Поштоване колеге,
За данас је предвиђена израда плана додатне наставе за један
наставни предмет.
План урадити на основу до сада стечених знања и наученог.
План не слати, него чувати и исти ћете послати заједно са
осталим материјалима када се за то буду створили услови или на
дан испита.
Напомена: У уторак, 19. 5. 2015. радићемо колоквијум преко
Гоогле учионице.
Потребно је да ми администратор целе групе достави списак са
именима и имејл адресама колега који желе да полажу колоквијум,
како би могао да Вас улогујем.
Колоквијум могу полагати и студенти из претходних година.
За колоквијум припремати садржаје закључно са допунском
наставом.
Линк:
https://classroom.google.com/w/MTAwMDQyNjYwMDgy/t/all
1) УПУТСТВО ЗА ПОЛАГАЊЕ КОЛОКВИЈУМА
Poštovane kolege,
Postavljena pitanja nemojte prepisivati, već dajte samo odgovore.
RADITE PITANJA JEDNO ZA DRUGIM. Pitanje koje neznate,
PRESKOČITE, ali ga označite rednim brojem i ostavite tri prazna reda.
Odgovorite na postavljena pitanja u navedenom roku.
Odgovarajte tako što sledite uputstvo za svaki pojedinačni odgovor u
priloženom testu.
Vreme je ograničeno na 25 minuta tako da je moguće odgovoriti na sva
postavljena pitanja, zato što su sva pitanja kratka i zahtevaju precizan
odgovor.
Posle isteka vremena, imate još 2 minuta da pošaljete urađeni zadatak.

Pored svakog pitanja, u zagradi, stoji maksimalni broj poena koji
možete ostvariti za to pitanje.
Maksimalno možete ostvariti 50 poena. Taj zbir se deli sa 5 i dobijeni
broj predstavlja broj bodova koji ste ostvarili na kolokvijumu.
Radovi poslati posle utvrđenog roka, razmatraće se u zavisnosti od
vremena kašnjenja ili se neće uzimati kao validni.
Nije određen minimum bodova za polaganje kolokvijuma, već se
upisuje onaj broj bodova koji budete ostvarili.
BUDITE ULOGOVANI VEĆ U 09:30 ČASOVA, jer ću se truditi da test
postavim koji minut ranije.
Želim Vam puno uspeha u radu i uveren sam da će rezultati biti kao i
uvek pozitivni.
S poštovanjem,
Predmetni nastavnik,
Prof. dr Živorad Milenović
2) УПУТСТВО ЗА СЛАЊЕ РАДОВА
Poštovane kolege,
Po završetku testa, potrebno je slikati urađeno i dodati u učionicu na
sledeći način:
1. fotografiju podeliti na vaš google disk (opcija deli) i
2. uđete u učionicu, opcija kolokvijum, dodaj moj rad (iz google diska
označiti) i poslati.
Srećno!
Predmetni nastavnik,
Prof. dr Živorad Milenović

