
руски језикОШ „Франце Прешерн“ 

Станка Пауновића Вељка 45 

11090 Београд 

 

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ И КОНТРОЛНИХ ВЕЖБИ ЗА ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ 

ШКОЛСКЕ 2021/22. ГОДИНE 

У једној седмици може бити планирано највише две провере знања. Када група која је на 

настави има проверу знања, друга група, која тог дана прати наставу на даљину, проверу 

ће имати истог дана у школи, у термину договореном са наставником. 

У среду, 2. 2. 2022. године, радиће се према распореду од петка. 

5. РАЗРЕД 

МЕСЕЦ 
СЕДМИЦА У 

МЕСЕЦУ 
5/1 5/2 5/3 

ЈАНУАР 24 – 28.1. 
   

   

ФЕБРУАР 

31.1. – 4.2. 
(среда по распореду од петка) 

   

   

7 – 11.2. 
   

   

17 – 18.2. 
   

   

21 – 25.2. 

24.2. биологија 

контролни задатак 

25.2. биологија 

контролни задатак 

25.2. биологија 

контролни задатак 

   

 

МАРТ 

28.2. – 4.3. 

2.3. енглески језик 

контролни задатак 

1.3. енглески језик 

контролни задатак 

28.2. српски језик 

контролни задатак 

  
1.3. енглески језик 

контролни задатак 

7 – 11.3. 

7.3. математика 

контролни задатак 

7.3. математика 

контролни задатак 

9.3. математика 

контролни задатак 

9.3. географија 

контролни задатак 

9.3. географија 

контролни задатак 

8.3. географија 

контролни задатак 

14 – 18.3. 

18.3. историја, 

контролни задатак 

17.3. историја, 

контролни задатак 
 

   

21 – 24.3. 
(25. је ПЗИ) 

21.3. српски језик 

писмени задатак 

21.3. српски језик 

писмени задатак 

 23.3. српски језик 

писмени задатак 

22.3. руски језик 

контролни задатак 
 

21.3. руски језик 

писмени задатак 

28.3. – 1.4. 

30.3. математика, 

писмени задатак 

30.3. математика, 

писмени задатак 

30.3. математика, 

писмени задатак 

 
28.3. руски језик 

контролни задатак 

29.3. историја 

контролни задатак 

 

 

АПРИЛ 

4 – 8.4. 

4. 4. српски језик   

контролни задатак 

4. 4. српски језик   

контролни задатак 

4. 4. српски језик   

контролни задатак 

   



 

 

 

11 – 15.4. 
   

   

18 – 21.4. 
   

   

МАЈ 

4 – 6.5. 

5.5. биологија 

контролни задатак 

5.5. биологија 

контролни задатак 

6.5. биологија 

контролни задатак 

   

9 – 13. 5. 

11.5. српски језик 

писмени задатак 

11. 5. српски језик 

писмени задатак 
11. 5. српски језик 

писмени задатак 
   

16 – 20.5. 

18. 5. енглески језик 

писмени задатак 

17.5.енглески језик  

писмени задатак 

17.5.енглески језик  

писмени задатак 

   

23 – 27.5. 

23.5. српски језик 

контролни задатак 

23.5. српски језик 

контролни задатак 

27.5. руски језик 

писмени здатак 

27. 5. руски језик 

писмени задатак 
  

30.5. – 3. 6. 

31.5. математика, 

контролни задатак 

31.5. математика, 

контролни задатак 

31.5. математика, 

контролни задатак 

 
30.5. руски језик, 

писмени задатак 
 

ЈУН 

6 – 10.6. 

6.6. српски језик  

контролни задатак 

6.6. српски језик  

контролни задатак 

6.6. српски језик  

контролни задатак 

8.6. енглески језик 

контролни задатак 

7.6. енглески језик 

контролни задатак 

7.6. енглески језик 

контролни задатак 

13 – 17.6. 

14.6. математика 

писмени задатак 

14.6. математика 

писмени задатак 

14.6. математика 

писмени задатак 

    

 

6. РАЗРЕД 

МЕСЕЦ 
СЕДМИЦА У 

МЕСЕЦУ 
6/1 6/2 6/3 

ЈАНУАР 24 – 28.1. 
   

   

ФЕБРУАР 

31.1. – 4.2. 
(среда по распореду од петка) 

3.2. српски језик  

контролни задатак 

3.2. српски језик  

контролни задатак 
 

   

7 – 11.2. 
   

   

17 – 18.2. 
   

   

21 – 25.2. 

24.2. биологија 

контролни задатак 

24.2. биологија 

контролни задатак 

24.2. биологија 

контролни задатак 

21.2. математика 

контролни задатак 

21. 2. математика 

контролни задатак 

21.2. математика 

контролни задатак 

 

МАРТ 
28.2. – 4.3. 

4.3. географија 

контролни задатак 

4.3. географија 

контролни задатак 

4.3. географија  

контролни задатак 

3.3. историја 

контролни задатак 

3.3. историја 

контролни задатак 

2.3. историја 

контролни задатак 



7 – 11.3. 

9.3. физика 

контролни задатак 

9.3. физика 

контролни задатак 

11.3. физика 

контролни задатак 

   

14 – 18.3. 

14.3. руски језик 

контролни задатак 

17.3. руски језик 

контролни задатак 

14.3. руски језик 

контролни задатак 

16.3. енглески језик 

контролни задатак 

16.3. енглески језик 

контролни задатак 

15.3. енглески језик 

контролни задатак 

21 – 24.3. 
(25. је ПЗИ) 

21.3. српски језик  

писмени задатак 

21.3. српски језик  

писмени задатак 

21. 3. српски језик 

писмени задатак 

   

28.3. – 1.4. 

28.3. математика 

писмени задатак 

29.3. математика 

писмени задатак 

29.3. математика 

писмени задатак 

   

 

 

 

АПРИЛ 

 

 

 

4 – 8.4. 

7.4. српски језик 

контролни задатак 

7.4. српски језик  

контролни задатак 

4. 4. српски језик 

контролни задатак 

   

11 – 15.4. 
   

   

18 – 21.4. 

20.4. математика 

контролни задатак 

19.4. математика 

контролни задатак 

19.4. математика 

контролни задатак 

   

МАЈ 

4 – 6.5. 

5.5. биологија 

контролни задатак 

5.5. биологија 

контролни задатак 

5.5. биологија 

контролни задатак 

   

9 – 13. 5. 

9.5. физика 

контролни задатак 

9.5. физика 

контролни задатак 

9.5. физика    

контролни задатак 

13.5. српски језик 

писмени задатак 

13.5. српски језик 

писмени задатак 

10.5. српски језик 

писмени задатак 

16 – 20.5. 

18.5.енглески  језик 

писмени задатак 

18.5.енглески језик 

писмени задатак 

17.5.енглески језик 

писмени задатак 

   

23 – 27.5. 
   

   

30.5. – 3. 6. 

30.5. руски језик 

писмени задатак 

31.5. руски језик 

писмени задатак 

30.5. руски језик 

писмени задатак 

3.6. српски језик 

годишњи тест 

3.6. српски језик 

годишњи тест 
 

ЈУН 

6 – 10.6. 
  

8.6. српски језик 

контролни задатак 

   

13 – 17.6. 

13.6. математика  

писмени задатак 

13.6. математика, 

писмени задатак 

13.6. математика, 

писмени задатак 

   

 

7. РАЗРЕД 

МЕСЕЦ 
СЕДМИЦА У 

МЕСЕЦУ 
7/1 7/2 7/3 

ЈАНУАР 24 – 28.1. 
   

   



ФЕБРУАР 

31.1. – 4.2. 
(среда по распореду од петка) 

   

   

7 – 11.2. 

11.2. биологија 

контролни задатак 

11.2. биологија 

контролни задатак 

11.2. биологија 

контролни задатак 

10.2. математика 

контролни задатак 

10.2. математика 

контролни задатак 

10.2. математика 

контролни задатак 

17 – 18.2. 
   

   

21 – 25.2. 
   

   

 

МАРТ 

28.2. – 4.3. 

3.3. хемија 

контролни задатак 

3.3. хемија 

контролни задатак 

3.3. хемија 

контрони задатак 

2.3. руски језик 

контролни задатак  

2.3. руски језик 

контролни задатак 

2.3. руски језик 

контролни задатак 

7 – 11.3. 

11.3. енглески језик 

контролни задатак 

10.3. енглески 

контролни 

11.3. енглески 

контролни 

   

14 – 18.3. 

15.3. физика 

контролни задатак 

16.3. физика 

контролни задатак 

16.3. физика 

контролни задатак 

16.3. географија 

контролни задатак 

15.3. географија 

контролни задатак 

17.3. географија 

контролни задатак 

21 – 24.3. 
(25. је ПЗИ) 

21.3. математика 

писмени задатак 

21.3. математика 

писмени задатак 
21.3. математика 

писмени задатак 
24.3. српски језик 

писмени задатак 

21.3. математика 

писмени задатак 

24.3. српски језик 

писмени задатак 

28.3. – 1.4. 
   

   

 

 

 

АПРИЛ 

 

 

 

4 – 8.4. 
   

   

11 – 15.4. 

13.4. руски језик 

писмени задатак  

13.4. руски језик 

писмени задатак 

13.4. руски језик 

писмени задатак 

   

18 – 21.4. 

18.4. математика 

контролни задатак 

18.4. математика 

контролни задатак 
18.4. математика 

контролни задатак 

   

МАЈ 

4 – 6.5. 

6.5. биологија 

контролни задатак 

6.5. биологија 

контролни задатак 

6.5. биологија 

контролни задатак 

5.5. хемија 

контролни задатак 

5.5. хемоја 

контролни задатак 

5.5. хемија 

контролни задатак 

9 – 13. 5. 

13.5. енглески језик 

писмени задатак 

12.5. енглески језик 

писмени задатак 

13.5. енглески језик 

писмени задатак 

   

16 – 20.5. 

17.5. математика 

контролни задатак 

17.5. математика 

контролни задатак 
17.5. математика 

контролни задатак 
16.5. српски језик 

писмени задатак 

16.5. српски језик 

писмени задатак 

16.5. српски језик 

писмени задатак 

23 – 27.5. 

24.5. физика 

контролни задатак 

23.5. физика 

контролни задатак 

23.5. физика 

контролни задатак 

25.5. географија 

“нема карта” 

24.5 географија  

“нема карта” 

26.5. географија  

“нема карта” 



30.5. – 3. 6. 

2.6. српски језик 

годишњи тест 

2.6. српски језик 

годишњи тест 

2.6. српски језик  

годишњи тест 

   

ЈУН 

6 – 10.6. 

10.6. историја 

контролни задатак 

10.6. историја 

контролни задатак 

10.6. историја 

контролни задатак 

6.6. математика 

писмени задатак 

6.6. математика 

писмени задатак 

6.6. математика 

писмени задатак 

13 – 17.6. 
   

   

 

8.РАЗРЕД  

МЕСЕЦ 
СЕДМИЦА У 

МЕСЕЦУ 
8/1 8/2 8/3 

ЈАНУАР 24 – 28.1. 
   

   

ФЕБРУАР 

31.1. – 4.2. 
(среда по распореду од петка) 

   

   

7 – 11.2. 

9.2. биологија 

контролни задатак 

8.2. биологија 

контролни задатак 

8.2. биологија 

контролни задатак 

   

17 – 18.2. 

18.2. математика 

контролни задатак 
  

   

21 – 25.2. 

23.2. српски језик 

контролни задатак 

22.2. географија 

контролни задатак 

23.2. српски језик 

контролни задатак 

24.2. историја 

контролни задатак 

23.2. српски језик 

контролни задатак 

25.2. историја 

контролни задатак 

 

МАРТ 

28.2. – 4.3. 

28.2. географија 

контролни задатак 

1.3. историја 

контролни задатак 

28.2. географија 

контролни задатак 

3.3. хемија 

контролни задатак 

3.3. хемија 

контролни задатак 

3.3. хемија 

контролни задатак 

7 – 11.3. 

9.3. физика 

контролни задатак 

7.3. физика 

контролни задатак 

8.3. физика 

контролни задатак 

 
11.3. математика 

контролни задатак 

11.3. математика 

контролни задатак 

14 – 18.3. 

15.3. енглески језик 

контролни задатак 

16.3. енглески језик 

контролни задатак 

16.3. енглески језик 

контролни задатак 

14.3. руски језик, 

контролни задатак 

18.3. руски језик 

контролни задатак 

17.3. руски језик 

контролни задатак 

21 – 24.3. 
(25. је ПЗИ) 

23.3. математика 

писмени задатак 
  

   

28.3. – 1.4. 

30.3. српски језик 

писмени задатак 

30.3. српски језик 

писмени задатак 

30.3. српски језик 

писмени задатак 

   

 

 

 

4 – 8.4. 
 

4.4. математика 

писмени задатак 

4.4. математика 

писмени задатак 

   



АПРИЛ 

 

 

 

11 – 15.4. 

13.4. географија 

“нема карта” 

12. 4. географија 

“нема карта” 

13.4. географија 

“нема карта” 

12.4. енглески језик 

писмени задатак 

13.4. енглески језик 

писмени задатак 

11.4. енглески језик 

писмени задатак 

18 – 21.4. 

20.4. физика 

контролни задатак 

18.4. физика 

контролни задатак 

19.4. физика 

контролни задатак 

22.4. српски језик 

контролни задатак 

20.4. српски језик 

контролни задатак 

22.4. српски језик 

контролни задатак 

МАЈ 

4 – 6.5. 

6.5. математика 

контролни задатак 

6.5. математика 

контролни задатак 

6.5. математика 

контролни задатак  

5.5. хемија 

контролни задатак 

5.5.хемија 

контролни задатак 

5.5.хемија 

контролни задатак 

9 – 13. 5. 

11.5. биологија 

контролни задатак 

10.5. биологија 

контролни задатак 

10.5. биологија 

контролни задатак 

   

16 – 20.5. 

16.5. руски језик, 

писмени задатак 

18.5. руски језик, 

писмени задатак 

17.5. руски језик, 

писмени задатак 

   

23 – 27.5. 

23.5. српски језик 

писмени задатак 

25.5. математика 

писмени задатак 

25.5. математика 

писмени задатак 

 
23.5. српски језик 

писмени задатак 

23.5. српски језик 

писмени задатак 

30.5. – 3. 6. 

30.5. математика 

писмени задатак 
  

   

 

 

Директор 

Биљана Благојевић 

 


