
ОШ „Франце Прешерн“ 

Станка Пауновића Вељка 45 

11090 Београд 

 

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ И КОНТРОЛНИХ ВЕЖБИ ЗА ШКОЛСКУ 2021/22. ГОДИНУ 

 

У једној седмици може бити планирано највише две провере знања. У среду, 10.11.2021. 

радиће се по распореду од петка. 

1. РАЗРЕД 

МЕСЕЦ 
СЕДМИЦА У 

МЕСЕЦУ 
1/1 1/2 1/3 1/4 

СЕПТЕМБАР 13-17.09. 
    

математика математика математика математика 

ОКТОБАР 04-08.10. 
    

математика математика математика математика 

НОВЕМБАР 

01.11-05.11. 
свет око нас свет око нас свет око нас свет око нас 

српски језик српски језик српски језик српски језик 

08-10.11. 
    

математика математика математика математика 

29.11-03.12. 
српски језик српски језик српски језик српски језик 

    

ДЕЦЕМБАР 20-24.12. 
математика математика математика математика 

свет око нас свет око нас свет око нас свет око нас 

 

2. РАЗРЕД 

МЕСЕЦ 
СЕДМИЦА У 

МЕСЕЦУ 
2/1 2/2 2/3 

 

20-24.09. 
српски језик српски језик српски језик 

математика математика математика 

27.09-01.10. 
енглески језик енглески језик енглески језик 

   

ОКТОБАР 

04-08.10. 
српски језик српски језик српски језик 

   

11-15.10. 
математика свет око нас свет око нас 

свет око нас математика математика 

25-29.10. 
математика математика математика 

енглески језик енглески језик енглески језик 

НОВЕМБАР 

01.11-05.11. 
математика математика математика 

   

08-10.11. 
српски језик српси језик српски језик 

   

 22-26.11. 
математика математика математика 

   



29.11-03.12. 
енглески језик енглески језик енглески језик 

   

ДЕЦЕМБАР 

06-10.12. 
свет око нас свет око нас свет око нас 

   

13-17.12. 
српски језик српеки језик српски језик 

   

20-24.12. 
математика математика математика 

   

 

3. РАЗРЕД 

МЕСЕЦ 
СЕДМИЦА У 

МЕСЕЦУ 
3/1 3/2 3/3 

 27.09-01.10. 

природа и  

друштво 

природа и  

друштво 

природа и 

друштво 

   

ОКТОБАР 

04-08.10. 
српски језик српски језик српски језик 

   

11-15.10. 
математика математика математика 

   

18-22.10. 
енглески језик енглески језик енглески језик 

   

25-29.10. 
математика математика математика 

   

НОВЕМБАР 

01.11-05.11. 

природа и 

друштво 

природа и  

друштво 

природа и 

друштво 

   

15-19.11. 
српски језик српски језик српски језик 

математика математика математика 

22-26.11. 
енглески језик енглески језик енглески језик 

   

29.11-03.12. 

природа и 
друштво 

природа и  
друштво 

природа и 
друштво 

   

ДЕЦЕМБАР 

06-10.12. 
математика математика математика 

   

13-17.12. 
српски језик српски језик српски језик 

   

20-24.12. 

природа и 

друштво 

природа и  

друштво 

природа и 

друштво 

математика математика математика 

 

 

 



4. РАЗРЕД 

МЕСЕЦ 
СЕДМИЦА У 

МЕСЕЦУ 
4/1 4/2 4/3 

СЕПТЕМБАР 20-24.09. 

природа и 

друштво 

природа и  

друштво 

природа и 

друштво 

   

ОКТОБАР 

04-08.10. 

српски језик српски језик српски језик 

природа и 

друштво 

природа и  

друштво 

природа и 

друштво 

11-15.10. 
математика математика математика 

   

18-22.10. 

природа и 

друштво 

природа и  

друштво 

природа и 

друштво 

   

25-29.10. 
енглески језик енглески језик енглески језик 

   

НОВЕМБАР 

01.11-05.11. 
српски језик српски језик српски језик 

   

08-10.11. 

математика математика математика 

природа и 

друштво 

природа и  

друштво 

природа и 

друштво 

22-26.11. 
математика математика математика 

   

29.11-03.12. 
енглески језик енглески језик енглески језик 

   

ДЕЦЕМБАР 

06-10.12. 
српски језик српски језик српски језик 

   

13-17.12. 
 

природа и  

друштво 

природа и 

друштво 

математика математика математика 

20-24.12. 

природа и 

друштво 
  

   

27-29.12. 
српски језик српски језик српски језик 

   

 

 

 

 

 

Директор 

Биљана Благојевић 

____________________________ 


