
ОШ „Франце Прешерн“ 

Станка Пауновића Вељка 45 

11090 Београд 

 

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ И КОНТРОЛНИХ ВЕЖБИ ЗА ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ 

ШКОЛСКЕ 2020/21.ГОДИНУ 

 

У уторак 20.10.2020.године ради се по распореду од петка. 

5.РАЗРЕД 

 

МЕСЕЦ 
СЕДМИЦА У 

МЕСЕЦУ 
5/1 5/2 5/3 

ОКТОБАР 

05 – 09.10. 

 

7. српски (Б) 7. српски (Б) 7. српски (Б) 

8. српски (А) 8. српски (А) 8. српски (А) 

5. математика(Б)кв 6. математика(А)кв 5. математика(Б)кв 

6. математика(А)кв 9. математика(Б)кв 6. математика(А)кв 

12 – 16.10. 

 

   

   

   

   

19 – 23.10. 

 

23. енглески (Б) кв 23. енглески (Б) кв 23. енглески (Б) кв 

   

   

   

26 – 30.10. 

 

27. српски (Б) пз 27. српски (Б) пз 27. српски (Б) пз 

28. српски (А) пз 28. српски (А) пз 28. српски (А) пз 

26. енглески (А) кв 26. енглески (А) кв 26. енглески (А) кв 

   

 

НОВЕМБАР 

02 – 06.11. 

 

3. математика(А)пз 3. математика(А)пз 3. математика(А)пз 

4. математика(Б)пз 4.математика(Б)пз 4.математика(Б)пз 

   

   

09 – 10.11. 

 

   

   

16 – 20.11. 

 

   

   

   

   

23 – 27.11. 

 

24.математика(Б)кв 24.математика(Б)кв 24.математика(Б)кв 

25.математика(А) кв 25.математика(А) кв 25.математика(А) кв 

   

   

30.11 – 04.12. 

 

30. српски (Б) 30. српски (Б) 30. српски (Б) 

1. српски (А) 1. српски (А) 1. српски (А) 

   

   

ДЕЦЕМБАР 07 – 11.12.    



 

 

 

    

   

   

14 – 18.12. 

 

14. српски (Б) пз 14. српски (Б) пз 14. српски (Б) пз 

15. српски (А) пз 15. српски (А) пз 15. српски (А) пз 

 16.руски (Б) кв  

   

21 – 25.12. 

 

25.енглески (А) пз 25.енглески (А) пз 25.енглески (А) пз 

22. руски (Б) кв 21. руски (А) кв 22. руски (Б) кв 

   

   

29 – 30.12. 

 

28.енглески (Б) пз 28.енглески (Б) пз 28.енглески (Б) пз 

29.руски (А) кв  29.руски (А) кв 

   

ЈАНУАР 

11 – 15.01. 

 

   

   

   

   

18 – 22.01. 

19. математика (Б) пз 19. математика (Б) пз 19. математика (Б) пз 

20. математика (Б) пз 20. математика (Б) пз 20. математика (Б) пз 

   

   

 

 

 

6.РАЗРЕД 
 

МЕСЕЦ 
СЕДМИЦА У 

МЕСЕЦУ 
6/1 6/2 6/3 

ОКТОБАР 

05 – 09.10. 

7. математика (Б) кв 7. математика (Б) кв 7. математика (Б) кв 

8. математика(А) кв 8. математика (А) кв 8. математика(А) кв 

5. руски (Б) кв 5. руски (Б) кв 5. руски (Б) кв 

6. српски (А) кв 6. српски (А) кв 6. српски (А) кв 

12 – 16.10. 

12. руски (А) кв 12. руски (А) кв 12. руски (А) кв 

13. српски (Б) кв 15. српски (Б) кв 13. српски (Б) кв 

   

   

19 – 23.10. 

23. физика (Б) 22. енглески (А) 22. енглески (А) 

22. енглески (А) 20. српски (А) пз 20. српски (А) пз 

19. српски (Б) пз 21. српски (Б) пз 21. српски (Б) пз 

20. српски (А) пз   

26 – 30.10. 

28. физика (А) 28.физика(А) 30. физика (А) 

29. математика (Б) пз 29. математика (Б) пз 27. енглески (Б) 

27. енглески (Б) 27. енглески (Б)  

   

НОВЕМБАР 
02 – 06.11. 

3. математика (А) пз 2. физика (Б) 2.физика (Б) 

 3. математика (А) пз 3. математика (А) пз 

  4. математика (Б) пз 

   

09 – 10.11.    



   

16 – 20.11. 

   

   

   

   

23 – 27.11. 

25. руски (А) пз 25. руски (А) пз 25. руски (А) пз 

   

   

   

30.11 – 04.12. 

3. енглески (А) 3. енглески (А) 3. енглески (А) 

30. руски (Б) пз 30. руски (Б) пз 30. руски (Б) пз 

04. српски (Б) пз 04. српски (Б) пз 04. српски (Б) пз 

   

ДЕЦЕМБАР 

07 – 11.12. 

7. математика (А) кв 7. математика (А) кв 10. енглески (Б) 

8. математика (Б) кв 8. математика (Б) кв 11. српски (А) пз 

10. енглески (Б) 10. енглески (Б) 9. математика (А) кв 

11. српски (А) пз 9. српски (А) пз 8. математика (Б) кв 

14 – 18.12. 

18. физика (Б) 16. физика (Б) 18. физика (Б) 

   

   

   

21 – 25.12. 

23.физика (А) 21.физика (А) 21. физика (А) 

   

   

   

29 – 30.12. 

   

   

   

ЈАНУАР 

11 – 15.01. 

12. српски (Б) кв 12. српски (Б) кв 12. српски (Б) кв 

15. српски (А) кв 13. српски (А) кв 11. српски (А) кв 

   

   

18 – 22.01. 

20. математика (Б) пз 20. математика (Б) пз  

21. математика (А) пз 21. математика (А) пз 20. математика (Б) пз 

  21. математика (А) пз 

   

 

7.РАЗРЕД 

 

МЕСЕЦ 
СЕДМИЦА У 

МЕСЕЦУ 
7/1 7/2 7/3 

ОКТОБАР 

05 – 09.10. 

   

   

   

   

12 – 16.10. 

12. математика (А) кв 12. математика (А) кв 12. математика (А) кв 

13. математика (Б) кв 13. математика (Б) кв 15. математика (Б) кв 

   



   

19 – 23.10. 

23. енглески (Б) 23. енглески (Б) 23. енглески (Б) 

   

20. српски (А) пз 21. српски (Б) пз 20. српски (А) пз 

21. српски (Б) пз 22. српски (А) пз 21. српски (Б) пз 

26 – 30.10. 

28. енглески (А) 28. енглески (А) 28. енглески (А) 

27. руски (Б) кв 26. руски (А) кв 29. руски (Б) кв 

30. руски (А) кв 29. руски (Б) кв  

   

НОВЕМБАР 

02 – 06.11. 

3. српски (А) кв 3. српски (А) кв 3. српски (А) кв 

4. српски (Б) кв 4. српски (Б) кв 4. српски (Б) кв 

5.хемија (А) кв 2. хемија (Б) кв 5. руски (А) кв 

 5. хемија (А) кв 2. хемија (Б) кв 

09 – 10.11. 
10. хемија (Б) кв  9. хемија (А) кв 

   

16 – 20.11. 

18. математика (Б) пз 18. математика (Б) пз 20. математика (Б) пз 

17. математика (А) пз 19. математика (А) пз 19. математика (А) пз 

   

   

23 – 27.11. 

23. физика(А) 27. физика(А) 23. физика(А) 

26. физика(Б) 24. физика(Б) 26. физика(Б) 

   

   

30.11 – 04.12. 

2. енглески (Б) 2. енглески (Б) 2. енглески (Б) 

01. руски (А) пз 03. руски (А) пз 03. руски (А) пз 

04. руски (Б) пз   

   

ДЕЦЕМБАР 

07 – 11.12. 

9. енглески (А) 9. енглески (А) 9. енглески (А) 

 10. руски (Б) пз 08. руски (Б) пз 

   

   

14 – 18.12. 

14. математика (Б) кв 14. математика (Б) кв 14. математика (Б) кв 

15. математика (А) кв 15. математика (А) кв 17. математика (А) кв 

   

   

21 – 25.12. 

22. српски (Б) пз 22. српски (Б) пз 22. српски (Б) пз 

23. српски (А) пз 23. српски (А) пз 23. српски (А) пз 

 21. хемија (А) 21. хемија (А) 

24. хемија (Б) 24. хемија (Б) 24. хемија (Б) 

29 – 30.12. 

29. хемија (А)   

   

   

ЈАНУАР 

11 – 15.01. 

12. српски (А) кв 12. српски (А) кв 12. српски (А) кв 

13. српски (Б) кв 13. српски (Б) кв 13. српски (Б) кв 

   

   

18 – 22.01. 

21. физика (Б) 19. физика (Б) 21. физика (Б) 

18. физика (А) 22. физика (А) 18. физика (А) 

20. математика (А) пз 20. математика (А) пз 22. математика (А) пз 

19. математика (Б) пз 21.математика (Б) пз  

25 – 29.01.   25. математика (Б) пз 



8.РАЗРЕД 

 

МЕСЕЦ 
СЕДМИЦА У 

МЕСЕЦУ 
8/1 8/2 8/3 

СЕПТЕМБАР 

14 – 18.09. 

А група, 

понедељак, 

среда, 
петак 

   

   

   

   

21 – 25.09. 

23. српски (Б) кв 23. српски (Б) кв 24. српски (А) кв 

24. српски (А) кв 24. српски (А) кв 25. српски (Б) кв 

   

   

28 – 02.10. 

28. математика (А) кв 29. математика (Б) кв 1.физика (Б) 

29. математика (Б) кв  30. математика (А) кв 29. математика (Б) кв 

  30. математика (А) кв 

   

ОКТОБАР 

05 – 09.10. 

8. физика (А) 2. физика (А) 6.физика (А) 

5. физика (Б) 7. физика (Б)  

6. српски (А) пз 8. српски (А) пз 8. српски (А) пз 

7. српски (Б) пз 9. српски (Б) пз 9. српски (Б) пз 

12 – 16.10. 

   

   

   

   

19 – 23.10. 

23. енглески (Б) 23. математика (Б) пз 21. математика (Б) пз 

20. руски (А) кв 22. математика (А) пз 22. математика (А) пз 

 21. руски (Б) кв 23. енглески (Б) 

   

26 – 30.10. 

27. енглески (А) 29. енглески (Б) 26. енглески (А) 

27. руски (Б) кв 26. енглески (А) 30. руски (А) кв 

29. хемија (Б) 28. руски (А) кв 29. хемија (Б) 

   

НОВЕМБАР 

02 – 06.11. 

3. математика (А )пз 5. хемија (А) 02. руски (Б) кв  

4. математика (Б) пз 2. хемија (Б) 5. хемија (А) 

5. хемија (А)   

   

09 – 10.11. 
   

   

16 – 20.11. 

   

   

   

   

23 – 27.11. 

23. физика (А) 27. физика (А) 26. физика (Б) 

26. физика (Б)  27. математика (А) кв 

   

   

30.11 – 04.12. 
4. енглески (Б) 2. физика (Б) 1. физика (А) 

 30. математика (Б) кв 30. математика (Б) кв 



 1.математика (А) кв 4. енглески (Б) кв 

   

ДЕЦЕМБАР 

07 – 11.12. 

11. енглески (А) 7. енглески (А) 7. енглески (А) 

8. српски (Б) пз 10. енглески (Б) 10. српски (Б) пз 

9. српски (А) пз 8. српски (Б) пз 11. српски (А) пз 

11. руски (А) пз 9. српски (А) пз  

14 – 18.12. 

18. руски (Б) пз 14. руски (Б) пз 14. руски (Б) пз 

   

   

   

21 – 25.12. 

 25. математика (А) кв 25. математика (А) кв 

 22.математика (Б) кв 22.математика (Б) кв 

 21.  руски (А) пз 21. руски (А) пз 

   

29 – 30.12. 

   

   

   

ЈАНУАР 

11 – 15.01. 

12. српски (А) кв 12. српски (А) кв 11. српски (Б) кв 

13. српски (Б) кв 13. српски (Б) кв 12. српски (А) кв 

14.хемија (А) 14.хемија (А) 14. хемија (А) 

   

18 – 22.01. 

19. математика (А) пз 18. математика (Б) пз 18.математика (Б) пз 

20. математика (Б) пз 19. математика (А) пз 19. математика (А) пз 

21. хемија (Б) 21. хемија (Б) 21. хемија (Б) 

   

 

Директор, 

Биљана Благојевић 


