
Распоред писмених провера дужих од 15 минута за друго полугодиште школске 2019/2020.године 
Данијела ЛукићI1, Мира МајкићI2, Звездана НовоселацII1, Слађана ШарићII2, Милка ЖаркоIII1, Сања ДостанићIII2, Даница СаркаIV1, Драгица ШпановићIV2 

ЈА
Н

У
А

Р Разред и 
одељење 

18.НЕДЕЉА 
15 – 17. јануара 

19. НЕДЕЉА 
20 – 24. јануара 

20.НЕДЕЉА 
28 – 31. јануара 

  

II1,  II2   енглески језик, енглески језик   
IV1,  IV2 математика, математика  енглески језик, енглески језик   

Ф
Е

Б
РУ

А
Р 

Разред и 
одељење 

21.НЕДЕЉА 
3 -7. фебруара 

22.НЕДЕЉА 
10 – 14.фебруара 

23.НЕДЕЉА 
18 -21. фебруара 

24.НЕДЕЉА 
24 – 28.фебруара 

 

I1, I2 
српски језик, математика 
српски језик, математика 

свет око нас 
свет око нас 

енглески језик, математика 
енглески језик, математика   

II1, II2 
српски језик, математика 
српски језик, математика  свет око нас 

свет око нас   

III1, III2 
енглески језик 
енглески језик 

математика 
математика 

природа и друштво,српски језик 
природа и друштво,српски језик   

IV1,IV2 
природа и друштво 
природа и друштво 

српски језик 
српски језик 

енглески језик 
енглески језик 

математика 
математика 

 

М
А

РТ
 

Разред и 
одељење 

25.НЕДЕЉА 
2 - 6. марта 

26.НЕДЕЉА 
9 -13. марта 

27.НЕДЕЉА 
16 – 20.марта 

28.НЕДЕЉА 
23 -27. марта 

29.НЕДЕЉА 
30 – 3. априла 

I1, I2 
свет око нас, српски језик 
свет око нас, српски језик  енглески језик 

енглески језик 
српски језик, математика 
српски језик, математика  

II1, II2 математика, математика  математика, математика енглески језик, енглески језик  

III1, III2 математика, математика математика, математика српски језик, српски језик природа и друштво 
природа и друштво 

енглески језик 
енглески језик 

IV1,  IV2 
трећи писмени математика 
трећи писмени математика 

трећи писмени српски језик трећи 
писмени српски језик 

енглески језик, 
енглески језик 

математика 
математика  

А
П

РИ
Л

 

Разред и 
одељење 

30.НЕДЕЉА 
6 – 9.априла 

31. НЕДЕЉА 
21 – 24. априла 

32. НЕДЕЉА 
27 – 30. априла 

  

I1, I2 математика, математика  математика, математика   
II1, II2 свет око нас, свет око нас српски језик, српски језик    

III1, III2 математика, математика математика, српски језик 
математика, српски језик 

   
IV1,  IV2  математика, математика    

М
А

Ј 

Разред и 
одељење 

33.НЕДЕЉА 
4 – 8. маја 

34.НЕДЕЉА 
11 – 15.маја 

35.НЕДЕЉА 
18 – 22. маја 

36.НЕДЕЉА 
25 – 29. маја 

 
I1, I2 српски језик, српски језик свет око нас, свет око нас    

II1, II2 математика, математика енглески језик, 
енглески језик српски језик,српски језик свет око нас, свет око нас  

III1, III2 математика, математика  други писмени српски језик  
други писмени српски језик 

енглески језик, 
енглески језик 

 

IV1,  IV2  

српски језик, 
четврти писмени математика; 

српски језик, 
четврти писмени математика 

природа и друштво 
природа и друштво 

четврти писмени српски језик 
четврти писмени српски језик 

 

ЈУ
Н

 

Разред и 
одељење 

37.НЕДЕЉА 
1 – 5. јуна 

38.НЕДЕЉА 
8 – 12. јуна 

39.НЕДЕЉА 
15 – 16. јуна 

  

I1, I2 
српски језик, математика 
српски језик, математика свет око нас, свет око нас српски језик, математика   

II1, II2 
српски језик, математика 
српски језик, математика 

српски језик, математика 
српски језик, математика 

   

III1, III2 математика, математика природа и друштво, 
природа и друштво 

   
IV1,  IV2 српски језик, српски језик     



 

 


