
РАСПОРЕД ОДРЖАВАЊА ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ ЗА УЧЕНИК 8. РАЗРЕДА 

 

школска 2022/2023. година  

од 6.2.23. до 5.6.2023. 

 

 

месец радна недеља предмети                                                       
фебруар 
 
 

21. преподневна 
од 6. до 10. 2.  

географија 
понедељак 
17.00-18.30 
онлине 

биологија 
уторак 
16.00-17.30 
онлине 

српски језик 
(8-2,3) 
уторак 
18.00-18.45 
онлине 
 

физика  
среда 
14.00-14.45 
у школи 

хемија  
четвртак  
16.00-17.30 
онлине 

историја 
петак 
14.00-14.45 
у школи 

22. послеподневна 
(два радна дана) 
13. и 14.   2.  

математика 
уторак  
12.25-13.40 
у школи 

српски језик 
(8-1,4,5) 
понедељак  
12.30-13.30  
у школи 
 

23. преподневна 
од 20. до 24. 2. 

географија 
понедељак 
17.00-18.30 
онлине 

биологија 
уторак 
16.00-17.30 
онлине 

српски језик 
(8-2,3) 
уторак 
18.00-18.45 
онлине 
 

физика  
среда 
14.00-14.45 
у школи 

хемија  
четвртак  
16.00-17.30 
онлине 

историја 
петак 
14.00-14.45 
у школи 

24. послеподневна 
од 27. 2. до 3. 3. 

математика 
уторак  
12.25-13.40 
у школи 

српски језик 
(8-1,4,5) 
понедељак  
12.30-13.30  
у школи 
 



фебруар/март 25. преподневна 
од 6. до 10. 3.  
 

 
 

географија 
понедељак 
17.00-18.30 
онлине 

биологија 
уторак 
16.00-17.30 
онлине 

српски језик 
(8-2,3) 
уторак 
18.00-18.45 
онлине 

физика  
среда 
14.00-14.45 
у школи 

хемија  
четвртак  
16.00-17.30 
онлине 

историја 
петак 
14.00-14.45 
у школи 

26. послеподневна 
од 13. до 17. 3. 

математика 
уторак  
12.25-13.40 
у школи 

српски језик 
(8-1,4,5) 
понедељак  
12.30-13.30  
у школи 
 

27. преподневна 
од 20. до 24. 3.  
 
ПРОБНИ ЗАВРШНИ 

географија 
понедељак 
17.00-18.30 
онлине 

биологија 
уторак 
16.00-17.30 
онлине 

српски језик 
(8-2,3) 
уторак 
18.00-18.45 
онлине 

физика  
среда 
14.00-14.45 
у школи 

хемија  
четвртак  
16.00-17.30 
онлине 

петак 
 
ПРОБНИ 
ЗАВРШНИ 
ИСПИТ 

28. послеподневна 
од 27. до 31. 3. 

математика 
уторак  
12.25-13.40 
у школи 

српски језик 
(8-1,4,5) 
понедељак  
12.30-13.30  
у школи 
 

април 29. преподневна 
од 3. до 7. 4.  

географија 
понедељак 
17.00-18.30 
онлине 

биологија 
уторак 
16.00-17.30 
онлине 

српски језик 
(8-2,3) 
уторак 
18.00-18.45 
онлине 
 

физика  
среда 
14.00-14.45 
у школи 

хемија  
четвртак  
16.00-17.30 
онлине 

историја 
петак 
14.00-14.45 
у школи 

30. преподневна 
од 19. до 21. 4.  
(три радна дана: 
среда, четвртак, петак) 

физика  
среда 
14.00-14.45 
у школи 

хемија  
четвртак  
16.00-17.30 
онлине 

историја 
петак 
14.00-14.45 
у школи 



31. послеподневна 
од 24. до 28. 4.  

математика 
уторак  
12.25-13.40 
у школи 

српски језик 
(8-1,4,5) 
понедељак  
12.30-13.30  
у школи 

мај/јун 32. преподневна 
од 3. до 5. 5.  
(три радна дана: 
среда, четвртак, петак) 

физика  
среда 
14.00-14.45 
у школи 

хемија  
четвртак  
16.00-17.30 
онлине 

историја 
петак 
14.00-14.45 
у школи 

33. послеподневна 
од 8. до 12. 5.  

математика 
уторак  
12.25-13.40 
у школи 

српски језик 
(8-1,4,5) 
понедељак  
12.30-13.30  
у школи 

34. преподневна 
од 15. до 19. 5.  
 
 

географија 
понедељак 
17.00-18.30 
онлине 

биологија 
уторак 
16.00-17.30 
онлине 

српски језик 
(8-2,3) 
уторак 
18.00-18.45 
онлине 

физика  
среда 
14.00-14.45 
у школи 

хемија  
четвртак  
16.00-17.30 
онлине 

историја 
петак 
14.00-14.45 
у школи 

35. послеподневна 
од 22. до 26. 5.  

математика 
уторак  
12.25-13.40 
у школи 

српски језик 
(8-1,4,5) 
понедељак  
12.30-13.30  
у школи 

36. преподневна 
од 29. 5. до 2. 6.  

географија 
понедељак 
17.00-18.30 
онлине 

биологија 
уторак 
16.00-17.30 
онлине 

српски језик 
(8-2,3) 
уторак 
18.00-18.45 
онлине 

физика  
среда 
14.00-14.45 
у школи 

хемија  
четвртак  
16.00-17.30 
онлине 

историја 
петак 
14.00-14.45 
у школи 

јун 37. послеподневна 
5. и 6. 6.  
(два дана) 

српски језик (8-1,4,5) 
понедељак  
12.30-13.30  
у школи 

последњи дан 
школе 
 6. 6. 2023. 



 


