
РАСПОРЕД  АКТИВНОСТИ ЗА УЧЕНИКЕ

 

Одељења Уторак, 9.6.2020.године 
припремна настава

Посебни часови
(ЗА УЧЕНИКЕ ОД ПЕТОГ ДО СЕДМОГ РАЗРЕДА)

8-1 (ученици од 1. до 15. 
редног броја у дневнику

8 h-845 h

математика
850 h-935 h 
хемија

 9 40h -1025 h

географија
8-1 (ученици од 16. до 23. 
редног броја у дневнику

8 h-845 h

хемија
850 h-935h    

географија
9 40h -1025 h

математика 

5-1 и 5-3

8 h-930h

(часови за поправљање оцена)

6-1 и 6-3

1030 h-12 h

(часови за поправљање оцена)
8-3 (ученици од 1. до 15. 
Редног броја у дневнику

11 h-1145 h

математика
11 50 h-1235 h

хемија
1240h-1325 h    

географија
8-3 (ученици од 16. до 21. 
редног броја у дневнику

11 h-1145 h

географија
11 50 h-1235 h

математика
1240h-1325 h

хемија 

7-1 и 7-3

1230 h-14 h

(часови за поправљање оцена)

8-2 (ученици од 1. до 15. 
редног броја у дневнику

14 h-1445 h

математика
1450 h-1535 h

физика
15 40h-1625 h 

историја 5-2 и 5-4

                          14 h-15 30h

(часови за поправљање оцена)
8-2 (ученици од 16. до 25. 
редног броја у дневнику

14 h-1445 h 
историја

1450 h-1535 h

математика
15 40h-1625 h

физика
6-2 и 6-4

16 h-1730 h

(часови за поправљање оцена)

8-4 (ученици од 1. до 15. 
редног броја у дневнику

17 h-1745 h

математика
17 50 h-1835h 

физика
1840h -1925 h

историја 

8-4 (ученици од 16. до 29. 
редног броја у дневнику

17 h-1745 h

физика 
17 50 h-1835h

историја
1840h -1925 h

математика

7-2 и 7-4

18 h-1930 h

(часови за поправљање оцена)



Одељења Среда, 10.6.2020.године 
припремна настава

Посебни часови
(ЗА УЧЕНИКЕ ОД ПЕТОГ ДО СЕДМОГ РАЗРЕДА)

8-1 (ученици од 1. до 15. 
редног броја у дневнику

8 h-845 h

српски језик
850 h-935 h  

математика
9 40h -1025 h

хемија
8-1 (ученици од 16. до 23. 
редног броја у дневнику

8 h-845 h

хемија
850 h-935h 

српски језик
9 40h -1025 h

математика

5-1 и 5-3
8 h-930h

(часови за поправљање оцена)

6-1 и 6-3
1030 h-12 h

(часови за поправљање оцена)
8-3 (ученици од 1. до 15. 
Редног броја у дневнику

11 h-1145 h

хемија
11 50 h-1235 h 

математика
1240h-1325 h

српски језик 
8-3 (ученици од 16. до 21. 
редног броја у дневнику

11 h-1145 h

српски језик
11 50 h-1235 

хемија
1240h-1325 h

математика

7-1и 7-3

1230 h-14 h

(часови за поправљање оцена)

8-2 (ученици од 1. до 15. 
редног броја у дневнику

14 h-1445 h

биологија
1450 h-1535 h

математика
15 40h-1625 h

српски језик 5-2 и 5-4
                        
                          14 h-15 30h

(часови за поправљање оцена)

8-2 (ученици од 16. до 25. 
редног броја у дневнику

14 h-1445 h

математика
1450 h-1535 h 

српски језик 
15 40h-1625 h

биологија 6-2 и 6-4

16 h-1730 h

(часови за поправљање оцена)

8-4 (ученици од 1. до 15. 
редног броја у дневнику

17 h-1745 h

биологија
17 50 h-1835h

математика
1840h -1925 h 

српски језик

8-4 (ученици од 16. до 29. 
редног броја у дневнику

17 h-1745 h

српски језик 
17 50 h-1835h 

биологија
1840h -1925 h

математика

7-2 и 7-4

18 h-1930 h

(часови за поправљање оцена)



Одељења Четвртак, 11.6.2020.године 
припремна настава

Посебни часови
(ЗА УЧЕНИКЕ ОД ПЕТОГ ДО СЕДМОГ РАЗРЕДА)

8-1 (ученици од 1. до 15. 
редног броја у дневнику

8 h-845 h

српски језик
850 h-935 h 

математика
9 40h -1025 h

 географија
8-1 (ученици од 16. до 23. 
редног броја у дневнику

8 h-845 h

географија 
850 h-935h    

српски језик
9 40h -1025 h

математика

5-1 и 5-3

8 h-930h

(часови за поправљање оцена)

6-1 и 6-3

1030 h-12 h

(часови за поправљање оцена)
8-3 (ученици од 1. до 15. 
Редног броја у дневнику

11 h-1145 h

српски језик
11 50 h-1235 h

географија
1240h-1325 h

математика
8-3 (ученици од 16. до 21. 
редног броја у дневнику

11 h-1145 h

географија 
11 50 h-1235 h

математика
1240h-1325 h

српски језик

7-1и 7-3

1230 h-14 h

(часови за поправљање оцена)

8-2 (ученици од 1. до 15. 
редног броја у дневнику

14 h-1445 h

српски језик
1450 h-1535 h

математика
15 40h-1625 h

историја 5-2 и 5-4
                         14 h-15 30h

(часови за поправљање оцена)

8-2 (ученици од 16. до 25. 
редног броја у дневнику

14 h-1445 h

историја
1450 h-1535 h  

српски језик 
15 40h-1625 h

математика
6-2 и 6-4

16 h-1730 h

(часови за поправљање оцена)

8-4 (ученици од 1. до 15. 
редног броја у дневнику

17 h-1745 h

историја
17 50 h-1835h

математика
1840h -1925 h 

српски језик

8-4 (ученици од 16. до 29. 
редног броја у дневнику

17 h-1745 h

српски језик
17 50 h-1835h 

историја
1840h -1925 h

математика 

7-2 и 7-4

18h-1930 h

(часови за поправљање оцена)



Одељења Петак, 12.6.2020.године 
припремна настава

Посебни часови
(ЗА УЧЕНИКЕ ОД ПЕТОГ ДО СЕДМОГ РАЗРЕДА)

8-1 (ученици од 1. до 15. 
редног броја у дневнику

8 h-845 h

српски језик
850 h-935 h 

математика
9 40h -1025 h

 историја
8-1 (ученици од 16. до 23. 
редног броја у дневнику

8 h-845 h  

математика
850 h-935h

историја
9 40h -1025 h

српски језик

5-1 и 5-3
8 h-930h

(часови за поправљање оцена)

6-1 и 6-3
1030 h-12 h

(часови за поправљање оцена)
8-3 (ученици од 1. до 15. 
Редног броја у дневнику

11 h-1145 h

српски језик
11 50 h-1235 h

математика
1240h-1325 h

историја
8-3 (ученици од 16. до 21. 
редног броја у дневнику

11 h-1145 h

историја
11 50 h-1235h 

српски језик
1240h-1325 h

математика

7-1 и 7-3

1230 h-14 h

(часови за поправљање оцена)

8-2 (ученици од 1. до 15. 
редног броја у дневнику

14 h-1445 h

српски језик
1450 h-1535 h

математика
15 40h-1625 h

географија 5-2 и 5-4

                         14 h-15 30h

(часови за поправљање оцена)

8-2 (ученици од 16. до 25. 
редног броја у дневнику

14 h-1445 h

географија
1450 h-1535 h 

српски језик 
15 40h-1625 h

математика 6-2 и 6-4

16 h-1730 h

(часови за поправљање оцена)

8-4 (ученици од 1. до 15. 
редног броја у дневнику

17 h-1745 h

географија
17 50 h-1835h

математика
1840h -1925 h

српски језик

8-4 (ученици од 16. до 29. 
редног броја у дневнику

17 h-1745 h  

математика
17 50 h-1835h

српски језик
1840h -1925 h

географија

7-2 и 7-4

183 h-1930 h

(часови за поправљање оцена)



Одељења Понедељак, 15.6.2020.године 
припремна настава

Посебни часови
(ЗА УЧЕНИКЕ ОД ПЕТОГ ДО СЕДМОГ РАЗРЕДА)

8-2 (ученици од 1. до 15. 
редног броја у дневнику

8 h-845 h

српски језик
850 h-935 h 

математика
9 40h -1025 h

 ЧОС
8-2 (ученици од 16. до 25. 
редног броја у дневнику

8 h-845 h  

математика
850 h-935h

ЧОС
9 40h -1025 h

српски језик

5-2 и 5-4

8 h-930h

(часови за поправљање оцена)

6-2 и 6-4

1030 h-12 h

(часови за поправљање оцена)
8-4 (ученици од 1. до 15. 
редног броја у дневнику

11 h-1145 h

српски језик
11 50 h-1235 h

математика
1240h-1325 h   

ЧОС
8-4 (ученици од 16. до 29. 
редног броја у дневнику

11 50 h-1235 h

ЧОС
11 h-1145 h

српски језик
1240h-1325 h

математика

7-2и 7-4

1230 h-14 h

(часови за поправљање оцена)

8-1 (ученици од 1. до 15. 
редног броја у дневнику

14 h-1445 h

српски језик
1450 h-1535 h

математика
15 40h-1625 h 

ЧОС 5-1 и 5-3

                         14 h-15 30h

(часови за поправљање оцена)

8-1 (ученици од 16. до 23. 
редног броја у дневнику

14 h-1445 h

математика
1450 h-1535 h 

српски језик
15 40h-1625 h

ЧОС 6-1 и 6-3

16 h-1730 h

(часови за поправљање оцена)

8-3 (ученици од 1. до 15. 
редног броја у дневнику

17 h-1745 h

српски језик
17 50 h-1835h

математика
1840h -1925 h

ЧОС

8-3 (ученици од 16. до 21. 
редног броја у дневнику

17 h-1745 h   

ЧОС
17 50 h-1835h

српски језик
1840h -1925 h

математика

7-1 и 7-3

183 h-1930 h

(часови за поправљање оцена)

                                                                                               

 


