
Понедељак, 27.4.2020. 

Драги петаци, здраво! 

Како сам вам и наговестила у досадашњем раду и инструкцијама 

које сте добијали од мене, у среду 29. априла, имаћете упитник 

који ће обухватити све садржаје Хидросфере које смо радили и за 

које сам вам слала материјале а који се налазе у вашим 

уџбеницима од 84-102 стране. 

Упитник ће бити постављен на школској платформи за учење на 

даљину у среду 29. априла у 15h и његова израда биће временски 

ограничена на школски час, као да смо у школи. Молим вас да 

питања пажљиво прочитате и одговорите на задатак јасно а не 

уопштено, како су неки од вас одговарали на претходном 

упитнику уписујући читаве пасусе из књиге па сам из тог пасуса ја 

формирала тачан одговор, што овог пута нећу радити. То што у 

упитнику пише текст дугог одговора, не значи да треба да 

исписујете пасусе или одељке из лекције, него тај одговор можете 

формулисати као реченицу. Пасуси у књизи служе да објасне 

појаву и процес, на основу којег формирате знање, формулишете 

одговоре и сл. Нарочито се захтева јасноћа у одговору уколико се 

нешто чита са карте. Такође, на почетку упитника уносите своју 

адресу електонске поште (или ваших родитеља ако користите 

њихову адресу, свеједно) а не моју, како су неки радили прошли 

пут. Напомињем, упитник је могуће само једном попунити и 

слати, да вас то не буни па онда сликате и шаљете шта се десило 

када сте други пут хтели да отворите и попуните упитник. Када сте 

га попунили и послали, нема потребе да проверавате да ли је 

стигао. До следећег часа биће прегледан и оцењен, оцене унете у 

eсДневник и образложене. Надам се да ће ове додатне 



инструкције допринети да растерећеније приступите изради 

упитника. 

 

 

Што се Образовог садржаја на РТС-у тиче, по распореду за ову 

недељу, видела сам да се у среду 29. априла емитују садржаји 

Биосфере, нове наставне теме. Садржајима Биосфере биће 

заокружено градиво петог разреда и географски омотач чије 

сфере радимо ове школске године. Наставне садржаје Биосфере 

послаћу вам на платформу након израде упитника, у следећи 

понедељак, да се не оптерећујете новим градивом и доводите себе 

у забуну шта и за када треба преписати, радити, учити. Час свакако 

одгледајте на РТС-у а материјал који уписујете у свеску добићете 

следећи понедељак, обједињен са наредном лекцијом. 

До среде 29.априла, пуно вас поздрављам 

 


