
План рада секције - задатак по нивоимa 

 

1. задатак (основни ниво): 

 

1. корак: 

Креирати текстуални документ који ће садржати: 

- наслов: ПЛАН РАДА СЕКЦИЈЕ ЗА 2017/2018. годину 

- назив наставног предмета (пример: Латински језик) 

- име и презиме наставника (пример: Ленче Радосављевић) 

- табелу која има 4 колоне (месец, тема, активности, број часова) и 10 редова 

(септембар, октобар, новембар, децембар, јануар, фебруар, март, април, мај); 

табелу попунити у складу са потребама наставе 

- слику испод табеле (слику преузети са адресе: 

https://pixabay.com/en/photos/?image_type=all&cat=education ) 

 

2. корак: 

- сачувати документ  План_рада_секције_2017_18_верзија1.doc у фолдер 

Планови 

 

3. корак: 

- сачувани документ, прикачити и  послати путем мејла на адресу  .  

- Текст мејла: 

 

Поштовани, 

У прилогу овог писма шаљем Вам план рада секције. 

  

Срдачан поздрав, 

Име и презиме 

 

 

Напомена: 

- Приликом креирања текстуалног документа, можете користити материјал 

лекције Рад с документима. Текстуални документ (блок 3, први дан). 

- Приликом креирања табеле, можете користити материјал лекције Рад с 

документима. Креирање табеле у текстуалном документу (блок 4, први 

дан). 

- Приликом уметања слике, можете користити материјал лекције Претрага 

интернета (прегледачи, претраживачи) (блок 1, други дан). 

- Приликом слања документа, можете користити материјал лекције Електронска 

пошта (блок 3, други дан). 

 

2. задатак (средњи ниво): 

 

1. корак: 

- део текста који обухвата наслов, назив предмета и име и презиме наставника 

централно позиционирати и подесити стил, величину и боју текста (нпр. врста 

слова: Arial, величина слова: 14, боја слова:црвена) 

 

https://pixabay.com/en/photos/?image_type=all&cat=education


2. корак: 

- након имена и презимена наставника, а пре табеле додати  Циљ  и задатке 

секције (циљ секције-један пасус, задаци-други). 

- на почетку пасуса који се односи на циљ секције написати Циљ секције и тај 

део текста подвући и подебљати, остатак овог пасуса написати као искошени 

текст (врста слова: Arial, величина слова: 12) 

- на почетку пасуса који се односи на задатке секције написати  Задаци секције 

и тај део текста подвући и подебљати, остатак овог пасуса написати као 

искошени текст (врста слова: Arial, величина слова: 12) 

- оба пасуса позиционирати поравнано/попуњено (Justify) 

 

3. корак: 

- у табели називе колона и врста написати као подебљан, централно 

позициониран текст (врста слова: Arial, величина слова: 12, боја за називе 

колона: плава, а за називе врста: зелена), остала поља табеле написати као 

искошен, лево позициониран текст 

 

4. корак: 

- пронаћи слику на интернету и поставити је уместо претходне слике 

- слику централно позиционирати 

 

5. корак: 

- Сачувати документ  План_рада_секције_2017_18_верзија2.doc у фолдер 

Планови 

 

6. корак: 

- Сачувани документ, прикачити и  послати путем мејла на адресу .  

- Тема мејла: Креирање и дељење наставног материјала-верзија2.   

- Текст мејла: 

 

Поштовани, 

У прилогу овог писма шаљем Вам план рада секције. 

  

Срдачан поздрав, 

Име и презиме 

 

3. задатак (напредни ниво): 

 

1. корак: 

- део текста који обухвата наслов, назив предмета и име и презиме наставника 

централно позиционирати и подесити као заглавље на следећи начин: 

(Heаding 1): ПЛАН РАДА СЕКЦИЈЕ ЗА 2017/2018. годину 

(Heаding 2) Наставни предмет (пример: Латински језик) 

(Body text или Normal) Име и презиме наставника (пример: Ленче 

Радосављевић) 

 

 

2. корак: 



- у табели поред назива колона уметнути адекватну сличицу (слику пронаћи на 

интернету, водећи рачуна о поштовању ауторских права) и централно је 

позиционирати 

 

3. корак: 

- Сачувати документ  План_рада_секције_2017_18_верзија3.doc у фолдер 

Планови 

 

6. корак: 

- Сачувани документ, прикачити и  послати путем мејла на адресу .  

- Приликом слања предавачу истовремено послати документ још једном колеги. 

- Тема мејла: Креирање и дељење наставног материјала-верзија3.   

- Текст мејла: 

 

Поштовани, 

У прилогу овог писма шаљем Вам план рада секције. 

  

Срдачан поздрав, 

Име и презиме 


