
 

 

Da bi ste zakazali čas na Timsu, potrebno je da prvo kliknete na opciju KALENDAR (obeležen crvenom strelicom), a zatim da kliknete na opciju 

NOVI SASTANAK (obeležen plavom strelicom). 

 

 

 

 

 



 

 

Kada ste izabrali opciju NOVI SASTANAK otvara vam se ovakav prozor. U delu gde piše DODAJTE NASLOV upisujete ime časa / predmeta.  

Deo DODAJTE OBAVEZNE UČENIKE  je opcionalan i ukoliko želimo da dodamo celo odeljenje, kao što je najčešće slučaj, ovaj deo ostavljamo 
prazan. 

U sledećem redu, dodajete datum, kao i tačnu satnicu početka časa.  

Sledeći red služi da se obeleži da li se čas ponavlja u isto vreme svake nedelje.  

Opcija DODAJTE KANAL je veoma bitna, u njoj biramo tim i kanal kome se kroz obaveštenje šalje materijal o zakazanom času. 

Opciju DODAJTE LOKACIJU ostavite praznu. 



Poslednja opcija DODAJTE DETALJE ZA SASTANAK nam služi ukoliko želimo da napišemo još nešto dodatno vezano za čas koji zakazujemo i nije 
obavezna da se popunjava. 

 

 

 

Kada ste sve popunili, u gornjem desnom uglu pojaviće vam se opcija POŠALJITE (obeleženo crvenom strelicom).  

Kada ste ovo uradili učenicima automatski stiže obaveštenje o zakazanom času na kanal. Takodje u tom obaveštenju se nalazi i link koji učenika 

vodi na čas. Nastavnici času pristupaju času tako što odu na kanal predmeta za koji su zakazali čas i onda kliknu na link koji izgleda kao na slici 

ispod. 



 

 

 

Kada kliknete na link vašeg časa (obeležen crvenom strelicom) otvara se novi prozor čiji gornji desni ugao izgleda kao na slici ispod. Sve što još 

treba da uradite je da kliknete na opciju PRIDRUŽITE SE (obeleženo crvenom strelicom). 

 

 

 

Poslednji korak je na slici ispod. Kameru uključujete opcionalno (obeleženo crvenom strelicom). Mikrofon je obeležen plavom strelicom. Kada ste 

zavšili uključivanje mikrofona i kamere potrebno je još da izaberete opciju PRIDRUŽITE SE ODMAH i ulazite na čas. 

 

 

 



Kada ste ušli na čas otvoriće vam se sledeći prozor (ispod slike imate detaljno objasnjenje svih opcija): 

 

  

  

 

  

Ovde možete isključiti / uključiti kameru. Konkretno ovako izgleda kada 

je kamera isključena, da bi ste je uključili dovoljno je da samo kliknete 

na nju. 

Ovde možete isključiti / uključiti mikrofon. Konkretno ovako 

izgleda kada je mikrofon uključen, da bi ste ga isključili dovoljno 

je da samo kliknete na njega. Za vreme časa sugerisati 

učenicima da im mikrofon bude isključen i da ga uključuju 

jedino po potrebi. Takođe, u prostoriji u kojoj učenici prate 

online nastavu treba da budu isključeni ostali uređaji (tv, 

muzika itd..) kako ne bi dolazilo do komešanja zvuka, 

mikrofonije itd. 

 

 Na ovu šaku 

klikćete kada 

želite da 

,,podignete 

ruku“, videli ste 

to na sednicama.  

Ovde 

kliknete kada 

želite da 

završite čas. 

Ova opcija nam služi 

da vidimo ko je 

trenutno prisutan na 

času. Dovoljno je da 

kliknemo na nju i sa 

desne strane 

prikazeće nam se 

trenutni učesnici 

sastanka / časa. 

Izuzetno bitna i korisna opcija. Omogućava nam 

da ,,podelimo“ naš ekran sa učenicima, tj sve 

što je na našem ekranu prikazivaće se na 

ekranima učenika. To nam daje mogućnost da 

npr. pustimo neki klip preko interneta, takođe 

ovu opciju koristimo i ukoliko želimo da sa 

učenicima podelimo, odnosno prikažemo neku 

Power Point prezentaciju iz našeg računara. 

Ovom opcijom bavićemo se detaljnije u 

sledećem tutorijalu. 

Ova opcija 

omogućava 

dopisivanje 

tokom 

sastanka. 

Opcija koju otvarate kada kliknete na tri 

tačke naziva se VIŠE RADNJI. Kada kliknete 

na nju pojave vam se dodatne mogućnosti 

kao što su: mogućnost da vodite beleške sa 

sastanka, mogućnost da vidite postavke 

uređaja, da otvorite video preko celog 

ekrana itd.. 


