5. разред
Одељења: 5/1, 5/2, 5/3, 5/4

Поштовани родитељи,
Прво желима да се обратим вама. Од данас почињем са применом образовне
платформе Едмодо у раду са децом. Сматрам да ће примена ове платформе олакшати
учење на даљину. Ученицима ће овај начин рада бити занимљивији. За израду задатака
биће им потребно мање времена. Такође и ви можете као родитељи приступити
платформи и пратити напредак ваше деце и преко ње можете комуницирати са мном.
Иначе Едмодо користим у раду са ученицима седмог разреда у другој основној школи
у којој радим. И моје и искуство ученика је позитивно. Платформи се лако приступа уз
помоћ кода који доделим ученицима, код је увек исти. Може се приступити и са
паметног телефона, таблета и рачунара. Уколико будете имали проблема око приступа
или неких недоумица и питања можете ми се обратити преко електронске поште.
Такође, уколико неко од ученика није у могућности да на овај начин прати наставу
обавестите ме о томе да бисмо се договорили око другачије организације рада.
Унапред хвала на подршци.
С поштовањем,
Александра Јелић

Драги моји ученици,
Баш сте били вредни прошле недеље. Редовно сте пратили ТВ предавања, радили
домаће задатке. Надам се да ћете тако наставити и убудуће. У суботу и у понедељак су
приказана ТВ предавања о хеленизму и постанку Рима. Пошто су обе теме нове за вас
идемо полако. Ове недеље се бавимо хеленизмом, а следеће почињемо да обрађујемо
Рим.
Вероватно сте видели да планирам да унесем неке новине у овај рад на даљину.
Замолићу вас да приступите образовној платформи Едмодо и да тамо урадите задатак
који сам вам припремила.
Упутство за приступ платформи Едмодо:
У претраживач (google) укуцајте Едмодо. Када добијете резултате претраге, кликните
на Едмодо и логујте се као ученици (student). Унесите име, презиме, код, корисничко
име и лозинку. Када приступите са леве стране писаће име вашег одељења, кликните

на њега и уђите. На зиду ћете наћи линк презентације и моје упутство. Уколико будете
имали потешкоћа или питања обратите ми се преко електронске поште.
5/1 код - xfiyjy
5/2 код – ufp59i
5/3 код – b4tg4t
5/4 код – icnxrd

Ваша наставница,
Александра Јелић

