
 

 

 

ДРУГИ РАЗРЕД 

Учитељица:  Боркица Милованов 

 1.  час 2. час 3. час 4. час 5.час 

Понедељак енглески језик српски језик математика физичко и здравствено 

васпитање 

музичка култура 

Уторак  српски језик  физичко и здравствено 

васпитање 

математика свет око нас ЧОС 

Среда  енглески језик математика српски језик ликовна култура ликовна култура 

 

Четвртак верска настава математика физичко и здравствено 

васпитање 

српски језик ваннаставне 

активности 

Петак  математика српски језик свет око нас 

 

пројектна настава  допунска настава 

 

 

ПРВИ РАЗРЕД 

Учитељица:  Ђурђевка Стојков 

 1.  час 2. час 3. час 4. час 5.час 

Понедељак српски језик енглески језик математика  пројектна настава 

 

- 

Уторак  математика српски језик  физичко и здравствено 

васпитање 

свет око нас музичка култура 

Среда  српски језик математика енглески језик ликовна култура ваннаставне 

активности  

Четвртак математика верска настава српски језик свет око нас физичко и здравствено 

васпитање 

Петак  српски језик математика физичко и здравствено  

васпитање 

ЧОС допунска настава 



 

ТРЕЋИ  РАЗРЕД 

Учитељица:  Јасмина Милованов 

 1.  час 2. час 3. час 4. час 5.час 

Понедељак српски језик 

 

математика енглески језик ликовна култура ликовна култура 

Уторак  физичко васпитање 

 

српски језик математика природа и друштво ЧОС 

Среда  математика 

 

енглески језик српски језик физичко васпитање музичка култура 

Четвртак српски језик 

 

математика верска настава природа и друштво слободна активности 

Петак  српски језик 

 

математика народна традиција физичко васпитање допунска настава 

 

 

ЧЕТВРТИ   РАЗРЕД 

Учитељица:  Виолета Ђорђевић 

 1.  час 2. час 3. час 4. час 5.час 

Понедељак математика 

 

српски језик природа и друштво енглески језик ЧОС 

Уторак  српски језик 

 

математика музичка култура физичко васпитање чувари природе 

Среда  математика 

 

српски језик физичко васпитање енглески језик допунска настава 

Четвртак математика 

 

српски језик природа и друштво верска настава слободна активност 

Петак  српски језик 

 

физичко васпитање математика ликовна култура ликовна култура 



 

ПЛОЧИЧКИ РИТ – комбиновано одељење 

Учитељица:  Розалија Суњог 

  1.  час 2. час 3. час 4. час 5.час 

Понедељак 1.разр. српски језик математика  свет око нас  физичко васпитање  ЧОС 

3.разр. српски језик математика  природа и друштво  физичко васпитање  ЧОС 

4.разр. српски језик математика  природа и друштво  физичко васпитање  ЧОС 

Уторак  1.разр. математика српски језик музичка култура пројектна настава допунска настава 

3.разр. математика српски језик музичка  култура народна традиција допунска настава 

4.разр. математика српски језик музичка култура народна традиција допунска настава 

Среда  1.разр. српски језик математика ликовна култура слободна   активност  

3.разр. српски језик математика ликовна култура ликовна кутура слободна активност 

4.разр. српски језик математика ликовна култура ликовна кутура слободна активност 

Четвртак 1.разр. математика српски језик свет око нас физичко васпитање грађанско васпитање  

3.разр. математика српски језик природа и друштво  физичко васпитање грађанско васпитање  

4.разр. математика српски језик природа и друштво  физичко васпитање грађанско васпитање  

Петак  1.разр. српски језик  математика  физичко васпитање  енглески језик енглески језик 

3.разр. српски језик  математика  физичко васпитање  енглески језик енглески језик 

4.разр. српски језик  математика  физичко васпитање  енглески језик енглески језик 

 


