
Од 11.05. – 29.05.2020. образовни садржаји за I разред се емитују на каналу РТС2 
 

11-17.05.2020. 

Сатница ПОНЕДЕЉАК 11.5. УТОРАК 12.5. СРЕДА 13.5. ЧЕТВРТАК 14.5. ПЕТАК 15.5. 

08.00 - 

08.30 

Српски језик - Није лако 

бити дете,  Драгомир 

Ђорђевић  

Математика -  Откривање 

непознатог броја у 

једнакостима с једном 

операцијом, обрада 

Српски језик -Два друга, 

Лав Николајевич Толстој: 

Препричавање приче по 

задатом плану 

Математика -Откривање 

непознатог броја у 

једнакостима с једном 

операцијом, 2. део, 

утврђивање 

Српски језик - Добар друг ти 

вреди више, Перо Зубац 

08.35 - 

09.05 

Математика - Сабирање и 

одузимање бројева до 100 

(текстуални задаци), 

утврђивање  

Српски језик - Два друга, 

Лав Николајевич Толстој 

Ликовна култура - 

Амбијенти ентеријера 

Српски језик - Састављање 

реченица од задатих речи 

Математика - Мерење 

дужине нестандардним 

јединицама мере, обрада 

09.10 - 

09.40 
Енглески језик -  My feelings  

Свет око нас - Сналажење у 

времену, 2. део 

Математика -Откривање 

непознатог броја у 

једнакостима с једном 

операцијом, 1. део, 

утврђивање 

Свет око нас - Опасне 

ситуације по живот, здравље 

и околину, превенција и 

правилно понашање  током 

природних непогода 

Музичка култура -  Обрада 

песме по слуху: Авантуре 

малога ЈуЈу, Петар Бергамо 

 

 

18-24.05.2020. 

Сатница ПОНЕДЕЉАК 18.5. УТОРАК 19.5. СРЕДА 20.5. ЧЕТВРТАК 21.5. ПЕТАК 22.5. СУБОТА 23.5. 

08.00 - 

08.30 

Српски језик - 

Састављање приче на 

основу задатих 

речи/реченица 

Математика -Динар, 

кованице и новчанице 

до 100 динара, обрада 

 Српски језик - Басне - 

избор, 2.део 

Математика -Динар, 

кованице и новчанице 

до 100 динара 

(текстуални задаци), 

утврђивање 

Српски језик - Мој крај 

- описивање 

Српски језик - Мој 

друг/другарица - 

описивање 

08.35 - 

09.05 

Математика -Мерење 

дужине нестандардним 

јединицама 

мере,утврђивање 

Српски језик - Басне - 

избор, 1. део 

Ликовна култура - 

Преобликовање 

(предмети и материјали 

погодни за 

преобликовање – 

оштећени предмети, 

амбалажа, остаци 

тканина...) 

Српски језик - Деца су 

украс света, Љубивоје 

Ршумовић 

Математика - Предмети 

у простору и односи 

међу њима, 

систематизација 

 Математика -

Геометријска тела и 

фигуре, 

систематизација 

https://mojaskola.rtsplaneta.rs/show/1445651/518/os1-srpski-jezik-dragomir-djordjevic-nije-lako-biti-dete
https://mojaskola.rtsplaneta.rs/show/1445651/518/os1-srpski-jezik-dragomir-djordjevic-nije-lako-biti-dete
https://mojaskola.rtsplaneta.rs/show/1445651/518/os1-srpski-jezik-dragomir-djordjevic-nije-lako-biti-dete
https://mojaskola.rtsplaneta.rs/show/1445648/518/os1-matematika-sabiranje-i-oduzimanje-brojeva-do-100-tekstualni-zadaci-utvrdjivanje
https://mojaskola.rtsplaneta.rs/show/1445648/518/os1-matematika-sabiranje-i-oduzimanje-brojeva-do-100-tekstualni-zadaci-utvrdjivanje
https://mojaskola.rtsplaneta.rs/show/1445648/518/os1-matematika-sabiranje-i-oduzimanje-brojeva-do-100-tekstualni-zadaci-utvrdjivanje
https://mojaskola.rtsplaneta.rs/show/1445648/518/os1-matematika-sabiranje-i-oduzimanje-brojeva-do-100-tekstualni-zadaci-utvrdjivanje
https://mojaskola.rtsplaneta.rs/show/1445645/518/os1-engleski-jezik-my-feelings


09.10 - 

09.40 

Енглески језик - My 

house 

Свет око нас - Опасне 

ситуације по живот, 

здравље и околину, 

превенција и правилно 

понашање. Опасности у 

кући 

 Математика -Динар, 

кованице и новчанице 

до 100 динара, 

утврђивање 

Свет око нас - Значај 

воде, ваздуха, 

земљишта, сунчеве 

светлости и топлоте за 

живот биљака, 

животиња и човека 

Музичка култура - Деца 

су украс света, 

Љубивоје Ршумовић   

Свет око нас - 

Одговоран однос 

човека према животној 

средини  

 

 

25-29.05.2020. 

Сатница ПОНЕДЕЉАК 25.5. УТОРАК 26.5. СРЕДА 27.5. ЧЕТВРТАК 28.5. ПЕТАК 29.5. 

08.00 - 

08.30 

Српски језик - Ноћни ћошак, 

Весна Ћоровић Бутрић 

Математика - Тачка и 

линија. Дуж, 

систематизација 

Српски језик - Песме за 

децу, Јован Јовановић Змај, 

1. део 

Математика - Сабирање и 

одузимање бројева до 100 

без прелаза преко десетице и 

приказивање на бројевној 

правој, систематизација 

Српски језик - Занимљиви 

текстови о животињама из 

енциклопедија и часописа за 

децу 

08.35 - 

09.05 

Математика - Линије 

(отворене, затворене; криве, 

праве и изломљене), 

систематизација 

Српски језик - Употреба 

великог слова, утврђивање 

Ликовна култура - 

Амбијенти екстеријера 

Српски језик - Песме за 

децу, Јован Јовановић Змај, 

2. део 

Математика - Текстуални 

задаци са једном 

операцијом, утврђивање 

09.10 - 

09.40 
Енглески језик -  Revision 

Свет око нас - Дечија права 

и обавезе 

Математика - Сабирање и 

одузимање бројева у оквиру 

20 и приказивање на 

бројевној правој, 

систематизација 

Свет око нас - Правила 

понашања појединаца и 

групе 

Музичка култура - Пролеће 

у шуми - дечја песма из 

Финске 

 


