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РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ЗАДАТАКА И КОНТРОЛНИХ ВЕЖБИ ЗА ШКОЛСКУ 

2021/22. ГОДИНУ 

 

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

године радиће се по распореду од петка. 

У случају преласка са редовне наставе на настАву на даљину, распоред ће се прилагодити 

према потребама. С обзиром на околности, могуће је да предметни наставник најави 

проверу знања, пет дана раније, која није предвиђена овим распоредом. 

  

5. РАЗРЕД 

МЕСЕЦ 
СЕДМИЦА У 

МЕСЕЦУ 
5/1 5/2 5/3 

СЕПТЕМБАР 27.09-01.10. 

енглески језик 

29.09. (к.в.) 

енглески језик 

28.09. (к.в.) 

енглески језик 

28.09. (к.в.) 

математика 

01.10. (к.в.) 

математика 

30.09. (к.в.) 

математика 

30.09. (к.в.) 

ОКТОБАР 

04-08.10. 

српски  језик 

07. 10. (п.з.) 

српски језик 

07.10. (п.з.) 

српски језик 

8. 10. (п.з.) 

географија 

6.10. (к.в) 

географија 

6.10. (к.в) 
 

11-15.10. 

биологија 

14.10. (к.в.) 

биологија 

15.10. (к.в.) 

географија 

12.10. (к.в) 

  
биологија 

15.10. (к.в.) 

25-29.10. 

српски језик 

26.10. (к.в.) 

српски језик 

26.10. (к.в.) 

српски језик 

26.10. (к.в.) 

   

НОВЕМБАР 

01.11-05.11. 

математика 

02.11.(п.з.) 

математика 

02.11.(п.з.) 

математика 

02.11.(п.з.) 

   

15-19.11. 

енглески језик 

17.11. (п.з.) 

енглески језик 

16.11.(п.з.) 

енглески језик 

16.11.(п.з.) 

   

22-26.11. 

историја 

26.11. (к.в.) 

историја 

25.11. (к.в.) 

историја 

23.11. (к.в.) 

математика 

24.11. (к.в.) 

математика 

24.11. (к.в.) 

математика 

24.11. (к.в.) 

29.11-03.12. 

српски језик 

30.11. (к.в.) 

српски језик 

30.11. (к.в.) 

српски језик 

30.11. (к.в.) 

биологија 

02.12. (к.в.) 

биологија 

03.12. (к.в.) 

биологија 

03.12. (к.в.) 

ДЕЦЕМБАР 06-10.12. 
српски језик 
06.12. (п.з.) 

српски језик 
06.12. (п.з.) 

 



руски језик 

10.12. (к.в.) 

руски језик 

8.12. (к.в.) 

руски језик 

10.12. (к.в.) 

13-17.12. 

енглески језик 

15.12. (к.в.) 

енглески језик 

14.12. (к.в.) 

српски језик 

15.12. (п.з.) 

  
енглески језик 

14.12. (к.в.) 

20-24.12. 

српски језик 

20.12. (к.в.) 

српски језик 

20.12. (к.в.) 
 

математика 

24.12. (п.з.) 

математика 

23.12. (п.з.) 

математика 

23.12. (п.з.) 

 

6. РАЗРЕД 

МЕСЕЦ 
СЕДМИЦА У 

МЕСЕЦУ 
6/1 6/2 6/3 

СЕПТЕМБАР 27.09-01.10. 

   

  
математика 

01.10. (к.в.) 

математика 

01.10. (к.в.) 

ОКТОБАР 

04-08.10. 

биологија 

07.10. (к.в.) 

биологија 

07.10. (к.в.) 

српски језик 

6. 10. (к.в.) 

српски језик 
08.10. (к.в.) 

српски језик 
08.10. (к.в.) 

биологија 
7.10. (к.в.) 

11-15.10. 

географија  

15.10 (к.в.) 

географија  

13.10 (к.в.) 

географија 

15.10 (к.в.) 

математика 

11.10. (к.в.) 
  

18-22.10. 

српски језик 

22.10. (п.з.) 

српски језик 

22.10. (п.з.) 

српски језик 

19.10. (п.з.) 

   

25-29.10. 

енглески 

27.10. (к.в.) 

енглески 

27.10. (к.в.) 

енглески 

28.10. (к.в.) 

руски језик 

29.10. (к.в.) 

математика 

25. 10. (п.з.) 

математика 

25.10. (п.з.) 

НОВЕМБАР 

01.11-05.11. 

математика 

01.11 (п.з.) 

руски језик 

02.11. (к.в.) 

руски језик 

01.11. (к.в.) 

   

15-19.11. 

историја  

16.11. (к.в.) 

историја  

16.11. (к.в.) 

историја  

15.11. (к.в.) 

   

29.11-03.12. 

енглески језик 

01.12. (п.з.) 

енглески језик 

29.11. (п.з.) 

енглески језик 

30.11. (п.з.) 

математика 

29.11. (к.в.) 

математика 

01. 12. (к.в.) 

математика 

02.12. (к.в.) 

ДЕЦЕМБАР 

06-10.12. 

биологија 

09.12. (к.в.) 

биологија 

09.12. (к.в.) 

српски језик 

06.12. (п.з.) 

руски језик 
06.12. (п.з.) 

руски језик 
07.12. (п.з.) 

биологија 
09.12. (к.в.) 

13-17.12. 

српски језик 

13.12. (п.з.) 

српски језик 

13.12.(п.з) 

руски језик 

13.12. (п.з.) 

   

20-24.12. 
српски језик  

23.12. (к.в.) 

српски језик 

23.12. (к.в.) 
 



математика 

24.12. (п.з.) 

математика 

24. 12. (п.з.) 

математика 

24. 12. (п.з.) 

27-29.12. 
  

српски језик 

27. 12. (к.в.) 

   

 

7. РАЗРЕД 

МЕСЕЦ 
СЕДМИЦА У 

МЕСЕЦУ 
7/1 7/2 7/3 

СЕПТЕМБАР 27.09-01.10. 

хемија 
30.09. (к.в.) 

хемија 
30.09.(к.в.) 

хемија 
30.09.(к.в.) 

   

ОКТОБАР 

04-08.10. 

биологија 

08.10. (к.в.) 

биологија 

08.10. (к.в.) 

биологија 

08.10. (к.в.) 

   

11-15.10. 

математика 14.10. 

(к.в.) 

математика 14.10. 

(к.в.) 

математика 14.10. 

(к.в.) 

руски језик 13.10. 

(к.в.) 

руски језик 13.10. 

(к.в.) 

руски језик 13.10. 

(к.в.) 

18-22.10. 

географија 

18.10. (к.в.) 

географија 

19.10 (к.в.) 

географија 

18.10. (к.в.) 

српски језик 
21.10. (п.з.) 

српски језик 
21.10. (п.з) 

српски језик 
21.10. (п.з.) 

25-29.10. 

енглески језик 

27.10. (к.в) 

енглески језик 

26.10. (к.в.) 

енглески језик 

26.10. (к.в.) 

математрика 28.10. 

(п.з.) 

математика 28.10. 

(п.з.) 

математика 28.10. 

(п.з.) 

НОВЕМБАР 

08-10.11. 

српски језик 

10.11. (к.в.) 

српски језик 

10.11 (к.в.) 

српски језик 

10.11. (к.в.) 

   

22-26.11. 

математика 22.11. 

(к.в.) 

математика 22.11. 

(к.в.) 

математика 22.11. 

(к.в.) 

   

29.11-03.12. 

биологија 

03.12. (к.в.) 

биологија 

03.12. (к.в.) 

биологија 

03.12. (к.в.) 

хемија 

02.12. (к.в.) 

хемија 

02.12.(к.в.) 

хемија 

02.12.(к.в.) 

ДЕЦЕМБАР 

06-10.12. 

енглески језик 

08.12. (п.з) 

енглески језик 

07.12. (п.з) 

енглески језик 

07.12. (п.з) 

руски језик  

06.12. (п.з)  

руски језик  

06.12. (п.з) 

руски језик  

06.12. (п.з) 

13-17.12. 

историја  

14. 12. (к.в.) 

историја  

13. 12. (к.в.) 

историја  

17. 12. (к.в.) 

српски језик 

15.12. (п.з.) 

српски језик 

16.12. (п.з.) 

српски језик 

15.12. (п.з.) 

20-24.12. 

математика 20.12. 

(п.з.) 

математика 20.12. 

(п.з.) 

математика 20.12. 

(п.з.) 

   

 

 

 



8. РАЗРЕД 

МЕСЕЦ 
СЕДМИЦА У 

МЕСЕЦУ 
8/1 8/2 8/3 

СЕПТЕМБАР 

20-24.09. 

хемија 

23.09.(к.в.) 

хемија 

23.09.(к.в.) 

хемија 

23.09.(к.в.) 

   

27.09-01.10. 

математика  

30.09. (к.в.) 

математика  

29.09.(к.в.) 

математика  

29.09. (к.в.) 

   

ОКТОБАР 

04-08.10. 

српски језик           

04. 10. (к.в) 

српски језик          

04.10. (к.в) 

српски језик          

04.10. (к.в) 

биологија 

07.10. (к.в.) 

биологија 

06.10. (к.в.) 

биологија 

07.10. (к.в.) 

11-15.10. 

српски језик         

13.10. (п.з.) 

српски језик        

13.10. (п.з.) 

српски језик        

13.10. (п.з.) 

   

18-22.10. 

географија 

20.10 (к.в.) 

географија 

22.10 (к.в.) 

географија 

20.10. (к.в.) 

руски језик 

22.10. (к.в.) 

руски језик 

20.10. (к.в.) 

руски језик 

19.10. (к.в.) 

25-29.10. 

енглески језик 

26.10. (к.з.) 

енглески језик 

27.10. (к.з.) 

енглески језик 

25.10. (к.з.) 

 
математика  

25.10. (п.з.) 

математика  

25.10.(п.з.) 

НОВЕМБАР 

01.11-05.11. 

математика  
01.11. (п.з) 

  

   

22-26.11. 

српски језик         

24. 11. (к.в.) 

српски језик         

24. 11. (к.в.) 

српски језик        

24. 11. (к.в.) 

историја 

25.11. (к.в.) 

историја 

25.11. (к.в.) 

историја 

26.11. (к.в.) 

29.11-03.12. 

енглески језик 

30.11. (п.з.) 

енглески језик 

01.12. (п.з.) 

енглески језик 

01.12. (п.з.) 

математика  

01.12. (к.в.) 

математика  

29.11. (к.в.) 

математика  

29.11. (к.в.) 

ДЕЦЕМБАР 

06-10.12. 

руски језик 

10.12. (п.з.) 

биологија 

08.12. (к.в.) 

руски језик 

07.12. (п.з) 

биологија 

09.12. (к.в.) 

руски језик 

10.12. (п.з) 

биологија 

09.12. (к.в.) 

13-17.12. 

српски језик          

13.12. (п.з.) 

српски језик        

13.12. (п.з.) 

српски језик        

13.12. (п.з.) 

   

20-24.12. 

хемија 

23.12. (к.в.) 

хемија 

23.12. (к.в.) 

хемија 

23.12. (к.в.) 

математика  

24.12. (п.з.) 

математика  

20.12. (п.з.) 

математика  

20.12 (п.з.) 

 

Директор 

Биљана Благојевић 

 


