4/8
недеља

Распоред контролних и писмених задатака

датум

понедељак

//////блок 123

блок 456 //////

четвртак

петак

уторак

среда

/////////

математика к српски пис

1

3-7 септембар

2

10-14 септембар

3

17-21 септрмбар

4

24-28 септембар

5

1-5 октобар

6

8-12 октобар

7

15-19 октобар

8

22-26 октобар

9

29 окт-2 новембар

10

5-9 новембар

11

12+16 новембар

12

19-23 новембар

13

26-30 новембар

14

3-7 децембар

15

10-14 децембар

информатика математика к српски пис

16

17-21 децембар

филозофија

17

24-28 децембар

18

7-11 јануар

19

14-18 јануар

20

21-25 јануар

21

28~31 јануар

екскурзија

///////////

информатика хемија
///////

филозофија

математика к

други страни јез

енглески пис

физика
////////

математика п

хемија

////////

други страни јез енглески пис

физика

српски к

//////////

хемија

математика п
краj првог
полугодишта

4/7
недеља

Распоред контролних и писмених задатака

датум

понедељак

уторак

среда

//////блок 123

блок 456
//////

четвртак

петак

1

3-7 септембар

2

10-14 септембар

3

17-21 септрмбар

4

24-28 септембар

5

1-5 октобар

6

8-12 октобар

српски пис

7

15-19 октобар

хемија

8

22-26 октобар

//////////

9

29 окт-2 новембар

10

5-9 новембар

11

12+16 новембар

12

19-23 новембар

хемија

13

26-30 новембар

српски к

14

3-7 децембар

српски пис

15

10-14 децембар

информатика математика к

16

17-21 децембар

филозофија

17

24-28 децембар

18

7-11 јануар

19

14-18 јануар

хемија

20

21-25 јануар

математика п

21

28~31 јануар

краj првог
полугодишта

////////// математика к

ekскурзија

////////

информатика

филозофија
други страни јез

математика к

енглески пис

физика
/////////

физика

математика п

/////////

енглески пис

други страни јез

/////////

4/6
недеља

Распоред контролних и писмених задатака
датум

понедељак

уторак

среда

1

3-7 септембар

2

10-14 септембар

3

17-21 септрмбар

4

24-28 септембар

5

1-5 октобар

6

8-12 октобар

7

15-19 октобар

8

22-26 октобар

9

29 окт-2 новембар енглески пис

10

5-9 новембар

11

12+16 новембар

12

19-23 новембар

13

26-30 новембар

14

3-7 децембар

//////////

15

10-14 децембар

информатика математика к

16

17-21 децембар

филозофија

17

24-28 децембар

18

7-11 јануар

19

14-18 јануар

20

21-25 јануар

21

28~31 јануар

четвртак

математика к

///////

хемија

//////блок 123 блок 456 //////
петак

екскурзија

/////////

српски пис

информатика

филозофија
математика к

/////////
други страни јез
физика

/////////

математика п

хемија

други страни јез

српски пис

физика
////////

енглески пис

хемија

математика п
краj првог
полугодишта

4/5
недеља

Распоред контролних и писмених задатака
датум

понедељак

уторак

среда

//////блок 123

блок 456 //////

четвртак

петак

1

3-7 септембар

2

10-14 септембар

3

17-21 септрмбар

4

24-28 септембар

5

1-5 октобар

6

8-12 октобар

7

15-19 октобар

информатика

хемија

8

22-26 октобар

енглески пис

математика к

9

29 окт-2 новембар

филозофија

физика

10

5-9 новембар

11

12+16 новембар

12

19-23 новембар

13

26-30 новембар

14

3-7 децембар

15

10-14 децембар

16

17-21 децембар

17

24-28 децембар

18

7-11 јануар

19

14-18 јануар

20

21-25 јануар

21

28~31 јануар

математика к

////////

екскурзија

/////////// српски пис

//////////

математика п

српски пис

хемија

српски пис

//////////

математика к
информатика

филозофија

други страни јез ///////////

физика

енглески пис
хемија

математика п
краj првог
полугодишта

//////////
други страни јез

4/4
недељ

Распоред контролних и писмених задатака

датум

понедељак

1

3-7 септембар

2

10-14 септембар

3

17-21 септрмбар

4

24-28 септембар

5

1-5 октобар

6

8-12 октобар

7

15-19 октобар

8

22-26 октобар

9

29 окт-2 новембар

10

5-9 новембар

11

12+16 новембар

12

19-23 новембар

13

26-30 новембар

14

3-7 децембар

////////

15

10-14 децембар

српски пис

16

17-21 децембар

17

24-28 децембар

18

7-11 јануар

19

14-18 јануар

20

21-25 јануар

21

28~31 јануар

уторак

среда

//////блок 123

блок 456
//////

четвртак

петак

////////

математика к

српски пис

/////////

информатика хемија
др.стр.јез

екскурзија

енглески пис

////////

српски к

филозофија

физика
//////////

математика п

хемија

математика к
информатика

филозофија

//////////др.стр.јез енглески пис

физика

српски к

хемија

математика п
краj првог
полугодишта

4/3
недеља

Распоред контролних и писмених задатака

датум

понедељак уторак

1

3-7 септембар

2

10-14 септембар

3

17-21 септрмбар

4

24-28 септембар

5

1-5 октобар

6

8-12 октобар

7

15-19 октобар

8

22-26 октобар

9

29 окт-2 новембар физика

10

5-9 новембар

11

12+16 новембар

12

19-23 новембар

13

26-30 новембар

14

3-7 децембар

15

10-14 децембар

српски пис

16

17-21 децембар

физика

17

24-28 децембар

///////////

18

7-11 јануар

19

14-18 јануар

20

21-25 јануар

21

28~31 јануар

среда

//////блок 123

блок 456 //////

четвртак

петак
//////////

екскурзија

српски пис

/////////

математика п
српски к

енглески пис

филозофија
/////////

други страни јез
информатика
//////////

математика к
/////////

информатика
енглески пис
филозофија
други страни јез

српски к

математика п

краj првог
полугодишта

4/2

Распоред контролних и писмених задатака

недеља датум

понедељак уторак

1

3-7 септембар

2

10-14 септембар

3

17-21 септрмбар

4

24-28 септембар

5

1-5 октобар

6

8-12 октобар

7

15-19 октобар

информатика

8

22-26 октобар

филозофија

9

29 окт-2 новембар

10

5-9 новембар

11

12+16 новембар

12

19-23 новембар

13

26-30 новембар

14

3-7 децембар

15

10-14 децембар

16

17-21 децембар

17

24-28 децембар

18

7-11 јануар

19

14-18 јануар

20

21-25 јануар

21

28~31 јануар

среда

//////блок 123

блок 456 //////

четвртак

петак

/////////

екскурзија

српски пис

////////

енглески пис

математика п
други страни јез
физика

////////////

српски к

/////////

математика к

/////////////

српски пис

информатика
енглески пис

филозофија
други страни јез физика

српски к

математика п

краj првог
полугодишта

////////////

4/1

Распоред контролних и писмених задатака //////блок 123

недеља датум

понедељак

уторак

среда

четвртак

блок 456 //////
петак

1

3-7 септембар

2

10-14 септембар

3

17-21 септрмбар

4

24-28 септембар

5

1-5 октобар

6

8-12 октобар

7

15-19 октобар

8

22-26 октобар

9

29 окт-2 новембар

10

5-9 новембар

11

12+16 новембар

12

19-23 новембар

математика к

13

26-30 новембар

/////////

14

3-7 децембар

15

10-14 децембар

16

17-21 децембар

17

24-28 децембар

18

7-11 јануар

19

14-18 јануар

20

21-25 јануар

21

28~31 јануар

////////

екскурзија

///////////

српски пис
енглески пис
филозофија

/////////

математика п

други страни јез
информатика

физика

/////

српски к

историја

српски пис
информатика
филозофија

/////////

енглески пис други страни јез физика

српски к

математика п

краj првог
полугодишта

