
Распореди наставе за основну школу    Од 06. 04. - 10.04. 2020. год. 
 

Од 06.04.2020. образовни садржаји за I разред се емитују на каналу РТС2 

 

 
 

Сатница Понедељак 06.04.2020. Уторак 07.04.2020. Среда 08.04.2020. Четвртак 09.04.2020. Петак 10.04.2020. 

08.00 - 

09.40 

Српски језик - Разликовање 

Ч и Ћ 

 Математика - Сабирање 

бројева (32+5) 

Српски језик - Избор из 

народних и ауторских 

загонетки 

Математика - Одузимање 

бројева (36-6) 

Српски језик - Приче у 

сликама тематски везанe за 

Ускрс 

Математика - Сабирање 

бројева (20+4) 

Српски језик - „Хвалисави 

зечеви“, Десанка 

Максимовић 

Ликовна култура - 

Украшавање јаја различитим 

техникама 

Српски језик - ,,Јоца вози 

тролејбус'', Драган Лукић  

Математика - Одузимање 

бројева (48-5) 

Енглески језик - My toys, 

Part 1 

Свет око нас -У сусрет 

Ускрсу 

Математика - Сабирање 

бројева (20+4 и 32+5), 

утврђивање 

Енглески језик - My toys, 

Part 2 

Музичка култура - Обрада 

ускршње песме  

 

 

 

 

Од 06.04.2020. образовни садржаји за II разред се емитују на каналу РТС2 

Сатница Понедељак 06.04.2020. Уторак 07.04.2020. Среда 08.04.2020. Четвртак 09.04.2020. Петак 10.04.2020. 

09.45 - 

11.25 

 Српски језик - Седам 

прутова 

Математика - Дељење 

бројевима 8 и 9 

Српски језик - Избор из 

домаће лектире, Љубивоје 

Ршумовић 

Математика - За толико 

мањи и толико пута мањи 

број 

Српски језик - 

,,Шаренорепа'', Гроздана 

Олујић 

Математика - Дељење 

бројевима 3, 4, 6 и 7, 

утврђивање  

Српски језик - Писање речце 

НЕ 

Ликовна култура - 

Украшавање јаја различитим 

техникама 

Српски језик - Описни 

придеви 

Математика - За толико 

мањи и толико пута мањи 

број, утврђивање 

Енглески језик - My face 
Свет око нас - У сусрет 

Ускрсу 

Математика - Дељење 

бројевима 8 и 9, утврђивање 

Енглески језик - My face and 

body 

Музичка култура - Обрада 

ускршње песме  

 

 

 

 

 

https://rasporednastave.gov.rs/index.php
https://rasporednastave.gov.rs/index.php
https://rasporednastave.gov.rs/osnovne-skole.php


 

 

Од 06.04.2020. образовни садржаји за III разред се емитују на каналу РТС2 
 

Сатница Понедељак 06.04.2020. Уторак 07.04.2020. Среда 08.04.2020. Четвртак 09.04.2020. Петак 10.04.2020. 

11.30 - 

13.10 

Српски језик - Придеви 

(описни и присвојни) 

Математика - Усмено и 

писмено множење броја 

једноцифреним бројем, 

утврђивање 

Српски језик - ,,Прича о 

раку кројачу'', Десанка 

Максимовић, 1. део 

Математика - Писмено 

дељење двоцифреног броја 

једноцифреним бројем 

Српски језик - Народне 

умотворине (питалице, 

брзалице, бројалице) 

Математика - Зависност 

производа од промене 

чинилаца, сталност 

производа 

Српски језик - Придеви (род 

и број) 

 Ликовна култура - 

Уметност украшавања 

Енглески језик -Do you speak 

English? (Revision 3rd grade)  

Математика - Усмено и 

писмено дељење 

троцифреног броја 

једноцифреним бројем 

(936:3) 

Енглески језик -Family meal 

Part 2 

 Природа и друшво - Нежива 

природа 

Математика - Дељење збира 

и разлике једноцифреним 

бројем 

 Српски језик - ,,Прича о 

раку кројачу'', Десанка 

Максимовић, 2. део 

Музичка култура - Линијски 

систем, виолински кључ и 

трајање тонова (половина, 

четвртина и осмина и 

одговарајуће паузе) у такту 

2/4 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Од 06.04.2020. образовни садржаји за IV разред се емитују на каналу РТС2 

 

Сатница Понедељак 06.04.2020. Уторак 07.04.2020. Среда 08.04.2020. Четвртак 09.04.2020. Петак 10.04.2020. 

13.15 - 

14.55 

Српски језик - Бројеви 

(основни и редни) 

 Математика - Замена места 

и здруживање чинилаца 

Српски језик - Личне 

заменице (појам, род и број) 

Математика - Сталност 

производа 

Српски језик - Врсте речи, 

утврђивање 

Математика - Редослед 

рачунских операција 

Српски језик - „Циганин 

хвали свога коња“, Јован 

Јовановић Змај 

Ликовна култура - Основне 

и изведене боје 

 Енглески језик -Do you 

speak English? (Revision 4th 

grade)  

Математика - Зависност 

количника од промене 

дељеника 

Енглески језик - Daily 

routines Part 2 

Природа и друштво - Човек 

део природе 

Математика - Зависност 

производа од промене 

чинилаца 

Српски језик - ,,Стари 

Вујадин'', народна песма 

Музичка култура - Тонска 

висина и солмизација 

 

 

 

 

 



 

Од 06.04.2020. образовни садржаји за V разред се емитују на каналу РТС3 

 

Сатница Понедељак 06.04.2020. Уторак 07.04.2020. Среда 08.04.2020. Четвртак 09.04.2020. Петак 10.04.2020. 

08.00 - 

09.40 

Српски језик - Заменице 

Математика - Множење и 

дељење децималног броја 

декадном јединицом 

(обрада) 

Српски језик -,,Кирија'', 

Бранисалв Нушић  

Математика - Множење 

децималних бројева (обрада) 

Српски језик - 

Непроменљиве речи - 

предлози и прилози 

Математика - Разломци - 

сабирање и одузимање  

(систематизација) 

Српски језик - Бројеви 

Техника и технологија - 

Конструктивно моделовање, 

1. део-алгоритми од идеје до 

реализације 

Енглески језик - What did 

you do last week? (Past 

Simple) 

Математика - Множење 

децималних бројева 

(утврђивање) 

Историја - Рим у доба 

царства 

Биологија - Гајење 

животиња  (обрада) 

Географија - Хидросфера, 

увод 

Гајење животиња и кућни 

љубимци (утврђивање) 

Информатика и рачунарство 

- Врсте блокова у окружењу 

Scratch и линијска структура 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Од 06.04.2020. образовни садржаји за VI разред се емитују на каналу РТС3 

 

Сатница Понедељак 06.04.2020. Уторак 07.04.2020. Среда 08.04.2020. Четвртак 09.04.2020. Петак 10.04.2020. 

09.45 - 

11.25 

Српски језик - Глаголи 

(обнављање) 

Математика - Неједначине у 

вези са сабирањем и 

одузимањем рационалних 

бројева (обрада) 

Српски језик - Дневник 

прочитаних књига 

Математика - Неједначине у 

вези са сабирањем и 

одузимањем рационалних 

бројева (утврђивање) 

Српски језик - Правопис - 

Преношење речи у нови ред 

Математика - Једначине у 

скупу рационалних бројева 

примена (утврђивање) 

Српски језик - Аорист и 

имперфекат 

Биологија - Природна и 

вештачка селекција (обрада) 

Енглески језик - Abbie and 

Simon stayed tuned! 

(Revision) 

Математика - Неједначине у 

вези са множењем и 

дељењем рационалних 

бројева (обрада) 

Историја - Моравска Србија 

у борби са Османлијама 

Физика - Густина тела. 

Пливање тела и средња 

густина  (обрада) 

Географија - Интеграциони 

процеси 

Физика - Густина тела. 

Пливање тела и средња 

густина (утврђивање) 

Информатика и рачунарство 

- Обнављање: линијска 

структура, петље и гранање 

у окружењу Карел 

 

 



 

Од 06.04.2020. образовни садржаји за VII разред се емитују на каналу РТС3 

 

Сатница Понедељак 06.04.2020. Уторак 07.04.2020. Среда 08.04.2020. Четвртак 09.04.2020. Петак 10.04.2020. 

11.30 - 

13.10 

Српски језик - Глаголски 

вид и род  (обнављање) 

Математика - Својства 

пропорција (обрада) 

Српски језик - 

Непроменљиве врсте речи 

Математика - Примена 

пропорција (обрада) 

 Српски језик - Правопис, 

тачка и запета 

Математика - Размера и 

пропорција (обрада) 

Српски језик -Глаголски 

облици 

Географија - Средња 

Америка 

Енглески језик - Welcome to 

the future! (Tenses revision) 

Математика - Примена 

пропорција, 1. део 

(утвђивање) 

Историја - Први српски 

устанак 

Биологија - Систем органа 

за излучивање (обрада) 

Хемија - Хемијске реакције 

(обрада) 

Физика - Кинетичка и 

потенцијална енергија тела 

(обрада) 

Информатика и рачунарство 

- Библиотека PyGame: 

многоугао, унос слике и 

текста 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Од 06.04.2020. образовни садржаји за VIII разред се емитују на каналу РТС3 

 

 

Сатница Понедељак 06.04.2020. Уторак 07.04.2020. Среда 08.04.2020. Четвртак 09.04.2020. Петак 10.04.2020. 

13.15 - 

15.30 

Српски језик - Правопис - 

полусложенице, скраћенице, 

растављање речи на крају 

реда 

Математика - Запремина 

ваљка (утврђивање) 

Српски језик - Придеви и 

бројеви 

Математика - Површина и 

запремина ваљка 1. ДЕО 

(утврђивање) 

Српски језик - 

Систематизација 

непроменљивих врста речи 

Математика - Запремина 

ваљка (обрада) 

 Српски језик - Именске 

речи - именице и заменице 

Географија - Привреда, 

систематизација градива 

Енглески језик - Indirect 

Speech 

Математика - Површина и 

запремина ваљка 2. 

део(утврђивање) 

Историја - Други светски 

рат - Ратна стварност и 

страдања 

Биологија - Животна 

средина и одрживи развој 

(утврђивање) 

Историја - Ратна стварност у 

окупираној Југославији 

Физика - Магнетна 

индукција, магнетно поље 

електричне струје (обрада) 

Географија - Географија 

завичаја  

Физика - Магнетно поље 

сталних магнета, магнетно 

поље Земље (обрада) 

Енглески језик - Let’s talk 

about active and passive 

voice! 

Хемија - Биолошки важна 

органска једињења масти 

(обрада) 

Биологија - Енергетска 

ефикасност, отпад и 

рециклажа (обрада) 

Хемија - Биолошки важна 

органска једињења угљени 

хидрати (обрада) 

 


