
План писмених провера знања у току трећег квартала школске 2016/17. године 

 16.-20. 01. 23.-27.01. 30.01.-23.02. 05.- 10.02. 13.-17.02. 20.-24.02. 27.02.- 03.03. 06.-10.03  13.- 17.03. 20.-24.03. 

1-1  српски језик математика СОН   српски језик    

      математика    математика 

1-2  српски језик математика СОН  српски језик математика СОН   

          

2-1 математика СОН енглески језик српски језик   српски језик математика  СОН 

         математика 

2-2 математика СОН енглески језик српски језик   српски језик математика  СОН 

         математика 

3-1    математика  ПиД енглески 
језика 

 математика  

      српски језик    

3-2    математика  ПиД енглески 
језика 

 математика  

          

4-1      српски језик енглески језик ПиД  српски језик 

     математика    математика 

4-2      српски језик енглески језик ПиД  српски језик 

     математика    математика 

Директор школе: Весна Јотић 



План писмених провера знања у току трећег квартала школске 2016/17. године 

 16.-20. 01. 23.-27.01. 30.01.-23.02. 05.- 10.02. 13.-17.02. 20.-24.02. 27.02.- 03.03. 06.-10.03  13.- 17.03. 20.-24.03. 

5-1   географија математика 

контр. 

 немачки језик 

контр. 

енглески језик математика 

писм. 

географија  

     историја биологија   биологија историја 

5-2   географија математика 

контр. 

 немачки језик 

контр. 

енглески језик математика 

писм 

српски језик 

писм. 

 

   биологија историја    географија историја 

6-1   географија математика 

контр. 

 немачки језик 

контр. 

географија математика 

писм 

српски језик 

писм. 

 

   историја  енглески језик биологија историја   

6-2   географија математика 

контр. 

 немачки језик 

контр. 

географија математика 

писм 

биологија  

   историја  биологија енглески језик историја   

7-1 српски језик историја  географија  немачки језик 

контр. 

енглески језик математика 

контр. 

српски језик 

писм. 

географија 

   математика 

контр. 

 српски језик 

контр. 

биологија историја  биологија 

7-2  историја  географија  немачки језик 

контр. 

енглески језик математика 

контр. 

биологија  

   математика 

контр. 

 биологија  историја  географија 

8-1  српски језик 

контр. 

математика 

контр. 

историја српски језик 

контр. 

немачки језик 

контр. 

математика 

контр. 

биологија географија матаматика 

писм. 

     географија енглески језик историја   

8-2   математика 

контр. 

историја биологија немачки језик 

контр. 

математика 

контр. 

 биологија математика 

писм. 

     географија енглески језик историја географија  
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План писмених провера знања у току трећег квартала школске 2016/17. године 

 16.-20. 01. 23.-27.01. 30.01.-23.02. 05.- 10.02. 13.-17.02. 20.-24.02. 27.02.- 03.03. 06.-10.03  13.- 17.03. 20.-24.03. 

1-МБ           

          

2-МБ           

          

3-МБ           

          

4-МБ           

          

 

План писмених провера знања у току четвртог квартала школске 2016/17. године 

 27.03.- 31.03. 03.04.- 07.04. 10.04.- 21.04. 24.04.- 28.04. 03.05.- 5.05. 08.05.- 12.05. 15.05.-19.05. 22.05.-.26.05. 29.05.- 02.06. 05.06.- 13.06. 

1-МБ           

          

2-МБ           

          

3-МБ           

          

4-МБ           
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План писмених провера знања у току четвртог квартала школске 2016/17. године 

 27.03.- 31.03. 03.04.- 07.04. 10.04.- 21.04. 24.04.- 28.04. 03.05.- 5.05. 08.05.- 12.05. 15.05.-19.05. 22.05.-.26.05. 29.05.- 02.06. 05.06.- 13.06. 

1-1 српски језик   српски језик     српски језик  

 СОН   математика   математика СОН математика математика 

1-2 математика СОН српски језик СОН  српски језик математика СОН српски језик математика 

српски језик  математика       СОН 

2-1  српски језик СОН математика  СОН  српски језик  математика 

       математика  српски језик 

2-2  српски језик СОН математика  СОН  српски језик  математика 

       математика  српски језик 

3-1 српски језик ПиД математика српски језик  математика   ПиД математика 

  српски језик      српски језик српски језик 

3-2 српски језик ПиД математика српски језик  математика   ПиД математика 

  српски језик      српски језик српски језик 

4-1  ПиД математика енглески језик српски језик  српски језик српски језик  српски језик 

    математика  математика  математика ПиД 

4-2  ПиД математика енглески језик српски језик  српски језик српски језик  српски језик 

    математика  математика  математика ПиД 

Директор школе: Весна Јотић 



План писмених провера знања у току четвртог  квартала школске 2016/17. године 

 27.03.- 31.03. 03.04.- 07.04. 10.04.- 21.04. 24.04.- 28.04. 03.05.- 5.05. 08.05.- 12.05. 15.05.-19.05. 22.05.-.26.05. 29.05.- 02.06. 05.06.- 13.06. 

5-1 Енглески језик географија биологија   енглески језик 

писмени 

математика 

контр. 

немачки језик 

писмени 

математика 

писмени 

 

  немачки језик 

контр. 

    биологија    

5-2 Енглески језик географија    енглески језик 

писмени 

математика 

контр. 

немачки језик 

писмени 

математика 

писмени 

 

српски језик 

писм. 

немачки језик 

контр. 

   српски језик 

контр. 

  српски језик 

контролни 

 

6-1 Енглески језик географија  српски језик 

контр. 

географија енглески језик 

писмени 

географија немачки језик 

писмени 

математика 

писмени 

српски језик 

контролни 

 немачки језик 

контр. 

  српски језик 

писм. 

математика 

контр. 

    

6-2 Енглески језик географија биологија  географија енглески језик 

писмени 

биологија немачки језик 

писмени 

математика 

писмени 

 

 немачки језик 

контр. 

   математика 

контр. 

географија    

7-1 Енглески језик немачки језик 

контр. 

математика 

писм. 

географија српски језик 

писм. 

енглески језик 

писмени 

 немачки језик 

писмени 

математика 

писмени 

 

   српски језик 

контр. 

 математика 

контр. 

  географија  

7-2 Енглески језик немачки језик 

контр. 

биологија географија  енглески језик 

писмени 

биологија немачки језик 

писмени 

математика 

писмени 

 

  математика 

писм. 

српски језик 

контр. 

 математика 

контр. 

  географија  

8-1 Енглески језик математика 

контр. 

географија  српски језик 

писм. 

енглески језик 

писмени 

немачки језик 

писмени 

математика 

писмени 

  

 немачки језик 

контр. 

   математика 

контр. 

 српски језик   

8-2 Енглески језик математика 

контр. 

географија   енглески језик 

писмени 

биологија математика 

писмени 

  

 немачки језик 

контр. 

биологија   математика 

контр. 

немачки језик 

писмени 
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