
Organizacija radnoga dana učenika  u predmetnoj nastavi tijekom održavanja nastave na 

daljinu 

Prema preporuci Ministarstva, učenici predmetne nastave trebali bi dnevno provesti 6 sati 

dnevno učeći (to uključuje učenje i poučavanje). Navedeno ne uključuje učenje vikendom; 

ako učenici uče i vikendom, broj sati tijekom radnoga tjedna se smanjuje. 

Ogledni primjer rasporeda za učenike predmetne nastave tijekom radnoga tjedna (ponedjeljak 

– petak) je sljedeći:  

Vrijeme Prijedlog aktivnosti učenika Prijedlog za 

roditelje 

 

9-12 

Učenici sudjeluju u radu u virtualnim učionicama ili 

proučavaju videolekcije na SPTV ili mrežnoj stranici 

Škole za život na koje su nastavnici stavili poveznice u 

virtualnim učionicama 

Surađuju, istražuju, pitaju, pomažu ...  

Čitaju, izražavaju se u pisanome i govornome obliku  

Računaju, rješavaju matematičke zadatke, modeliraju  

Vježbaju (TZK), glazbeno i likovno se izražavaju  

Odmore se nakon svakih 45 minuta  

Osiguravaju mirni 

kutak, opremu i 

TV 

12 –14 Ručak i odmor  

Razgovor s ukućanima  

Igra 

Pripreme ručak 

(ili daju upute 

kako ga 

pripremiti)  

Razgovaraju s 

djecom  

14 – 1 7 Učenici rade zadatke koje im pošalje učitelj  

Naprave nešto svojim rukama (eksperiment, maketu, 

posade biljku...)  

O temi razgovaraju s roditeljima, vršnjacima  

Istraže temu na internetu ili uz pomoć udžbenika i 

knjiga  

Čitaju  

Odmore se svakih 45 minuta  

Surađuju i 

asistiraju djeci 

ako je potrebno  

Surađuju s 

razrednikom i po 

potrebi sa 

stručnim 

suradnicima  

 

Kako  bi učenicima omogućili uvjete za redovitu strukturu radnog dana, učenici će u 

virtualnim učionicama dobiti upute, materijale i zadatke za uvježbavanje dan ranije ili 

najkasnije do 9:00 sati ujutro, sukladno rasporedu sati za taj dan.   

Drugi dio zadataka koji se odnose na domaće  radove, bit će poslani  do 14:00.  

 

Nastavnici će  biti dostupni za upite učenika i roditelja i pomoći im u rješavanju zadataka u 

razdoblju od 9:00 do 12:00.  Upiti se trebaju slati preko Stream-a ili privatnim porukama u 

virtualnoj učionici. 

Također, u popodnevnom terminu kada učenici vježbaju i rade domaće zadaće, roditelji i 

učenici mogu slati upite.  

 

 

 


