
 
 

РАСПОРЕД ПИСАНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА И ПИСМЕНИХ ЗАДАТАКА ЗА ДРУГО 
ПОЛУГОДИШТЕ ШК. 2018/19. ГОДИНЕ 

 
ОДЕЉЕЊЕ: III/1 
МЕСЕЦ: ФЕБРУАР 

р.бр.наст. 
недеље 

датум наставни предмет и врста провере  наставни предмет и врста 
провере  

22. 25.2 -1.3.     
МЕСЕЦ: МАРТ 

р.бр.наст. 
недеље 

датум наставни предмет и врста провере  наставни предмет и врста 
провере  

23 4  - 8  3.     
24. 11-15.3. Математика  

(контролни задатак) 
Природа и друштво (тест) 

25. 18- 22.3. Српски језик (контролна вежба)  
26. 25 -29.3. Француски језик 

(контролна вежба) 
Математика  

(контролни задатак) 
МЕСЕЦ: АПРИЛ 

р.бр.наст. 
недеље 

датум наставни предмет и врста провере  наставни предмет и врста 
провере  

27. 1 -  5. 4. Природа и друштво (тест)  
28. 8 -  12.4. Српски језик 

 (контролна вежба) 
 

29. 15-19. 4. Математика  
(контролни задатак) 

Српски језик 
 (контролна вежба) 

30. 22 -25.4. Француски језик 
(контролна вежба) 

 

 МЕСЕЦ: МАЈ 
р.бр.наст. 
недеље 

датум наставни предмет и врста провере  наставни предмет и врста 
провере  

31. 6 - 10. 5. Природа и друштво (тест)  
32. 13-17. 5. Математика  

(контролни задатак) 
Српски језик  

(писмени задатак) 
33. 20-24. 5. Математика  

(контролни задатак) 
Природа и друштво (тест) 

34. 27-31. 5. Француски језик 
(контролна вежба) 

Математика  
(контролни задатак) 

МЕСЕЦ: ЈУН 
р.бр.наст. 
недеље 

датум наставни предмет и врста провере  наставни предмет и врста 
провере  

35. 3 - 7. 6. Српски језик  
(контролни задатак) 

  

36. 10 -14.6.   
 

                                                                                                   
Митровић Олга, одељењски старешина 

 
 
 



 
 
ОДЕЉЕЊЕ: III/2 
МЕСЕЦ: ФЕБРУАР 

р.бр.наст. 
недеље 

датум наставни предмет и врста провере  наставни предмет и врста 
провере  

22. 25.2 - 1. 3.     
МЕСЕЦ: МАРТ 

р.бр.наст. 
недеље 

датум наставни предмет и врста провере  наставни предмет и врста 
провере  

23 4  - 8  3. Математика(контролна вежба)  
24. 11  - 15.3. Француски језик(конт. вежба)  
25.  18  - 22.3. Математика(контролна вежба)  
26. 25 - 29.3. Српски језик (конт. вежба) Природа и друштво 

(контролна вежба) 
МЕСЕЦ: АПРИЛ 

р.бр.наст. 
недеље 

датум наставни предмет и врста провере  наставни предмет и врста 
провере  

27. 1 -  5. 4. Математика (контролна вежба)  
28. 8 -  12.4. Француски језик(конт. вежба)  
29. 15 -  19. 4. Српски језик (конт. вежба)  
30. 22 – 25.4. Математика (контролна вежба)  

 МЕСЕЦ: МАЈ 
р.бр.наст. 
недеље 

датум наставни предмет и врста провере  наставни предмет и врста 
провере  

31. 6 - 10. 5. Природа и друштво(контролна 
вежба)  

 

32. 13 - 17. 5. Српски језик (писмени задатак) Математика (контролна 
вежба) 

33. 20 - 24. 5. Француски језик(конт. вежба)  
34. 27 - 31. 5. Математика (контролна вежба) Природа и друштво 

(контролна вежба) 
МЕСЕЦ: ЈУН 

р.бр.наст. 
недеље 

датум наставни предмет и врста провере  наставни предмет и врста 
провере  

35. 3 - 7. 6. Српски језик (конт. вежба) Француски језик(конт. вежба) 
36. 10 - 14. 6.   

 
                                                                                                   

Будимка Димитријевић, одељењски старешина 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ОДЕЉЕЊЕ: III/3 
МЕСЕЦ: ФЕБРУАР 

р.бр.наст. 
недеље 

датум наставни предмет и врста провере  наставни предмет и врста 
провере  

22. 25.2 - 1. 3.     
МЕСЕЦ: МАРТ 

р.бр.наст. 
недеље 

датум наставни предмет и врста провере  наставни предмет и врста 
провере  

23 4  - 8  3. Математика (контролна вежба)  
24. 11  - 15.3.   
25. 18 - 22.3. Математика (контролна вежба) Француски језик, конт. вежба) 
26. 25 - 29.3. Српски језик (контролна вежба) Природа и друштво 

(контролна вежба) 
МЕСЕЦ: АПРИЛ 

р.бр.наст. 
недеље 

датум наставни предмет и врста провере  наставни предмет и врста 
провере  

27. 1 -  5. 4. Математика (контролна вежба)  
28. 8 -  12.4.   
29. 15 -  19. 4. Српски језик (контролна вежба)  
30. 22 – 25.4. Математика (контролна вежба) Француски језик, конт. вежба) 

 МЕСЕЦ: МАЈ 
р.бр.наст. 
недеље 

датум наставни предмет и врста провере  наставни предмет и врста 
провере  

31. 6 - 10. 5.   
32. 13 - 17. 5. Српски језик ( писмени задатак) Природа и друштво 

(контролна вежба) 
33. 20 - 24. 5. Математика (контролна вежба)  
34. 27 - 31. 5. Српски језик (контролна вежба) Француски језик, конт. вежба) 

МЕСЕЦ: ЈУН 
р.бр.наст. 
недеље 

датум наставни предмет и врста провере  наставни предмет и врста 
провере  

35. 3 - 7. 6. Математика (контролна вежба) Природа и друштво 
(контролна вежба) 

36. 10 - 14. 6.           
 

Весна Белавин, одељењски старешина  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
ОДЕЉЕЊЕ:  III/4  
МЕСЕЦ: ФЕБРУАР 

р.бр.наст. 
недеље 

датум наставни предмет и врста провере  наставни предмет и врста 
провере  

22. 25.2 - 1. 3.     
МЕСЕЦ: МАРТ 

р.бр.наст. 
недеље 

датум наставни предмет и врста провере  наставни предмет и врста 
провере  

23 4  - 8  3. Математика ( конт. вежба )  
24. 11  - 15.3. Француски језик (конт. вежба)  
25.  18  -22.3. Математика ( конт. вежба )  
26. 25 – 29.3. Српски језик ( контролна вежба ) Природа и друштво, конт. вежба  

МЕСЕЦ: АПРИЛ 
р.бр.наст. 
недеље 

датум наставни предмет и врста провере  наставни предмет и врста 
провере  

27. 1 -  5. 4. Математика ( конт. вежба )  
28. 8 -  12.4.  Француски језик (конт. вежба) 
29. 15 -  19. 4. Српски језик ( контролна вежба )  
30. 22 – 25.4. Математика ( конт. вежба )  

 МЕСЕЦ: МАЈ 
р.бр.наст. 
недеље 

датум наставни предмет и врста провере  наставни предмет и врста 
провере  

31. 6 - 10. 5.  Природа и друштво (контролна 
вежба ) 

32. 13 - 17. 5. Српски језик, писмени задатак   
33. 20 - 24. 5. Математика ( конт. вежба ) Француски језик (конт. вежба) 
34. 27 - 31. 5. Природа и друштво, конт вежба Српски језик ( контролна вежба ) 

МЕСЕЦ: ЈУН 
р.бр.наст. 
недеље 

датум наставни предмет и врста провере  наставни предмет и врста 
провере  

35. 3 - 7. 6. Математика ( конт. вежба ) Француски језик (конт. вежба) 
36. 10 - 14. 6.   

                                                                             
                                                                                                  Сузана Станковић, одељенски старешина 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ОДЕЉЕЊЕ: III/6 
МЕСЕЦ: ФЕБРУАР 

р.бр.наст. 
недеље 

датум наставни предмет и врста 
провере 

 наставни предмет и врста 
провере  

22. 25.2 - 1. 3.     
МЕСЕЦ: МАРТ 

р.бр.наст. 
недеље 

датум наставни предмет и врста 
провере 

 наставни предмет и врста 
провере  

23 4  - 8  3.     Математика (конт.   вежба)  
24. 11  - 15.3. Француски језик (конт. вежба)  
25.  18 -22.3.     Математика (конт.   вежба)  
26. 25 - 29.3. Српски језик (конт. вежба) Природа и друштво  

(контролна вежба) 
МЕСЕЦ: АПРИЛ 

р.бр.наст. 
недеље 

Датум наставни предмет и врста 
провере 

 наставни предмет и врста 
провере  

27. 1 -  5. 4.     Математика (конт.   вежба)  
28. 8 -  12.4. Француски језик (конт. вежба)  
29. 15 -  19. 4. Српски језик (конт. вежба)  
30. 22 – 25.4.     Математика (конт.   вежба)  

 МЕСЕЦ: МАЈ 
р.бр.наст. 
недеље 

датум наставни предмет и врста 
провере 

 наставни предмет и врста 
провере  

31. 6 - 10. 5.   
32. 13 - 17. 5. Српски језик (пис. задатак) Француски језик (конт. вежба) 
33. 20 - 24. 5.     Математика (конт.   вежба)  Природа и друштво 

(контролна вежба) 
34. 27 - 31. 5.   

МЕСЕЦ: ЈУН 
р.бр.наст. 
недеље 

датум наставни предмет и врста 
провере 

 наставни предмет и врста 
провере  

35. 3 - 7. 6. Српски језик (конт. вежба) Француски језик (конт. вежба) 
36. 10 - 14. 6.     Математика (конт.   вежба) Природа и друштво         

(контролна вежба) 
 

Мери Драженовић Колунџија, од. старешина 
 

 
 
 

 


