
Од 11.05. – 29.05.2020. образовни садржаји за II 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. 

09.45 - 

10.15 

Српски језик - Тачка на 

крају реченице и иза редног 

броја. Две тачке и запета у 

набрајању 

Математика -  Разломци, 

утврђивање 

Српски језик - Велико 

слово: писање назива 

држава, градова и села 

(једночланих и вишечланих) 

и једночланих географских 

назива 

Математика -Геометрија – 

линије  

Српски језик - Писање 

скраћеница: мерне јединице 

и опште скраћенице (ОШ, 

бр, итд, стр. и нпр) 

10.20 - 

10.50 

Математика - Разломци, 

обрада  

Српски језик - Оцене, Гвидо 

Тартаља 

Ликовна култура - Ликовне 

игре: Боја (светле и тамне 

боје; боја и облик; боја и 

звук) 

Српски језик - Шума живот 

значи, Тоде Николетић 

Математика - Дуж. 

Поређење дужи 

10.55 - 

11.26 

Енглески језик -  My food 

and drinks  

Свет око нас - Значај биљака 

и животиња за човека 

Математика - Римске цифре. 

Писање бројева римским 

цифрама 

Свет око нас - Чувамо 

природу 

Музичка култура -  Обрада 

песме „Вишњичица род 

родила“ 

 

 

18-24.05.2020. 

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

09.45 - 

10.15 

Српски језик - Два 

писма, Александар 

Поповић 

 Математика - Дуж, 

права и полуправа, 

утврђивање 

Српски језик -  Слатка 

математика, Ана 

Миловановић 

Математика - Графичко 

надовезивање дужи. 

Дужина дужи и 

изломљене линије 

Српски језик -  

Принцеза на зрну 

грашка,  Ханс 

Кристијан Андерсен 

Српски језик -  Царево 

ново одело, Ханс 

Кристијан Андерсен 

10.20 - 

10.50 

Математика -Права и 

полуправа 

Српски језик -  Врсте 

речи: придеви, описни 

придеви 

Ликовна култура -

Споразумевање: 

Тумачење (невербално 

и визуелно 

изражавање) 

Српски језик - Писање 

речце ли и речце не уз 

глагол, утврђивање 

Музичка култура - 

Седи Ћира на врх 

сламе, народна песма 

Математика - Обим 

геометријских фигура, 

утврђивање 

10.55 - 

11.26 

Енглески језик - My 

town 

Свет око нас - Рељеф и 

облици рељефа.  

Математика -Мерење 

дужине стандардним 

мерним јединицама 

Свет око нас - Облици 

појављивања воде у 

природи  

Математика - Обим 

геометријских фигура  

Свет око нас - Врсте 

саобраћаја. Безбедно 

понашање у саобраћају 

 

 

 

https://mojaskola.rtsplaneta.rs/show/1445658/521/os2-srpski-jezik-tacka-na-kraju-recenice-i-iza-rednog-broja-dve-tacke-i-zapeta-u-nabrajanju
https://mojaskola.rtsplaneta.rs/show/1445658/521/os2-srpski-jezik-tacka-na-kraju-recenice-i-iza-rednog-broja-dve-tacke-i-zapeta-u-nabrajanju
https://mojaskola.rtsplaneta.rs/show/1445658/521/os2-srpski-jezik-tacka-na-kraju-recenice-i-iza-rednog-broja-dve-tacke-i-zapeta-u-nabrajanju
https://mojaskola.rtsplaneta.rs/show/1445658/521/os2-srpski-jezik-tacka-na-kraju-recenice-i-iza-rednog-broja-dve-tacke-i-zapeta-u-nabrajanju
https://mojaskola.rtsplaneta.rs/show/1445655/521/os2-matematika-razlomci
https://mojaskola.rtsplaneta.rs/show/1445655/521/os2-matematika-razlomci
https://mojaskola.rtsplaneta.rs/show/1445652/521/os2-engleski-jezik-my-food-and-drinks
https://mojaskola.rtsplaneta.rs/show/1445652/521/os2-engleski-jezik-my-food-and-drinks


25-29.05.2020. 

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

09.45 - 

10.15 

Српски језик - Деда Милоје, 

Градимир Стојковић 

Математика - Цртање 

квадрата, правоугаоника и 

троугла на квадратној и 

тачкастој мрежи 

Српски језик -  Избор 

песама, Драгомир Ђорђевић, 

1. део 

Математика - Мерење 

времена: дан, месец и 

година, утврђивање 

Српски језик - Кад дедица 

не зна да прича приче, Ђани 

Родари 

10.20 - 

10.50 

Математика - Геометрија – 

линије, систематизација 

Српски језик - Основни и 

редни бројеви, врсте речи 

Ликовна култура - 

Споразумевање: Слика и реч 

Српски језик - Избор 

песама, Драгомир Ђорђевић, 

2. део 

Математика - Мерење 

времена: час и минут, 

утврђивање 

10.55 - 

11.26 
Енглески језик -  Revision 

Свет око нас - Типови 

насеља: село и град. 

Занимања људи у граду и 

селу 

Математика -Симетричне 

фигуре; Подударност 

фигура  

Свет око нас -Сналажење у 

времену  Средства за 

мерење времена  

Музичка култура - Ресаво, 

водо ладна, народна песма 

 


