
План писмених провера знања у току првог квартала школске 2021/22. године 

 

 1-3.9.2021. 6-10.9.2021. 13-17.9.2021. 20-24.9.2021. 27.9-1.10.2021. 4-8.10.2021 11-15.10.2021. 18-

22.10.2021. 

25-29.10.2021. 

1-1    математика   математика  
математика 

         
српски језик 

1-2    математика   математика  
математика 

        
српски језик 

2-1 СОН српски језик  математика   математика  
 

 математика     СОН  
 

2-2 СОН српски језик  математика   математика  
 

 математика     СОН  
 

3-1    српски језик математика српски језик математика  
 

    ПиД енглески језик   
 

3-2    српски језик математика српски језик математика  
 

    ПиД енглески језик   
 

4-1 математика српски језик  ПиД  ПиД српски језик ПиД 
 

   математика  енглески језик математика  
 

 

Директор школе: 

 Марко Рајковић 



 

План писмених провера знања у току првог квартала школске 2021/22. године 

 1-3.9.2021. 

 

6-10.9.2021. 13-17.9.2021. 20-24.9.2021. 27.9-1.10.2021. 4-8.10.2021 11-15.10.2021. 18-22.10.2021. 25-29.10.2021. 

5-1     математика 

контролни 

 енглески јез. српски јез.  

контролни 

математика 

писмени 

     историја  српски јез. 

писмени 

географија биологија 

5-2     математика 

контролни 

 енглески јез. српски јез.  

контролни 

математика 

писмени 

    историја  српски јез. 

писмени 

географија биологија 

6-1    историја математика 

контролни 

 енглески јез. математика 

писмени 

српски јез. 

писмени 

   географија биологија  српски јез. 

контролни 

српски јез. 

контролни 

физика 

6-2    историја математика 

контролни 

 енглески јез. математика 

писмени 

српски јез. 

писмени 

   географија биологија  српски јез. 

контролни 

српски јез. 

контролни 

физика 

7-1   српски јез. 

контролни 

историја математика 

контролни 

 енглески јез. српски јез. 

писмени 

математика 

писмени 

   хемија географија  биологија историја географија 

7-2   српски јез. 

контролни 

историја математика 

контролни 

 енглески јез. српски јез. 

писмени 

математика 

писмени 

   хемија географија  биологија историја географија 

8-1   историја географија математика 

контролни 

 енглески јез. српски јез. 

писмени 

математика 

писмени 

   хемија физика  српски јез. 

контролни 

биологија географија 

8-2   историја географија математика 

контролни 

 енглески јез. српски јез. 

писмени 

математика 

писмени 

   хемија физика  српски јез. 

контролни 

биологија географија 

Директор школе: Марко Рајковић 



План писмених провера знања у току првог квартала школске 2021/22. године 

 1-3.9.2021. 6-10.9.2021. 13-17.9.2021. 20-24.9.2021. 27.9-1.10.2021. 4-8.10.2021 11-15.10.2021. 18-22.10.2021. 25-29.10.2021. 

 

1-МБ          

         

2-МБ СОН српски језик  математика   математика   

 математика     СОН   

3-МБ    српски језик математика српски језик математика   

    ПиД енглески језик    

4-МБ математика српски језик  ПиД  ПиД српски језик ПиД  

   математика  енглески језик математика   

 

План писмених провера знања у току другог квартала школске 2021/22. године 

 1-5.11.2021. 

 

8-10.11.2021. 15-19.11.2021. 22-26.11.2021. 29.11-3.12.2021. 6-10.12.2021. 13-17.12.2021. 20-23.12.2021.  

1-МБ          

         

2-МБ математика српски језик  математика  СОН српски језик математика  

         

3-МБ математика  математика ПиД енглески језик математика српски језик математика  

ПиД  српски језик       

4-МБ српски језик ПиД   математика српски језик математика српски језик  

    енглески језик математика  ПиД  

 

Директор школе: Марко Рајковић 

 

 

 

 



План писмених провера знања у току другог квартала школске 2021/22. године 
 

 1-5.11.2021. 

 

8-10.11.2021. 15-19.11.2021. 22-26.11.2021. 29.11-3.12.2021. 6-10.12.2021. 13-17.12.2021. 20-23.12.2021.  

1-1 СОН  математика       

          

1-2 СОН  математика       

         

2-1 математика српски језик  математика  СОН српски језик математика  

         

2-2 математика српски језик  математика  СОН српски језик математика  

         

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

ПиД  српски језик       

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

ПиД  српски језик       

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

    енглески језик математика  ПиД  

Директор школе: Марко Рајковић 

 

 

 

 

 

 

 

 



План писмених провера знања у току другог  квартала школске 2021/22. године 
 

 1-5.11.2021. 

 

8-10.11.2021. 15-19.11.2021. 22-26.11.2021. 29.11-3.12.2021. 6-10.12.2021. 13-17.12.2021. 20-23.12.2021.  

5-1 немачки јез. 

контролни 

 српски јез. 

контролни 

математика 

контролни 

енглески јез. 

писмени 

српски јез. 

писмени 

српски јез. 

контролни 

  

   историја географија биологија немачки јез. 

контролни 

математика 

писмени 

  

5-2 немачки јез. 

контролни 

 српски јез. 

контролни 

математика 

контролни 

енглески јез. 

писмени 

српски јез. 

писмени 

српски јез. 

контролни 

  

  историја географија биологија немачки јез. 

контролни 

математика 

писмени 

  

6-1 немачки јез. 

контролни 

историја  математика 

контролни 

енглески јез. 

писмени 

српски јез. 

писмени 

немачки јез. 

писмени 

српски јез. 

контролни 

 

географија   историја географија биологија физика математика 

писмени 

 

6-2 немачки јез. 

контролни 

историја  математика 

контролни 

енглески јез. 

писмени 

српски јез. 

писмени 

немачки јез. 

писмени 

српски јез. 

контролни 

 

географија   историја географија биологија физика математика 

писмени 

 

7-1 немачки јез. 

контролни 

српски јез. 

контролни 

физика математика 

контролни 

енглески јез. 

писмени 

немачки јез. 

писмени 

српски јез. 

писмени 

српски јез. 

контролни 

 

хемија  историја географија хемија биологија физика математика 

писмени 

 

7-2 немачки јез. 

контролни 

српски јез. 

контролни 

физика математика 

контролни 

енглески јез. 

писмени 

немачки јез. 

писмени 

српски јез. 

писмени 

српски јез. 

контролни 

 

хемија  историја географија хемија биологија физика математика 

писмени 

 

8-1 немачки јез. 

контролни 

историја физика математика 

контролни 

енглески јез. 

писмени 

српски јез. 

писмени 

немачки јез. 

писмени 

математика 

писмени 

 

хемија  географија српски јез. 

контролни 

српски јез. 

контролни 

биологија историја хемија  

8-2 немачки јез. 

контролни 

историја физика математика 

контролни 

енглески јез. 

писмени 

српски јез. 

писмени 

немачки јез. 

писмени 

математика 

писмени 

 

хемија  географија српски јез. 

контролни 

српски јез. 

контролни 

биологија историја хемија  

Директор школе: Марко Рајковић 


