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

ОДЕЉЕЊЕ: VI/1 
МЕСЕЦ: СЕПТЕМБАР 

ред.бр.наст. 
недеље 

датум наставни предмет и врста 
провере 

 наставни предмет и врста 
провере  

1. 3-7.9. Математика- иницијални 
тест 

 

2. 10-14.9. Српски језик- иницијални 
тест 

 

3. 17-21.9.   
4. 24-28.9 Француски језик- тест  

МЕСЕЦ: ОКТОБАР 
ред.бр.наст. 
недеље 

датум наставни предмет и врста 
провере 

 наставни предмет и врста 
провере  

5. 1-5.10. Математика- конт. вежба  
6. 8-12.10. Енглески језик- тест  
7. 15-19.10. Српски језик- пис. задатак  
8. 22-26.10. Математика- пис. задатак Физика- писана провера 
9. 29.10-2.11 Француски језик- тест  

МЕСЕЦ: НОВЕМБАР 
ред.бр.наст. 
недеље 

датум наставни предмет и врста 
провере 

 наставни предмет и врста 
провере  

10. 5-8.11. Историја – конт. вежба  
11. 13-16.11. Математика- контролна вежба Српски језик- конт. вежба 
12. 19-23.11. Енглески језик- пис. задатак  
13. 26-30.11. Француски језик- пис. задатак  

 МЕСЕЦ: ДЕЦЕМБАР 
ред.бр.наст. 
недеље 

датум наставни предмет и врста 
провере 

 наставни предмет и врста 
провере  

14. 3-7.12.   
15. 10-14.12. Физика- писана провера  
16. 17-21.12. Српски језик- писмени задатак Историја – конт. вежба 
17. 24-28. 12. Француски језик- тест  
МЕСЕЦ: ЈАНУАР 

ред.бр.наст. 
недеље 

датум наставни предмет и врста 
провере 

 наставни предмет и врста 
провере  

18. 9-11.1.   
19. 14-18.1. Математика- писмени задатак Српски језик- конт. вежба 
20. 21-25.1.   
21. 28-31.1.   

 
Одељењски старешина: 

Данијела Никић 
 



ОДЕЉЕЊЕ:  VI/2  
МЕСЕЦ: СЕПТЕМБАР 

ред.бр.наст. 
недеље 

датум наставни предмет и врста 
провере 

 наставни предмет и врста 
провере  

1. 3-7.9. Математика-иниц. тест  
2. 10-14.9. Српски језик – инициј. тест  
3. 17-21.9.   
4. 24-28.9 Француски језик - тест  

МЕСЕЦ: ОКТОБАР 
ред.бр.наст. 
недеље 

датум наставни предмет и врста 
провере 

 наставни предмет и врста 
провере  

5. 1-5.10. Математика-контрол. вежба Географија – контр. вежба 
6. 8-12.10.   
7. 15-19.10. Српски језик – писмени задатак Физика – контр. вежба 
8. 22-26.10. Математика-писмени задатак Историја – контролна вежба 
9. 29.10-2.11 Српски језик – контр. задатак Француски језик - тест 

МЕСЕЦ: НОВЕМБАР 
ред.бр.наст. 
недеље 

датум наставни предмет и врста 
провере 

 наставни предмет и врста 
провере  

10. 5-8.11. Географија – контр. вежба  
11. 13-16.11. Математика-контролна вежба  
12. 19-23.11. Енглески језик – писмени зад.  
13. 26-30.11. Француски језик – писмени з.  

 МЕСЕЦ: ДЕЦЕМБАР 
ред.бр.наст. 
недеље 

датум наставни предмет и врста 
провере 

 наставни предмет и врста 
провере  

14. 3-7.12. Српски језик – контр. задатак Историја – контролна вежба 
15. 10-14.12. Физика – контр. вежба  
16. 17-21.12. Српски језик – писмени задатак  
17. 24-28. 12. Француски језик - тест  
МЕСЕЦ: ЈАНУАР 

ред.бр.наст. 
недеље 

датум наставни предмет и врста 
провере 

 наставни предмет и врста 
провере  

18. 9-11.1.   
19. 14-18.1. Математика- писмени задатак  
20. 21-25.1. Српски језик - тест  
21. 28-31.1.   

 
Одељењски старешина 

                                                                                                         Радосава Илић 
 
 
 
 
 



ОДЕЉЕЊЕ: VI/3 
МЕСЕЦ: СЕПТЕМБАР 

ред.бр.наст. 
недеље 

датум наставни предмет и врста 
провере 

 наставни предмет и врста 
провере  

1. 3-7.9. Математика иницијални тест  
2. 10-14.9. Српски језик иницијални   
3. 17-21.9.   
4. 24-28.9 Француски језик конт. вежба  

МЕСЕЦ: ОКТОБАР 
ред.бр.наст. 
недеље 

датум наставни предмет и врста 
провере 

 наставни предмет и врста 
провере  

5. 1-5.10. Математика конт. вежба  
6. 8-12.10. Енглески језик тест  
7. 15-19.10. Српски језик пис. задатак  
8. 22-26.10. Математика писмени задатак Физика писмена вежба 

         9. 29.10-2.11 Француски језик конт. вежба  
МЕСЕЦ: НОВЕМБАР 

ред.бр.наст. 
недеље 

датум наставни предмет и врста 
провере 

 наставни предмет и врста 
провере  

10. 5-8.11. Историја – конт. вежба  
11. 13-16.11. Математика контролна вежба Српски језик контролна 

вежба 
12. 19-23.11. Енглески језик пис. задатак  
13. 26-30.11. Француски језик пис. задатак  

 МЕСЕЦ: ДЕЦЕМБАР 
ред.бр.наст. 
недеље 

датум наставни предмет и врста 
провере 

 наставни предмет и врста 
провере  

14. 3-7.12.   
15. 10-14.12. Физика- писана провера  
16. 17-21.12. Српски језик писмени задатак Историја – конт. вежба 
17. 24-28. 12. Француски контролна вежба  
МЕСЕЦ: ЈАНУАР 

ред.бр.наст. 
недеље 

датум наставни предмет и врста 
провере 

 наставни предмет и врста 
провере  

18. 9-11.1.   
19. 14-18.1. Математика писмени задатак Српски контролна вежба 
20. 21-25.1.   
21. 28-31.1.   

 
Одељењски старешина  

Сања Ковачевић Милутиновић 
 
 
 
 



ОДЕЉЕЊЕ: VI/4 
МЕСЕЦ: СЕПТЕМБАР 

ред.бр.наст. 
недеље 

датум наставни предмет и врста 
провере 

 наставни предмет и врста 
провере  

1. 3-7.9. Математика – иницијални т.  
2. 10-14.9. Српски језик – иницијални т.  
3. 17-21.9.   
4. 24-28.9 Француски језик - тест  

МЕСЕЦ: ОКТОБАР 
ред.бр.наст. 
недеље 

датум наставни предмет и врста 
провере 

 наставни предмет и врста 
провере  

5. 1-5.10. Математика – контр. вежба Географија – контр. вежба 
6. 8-12.10.   
7. 15-19.10. Српски језик- писмени зад. Физика – контр. вежба 
8. 22-26.10. Историја – контр. вежба Математика- писмени зад. 
9. 29.10-2.11 Српски језик – контр. вежба Француски језик - тест 

МЕСЕЦ: НОВЕМБАР 
ред.бр.наст. 
недеље 

датум наставни предмет и врста 
провере 

 наставни предмет и врста 
провере  

10. 5-8.11. Географија – контр. вежба  
11. 13-16.11. Математика – контр. вежба  
12. 19-23.11. Енглески језик – писмени зад.  
13. 26-30.11. Француски језик – писмени з.  

 МЕСЕЦ: ДЕЦЕМБАР 
ред.бр.наст. 
недеље 

датум наставни предмет и врста 
провере 

 наставни предмет и врста 
провере  

14. 3-7.12. Српски језик – контр. вежба Историја – контр. вежба 
15. 10-14.12. Физика – контр. вежба  
16. 17-21.12. Српски језик- писмени зад.   
17. 24-28. 12. Француски језик - тест  
МЕСЕЦ: ЈАНУАР 

ред.бр.наст. 
недеље 

датум наставни предмет и врста 
провере 

 наставни предмет и врста 
провере  

18. 9-11.1.   
19. 14-18.1. Математика – писмени зад.  
20. 21-25.1. Српски језик - тест  
21. 28-31.1.   

Одељењски старешина 
                                                                             Татјана Стевановић                        


