
 
 

Moja učionica - TeslaEDU – Преглед и извршење задатака на веб-у 1 
 

 

 

 

 

Преглед и извршење 

задатака на веб-у 
Корисничко упутство за ученике 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Moja učionica - TeslaEDU – Преглед и извршење задатака на веб-у 2 
 

 

САДРЖАЈ: 

1 Увод ..................................................................................................................................... 3 

1.1 Напомена ................................................................................................................................ 3 

2 Преглед и извршење задатака на веб-у .............................................................................. 4 

 

  



 
 

Moja učionica - TeslaEDU – Преглед и извршење задатака на веб-у 3 
 

1 Увод 

Моја učionica - TeslaEDU платформа омогућава симулацију традиционалних начина одржавања 

наставе у онлајн окружењу. Све активности неопходне да се настава несметано одвија у реалном 

свету, омогућене су и кроз саму апликацију. Једна од тих активности је и преглед и извршење 

здатака. У овом документу биће објашњено како да прегледаш и решиш задатак који је 

наставник задао у оквиру неког курса са свог рачунара, односно приступањем веб верзији 

апликације. 

 

1.1 Напомена 
Упутство, као и илустративни курсеви који се користе као примери у њима,  креирани су од 

стране TeslaEDU тима. Упркос разумним напорима да се одрже тачне и комплетне информације, 

није могуће гарантовати тачност и потпуност информација у упутству и самим илустративним 

курсевима. Подаци у илустративним курсевима нису проверени и одобрени од стране 

надлежних институција. Употреба информација из ових курсева је искључиво на сопствену 

одговорност корисника  Moja učionica - Tesla EDU система.  

За све додатне информације и помоћ приликом употребе Moja učionica - TeslaEDU система, 

обратите се тиму за подршку на mojaucionica@tesla.info.  
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2 Преглед и извршење задатака на веб-у 

Након што си се улоговао на апликацију, отвара ти се почетна страна, односно Контролни панел 

на коме су приказани сви курсеви на које си уписан. У блоку Предстојећи догађаји са десне 

стране можеш да видиш све обавезе које имаш у оквиру курса. 

 

Детаљнију листу свих завршених и актуелних активности можеш видети и кликом на дугме 

Временски распоред.  
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Отвара се листа свих активности подељених на Недавно завршене активности и Будуће које 

чекају да их урадиш. Поред сваке активности стоји и рок за њену реализацију, као и дугме Додај 

рад где можеш без уласка на курс да предаш свој задатак. 

 

Уколико желиш да видиш обавезе по сваком појединачном курсу, можеш да кликнеш на дугме 

Сортирај по курсевима и добићеш приказ обавеза по сваком курсу на који си пријављен. 
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Уколико кликнеш на назив неког задатка, апликација ће ти отворити нову страницу са 

детаљнијим приказом тог задатка. 
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У врху ове странице можеш видети текст задатка и пропратне материјале који су ти неопходни 

за његово решавање. У оквиру табеле Статус предатог рада можеш видети колико пута си 

покушао да предаш рад, да ли си можда нешто већ качио, који је статус твог рада, који је крајњи 

рок за предају рада, као и последње измене и коментаре уз рад.  

Уколико желиш да предаш рад, потребно је да кликнеш на дугме Предај рад на дну странице.  

 

Отвара се нова страница у оквиру које у зависности од задатка постају видљива поља Онлајн 

текст или Предате датотеке. Поље Онлајн текст значи да директно у њега треба да упишеш своје 

решење. Овде је битно да обратиш пажњу да ли постоји ограничење у виду максималног броја 
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речи које можеш да напишеш. Са друге стране, поље Предате датотеке ти омогућава да рад 

предаш тако што ћеш га приложити, односно окачити на апликацију у формату који је наставник 

дефинисао. Могуће је да ти буду видљиве и обе опције уколико је задатак тако креиран што 

значи да можеш да бираш на који начин ћеш доставити своје решење задатка.  

 

У делу Онлајн текст потребно је да своје реченице директно упишеш у предвиђено поље. Ако 

задатак предајеш као датотеку, потребно је да је приложиш на апликацију на један од три 

начина: 

1) Превлачењем и спуштањем датотека у делу обележеним плавом стрелицом 

2) Кликом на саму стрелицу 

3) Кликом на иконицу Додај датотеку у горњем левом углу 
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Уколико имаш цео фолдер са решењима који желиш да приложиш, то можеш урадити кликом 

на иконицу фолдера и одабиром оног који желиш да се нађе на апликацији у оквиру 

дефинисаног задатка. 
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Ако  изабереш опције 2) или 3), кликом на назначено место отвара се нови прозор у оквиру кога 

можеш да радиш претрагу материјала које је потребно додати уз задатак. Са леве стране 

прозора отвара се мени са различитим изворима материјала одакле се они могу преузети и 

додати уз задатак. 

 

Уколико желиш да додаш потпуно нов документ који раније ниси користио у оквиру апликације, 

углавном ћеш бирати опцију Постави датотеку. У оквиру овог прозора, бираш документ који 

желиш да закачиш кликом на дугме Изабери прилог (eng. Choose File). Након што си изабрао 

документ, потребно је да упишеш његов назив у делу Сачувај као и да потом кликнеш на дугме 

Постави ову датотеку чиме се измене чувају, а апликација те враћа на страницу за дефинисање 

општих података о задатку. Документ сада ове постаје видљив. 
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Када си окачио жељени документ, потребно је да кликнеш на дугме Сачувај промене у дну 

странице.  
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Апликација те враћа на део са информацијама о твом задатку где ти даје могућност да још нешто 

измениш пре него што предаш рад кликом на дугме Уреди рад. Ако си сигуран да си све урадио 

и желиш дефинитивно да предаш рад, потребно је да кликнеш на дугме Предај рад на дну 

странице.  
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Апликација те још једном пита да ли си сигуран да желиш да предаш рад. Уколико јеси, кликни 

на дугме Настави. 

 

Апликација те враћа на страницу са информацијама о задатку где можеш видети да је сада статус 

твог задатка Предато на оцењивање.  

 

На овај начин си предао задатак и сада чекаш да га наставник оцени. Када он то буде учинио, 

добићеш поруку обавештења која ће се приказати у горњем менију у делу са иконицом у облику 

писма.  
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Истовремено статус ће се променити у Оцењено, а испод табеле Статус предатог рада појавиће 

се табела Повратне информације са оценом и додатним коментаром наставника.  

 


