno 
poluodeljenje, a učenici koji se nalaze na drugoj polovini spiska čine drugo poluodeljenje. 

Pravilo o dodeljivanju imena poluodeljenjima 

 Jednom poluodeljenju se uz brojnu oznaku dodaje nastavak PRVO, a drugom poluodeljenju nastavak DRUGO. 
Na primer, odeljenje 51 se deli na: 

51-prvo i 51-drugo. Ovog principa se obavezno pridržavati, jer je bitno za dalje snalaženje u rasporedu 
(promene koje nastaju svake sledeće nedelje) 

U odeljenskim rasporedima neće postojati ove oznake. Postojaće, na primer, oznake oblika 51A i 51B, postojaće 
rasporedi za odeljenja 51A i 51B. Učenici odeljenja 51 treba da prepišu oba rasporeda. 
Tabela koja sadrži podelu učionica po poluodeljenjima će takođe sadržavati oznake tipa 51A i 51B. Iz kalendara 
obrazovno vaspitnog rada, preuzimaju se oznake, brojevi nedelja, pogledati sliku. 

 
Tokom svih NEPARNIH NEDELJA učenici 51-prvo, rade po rasporedu 51A i rade u učionici dodeljenoj 51A. 
Tokom svih PARNIH NEDELJA učenici 51-prvo, rade po rasporedu 51B i rade u učionici dodeljenoj 51B. 
Tokom svih NEPARNIH NEDELJA učenici 51-drugo, rade po rasporedu 51B  i rade u učionici dodeljenoj 51B. 
Tokom svih PARNIH NEDELJA učenici 51-drugo, rade po rasporedu 51A  i rade u učionici dodeljenoj 51B. 

Primer ODELJENSKOG RASPOREDA za 51A i 51B 

 
Podela učionica po odeljenjima 

Primer 51-prvo će neparnim nedeljama biti u učionici 1SŠ, a parnim u učionici 2SŠ. Oznaka SŠ – STARA ŠKOLA, 
oznaka NŠ – NOVA ŠKOLA. 

 
Ovo je izazvano neparnim nedeljnim normama predmeta , kao što su srpski peti razred (5), fizičko svi razredi (3), 

muzičko, likovno, istorija 5 razred, geografija 5 razred, veronauka, informatika (1). Podela nedeljnih normi po A i B je 
prikazana u tabeli ispod. 



Tabela nedeljnih predmetnih normi za učenike od 5 do 8 razreda, z apredmete koji ulaze u 
raspored 

 

Nastavnički RASPORED 

Nastavnik na osnovu NASTAVNIČKOG rasporeda uvek ide tamo gde mu piše u rasporedu. 
Prve nedelje tamo će zateći 51A, a druge nedelje će tamo zateći 51B. Učenici se menjaju. Nastavnik vodi računa 

o ovoj promeni pri upisivanju u dnevnik. Ovo je neophodno je 51A i 51B, nemaju istu sadržinu časova tokom nedelje. 
Znači Vladica stalno, tokom cele godine, 2 čas ponedeljkom, 53B (i sve ostale časove), pogleda u podelu 

učionica, i vidi da je 53B u učionici 7SŠ i ide tamo. Neparnim nedeljama je u toj učionici 53-prvo, a parnim nedeljama 53-
drugo. O ovoj promeni vodi računa pri upisivanju u dnevnik. 

 

NORMA NASTAVNIKA 
Nedeljna norma nastavnika u drugom ciklusu se ne menja ostaje ista, onako kako zakon propisuje (20+4) časa. U 

nedeljnom rasporedu će se nalaziti svih 20 časova redovne nastave, kojim je nastavnik zadužen. 
Časovi ne traju 45 minuta, već 30 minuta, skraćeno je po odluci Ministra, na šta i ima pravo. 
U Predlogu Ministarstva, je navedeno, da se nedostajućih 15 minuta po svakom, od održanih 20 časova nedeljno 

realizuje na drugi način. Što znači da se ne povećava rad nastavnika u učionici. On ostaje (20+4) časa nedeljno, ne sata, 
što je ZAKONSKI MAKSIMUM. Redovni časovi su 45 minuta, a sada su skraćeni na 30 minuta. 

Dakle u  radu realizujemo manje 300 minuta nedeljno. Dvadeset časova po 15 minuta. Zbog toga od nas očekuju 
da ovih 5 sati realizujemo kroz podršku učenicima preko interneta. 

Šta ovo znači: 
1. Biti dostupan učenicima preko interneta učenicima po 1 sat dnevno, za pomoć oko učenja (pitanja učenika) ili 
2. Slati im dodatne materijale za čiju pripremu se troši 5 sati nedeljno, 
o ovome treba da se dogovorimo. Po Uputstvu Ministarstva, ovih 5 sati nije predviđeno ZA NASTAVU NA 

DALJINU, jer bi preopteretilo učenike, koji već imaju TRI ČASA NA TELEVIZIJI i TRI ČASA U ŠKOLI. 
Ovih 5 časova je u skladu sa zakonom, po kome rad tokom jedne nedelje iznosi 40 sati. 
 
Na pedagoškom kolegijumu je dogovoreno da svi nastavnici u ove svrhe koriste GUGL UČIONICU (Google 

Classroom), radi uniformnostii, koja olakšava rad učenicima. 
 



 
Nastavnicima stranog jezika i verske nastave za časove, koje imaju u prvom ciklusu norma se menja, MNOŽI SE 

BROJEM 1,5 (Predlog MInistarstva). Ovo je u suprotnosti sa zakonom.  Na primer, strani jezik ima 2 časa nedeljno u 
odeljenju, zbog deljenja odeljenja spadne na 1 čas po poluodeljenju. Po Predlogu Miistarstva to se množi sa 1,5 i dobije 
se 1,5 časova nedeljno po poluodeljenju. Za dve nedelje to je tri časa po poluodeljenju. To znači da nastavnik u prvoj 
nedelji prvoj polovini odeljenja drži 2 a drugoj nedelji 1 čas nedeljno, to je ukupno 3 časa. Sledeće nedelje se obrne pa se 
prvoj polovini odeljenja drži 1 a drugoj 2 časa. Tako za dve nedelje svaka polovina odeljenja (poluodeljenje) dobije tri 
časa. 

Primer za versku nastavu, oni redovno imaju 1 čas nedeljno po odeljenju, zbog deljenja odeljenja to se prepolovi 
i bude 0,5 časova po poluodeljenju. Taj broj se pomnoži sa 1,5 i dobije  se  0,75 časova nedeljno po poluodeljenju. To 
znači za 4 nedelje 3 časa. Znači nastavnik verske nastave tri nedelje za redom ima po 1 čas u svakom poluodeljenju, a 
onda četvrte nema čas. Nakon toga se sve ponavlja na četvoronedeljnom nivou. 

Međutim ministarstvo ovim nastavnicima ne zaboravlja ni ona 4 časa iz kombinacije (20+4). Ta četiri računa da 
traju po 45 minuta, što je ukupno 180 minuta. Onda to pretvori u časove po 30 minuta i dobije 6 časova, dopunskih, 
dodatnih itd. 

Na kraju su od onih (20+4), 20 pomnožili sa 1,5 i ova 4 pretvorili u 6 i dobili (30+6), što je norma ovih nastavnika 
u osnovnom ciklusu. 

Nastavnicima razredne nastave (učiteljima), se tim Predlogom Ministarstva na isti način povećava norma na 
(30+2), 30 časova za neposredan rad u obaveznim predmetima i 2 časa za čas odeljenskog starešine. 

Pominjani dokument Predlog Ministarstva, sadrži u sebi iskaze koji krše zakon, zato je tako i nazvan, PREDLOG. 
Time se odgovornost za nastale posledice prebacuje na direktore škola. 

Smene za ceo radni dan u OŠ “Anta Bogićević” 

 
 


