ТЕРМИНИ ДОПУНСКЕ, ДОДАТНЕ, СЛОБОДНИХ АКТИВНОСТИ И СЕКЦИЈА ЗА
ШКОЛСКУ 2017/2018.ГОДИНУ
НАСТАВНИЦИ ПРЕДМЕТНЕ
НАСТАВЕ
ШАБАЦ
Катарина Ивановић– немачки језик
Преподне: уторак 1300-1345
Поподне: среда 1200-1245
Божица Димитријевић – италијански језик
Преподне
допунска – уторак, 1750 -1835
додатна – уторак, 1835-1920
Поподне
допунска
уторак,1145-1230
додатна
уторак, 1910-1955
Марица Пријовић- музичка култура
Пробе хора старијих разреда су:
I смена - понедељак/четвртак 1750-1835
II смена - уторак/петак 1150-1235
Јелена Божић – хемија
допунска настава 7.раз.-петак 7.час/неизменично
додатна настава 7.раз.-петак 7.час/неизменично
припремна настава: среда/петак, претчас 1200-1230
Ивана Смиљанић – ликовна култура
Ликовна секција : 5-4 7.час - четвртак
Наташа Туменко – српски језик
допунска, додатна – среда, 1900-1945, 7-2,3 неизменично
припремна настава-среда 1800-1845, 8-1,3
припремна настава-среда 1200-1245, 8-1,3
Гордана Милошевић- историја
Додатна - среда 1730
1.смена
Допунска настава- среда , претчас,1200-1245 2.смена
Душко Бојић - ТиО
секција , уторак, 1800-1900
додатна, четвртак, 1800-1900
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Чекић Р. Светозар - географија
Шабац-припремна настава - петком, поподне, 8.час 1900-1945
Драгољуба Арсеновића - математика
Припремна у 8-2, 1.смена 1845-1925, у 2.смени 1150-1235 - понедељак
допунска у 5-2, 1.смена, 7.час-уторак
додатна у 5-2, 2.смена, 7.час-понедељак
допунска 6-1,2,4 у 2.смени 1150-1235 - среда
додатна у 6-1,2,4 у и.смени 1845-1925-среда
Славице Топић – српски језик
1.Смена:
Допунска 6-3-четвртак 7.час / 6-4 среда 7.час
Додатна 5-3- уторак 6.час / 5-1 уторак 7.час
Новинарска секција: четвртак 1900-1945
(учионица бр. 9 )
2.Смена:
Допунска 5-3 уторак 6.час/ 5-1 уторак 7.час
Додатна 6-3 четвртак 7.час / 6-4 среда 7.час
Новинарска секција: четвртак 1900-1945
(учионица бр. 9 )
Зорица Лазић – српски језик
допунска – понедељак 6.час/петак 7.час претчас
допунска-уторак 1.час додатна 7. разред
допунска-четвртак 7.час додатна 6. разред
Милена Мирчић - биологија
допунска ПО понедељак 1150-1235
додатна-8 и 7. разред, неизменично – уторак 1150-1235
додатна- 6.разред 7.час
Биљана Гајић - физика
Прва смена :
додатна настава:четвртак 1745-1830 неизменично 6 и 7. разред
припремна настава: уторак, 1745-1830 неизменично 8-1,2,3,4
допунска настава: среда 1745-1830 неизменично 6,7 и 8. разред
Друга смена :
додатна настава: петак - претчас неизменично 6 и 7. разред
припремна настава: четвртак – претчас неизменично 8-1,2,3,4
допунска настава: уторак-претчас неизменично 6,7 и 8. разред
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Божић Марија- физика
додатна настава петак, 8.час
допунска настава петак, 8.час
Светлана Тошић – српски језик
додатна: четвртак- претчас
допунска : петак, претчас
припремна: четвртак-6.час; уторак 1750-1925
Јелена Јеврић - историја
Распоред часова када су старији разреди прва смена:
Историјска секција 6.разред 7.час среда обе смене
Распоред часова када су старији разреди друга смена:

(учионица бр. 3 )
( учионица бр.3 )
(учионица бр. 14 )
(учионица бр.14 )
(учионица бр.14 )

(учионица бр.12 )

допунска настава-четвртак, претчас, 8.разред
(учионица бр.12)
допунска настава-петак,претчас 6.разред
(учионица бр.12)
ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ
Распоред часова када су старији разреди прва смена
Припрема за такмичење из историје понедељак 7.час
(учионица бр.12)
45
30
Припрема за завршни испит уторак-после подне 17 -19
(учионица бр.12)
Мирјана Теодоровић - биологија
Шабац-биолошка секција среда, 1800-1845
(учионица бр. 4 )
додатна уторак, 7. час
(учионица бр. 4 )
Раде Бошковић- географија
Географска секција: уторак – 7.час
(учионица бр.13)
додатна. претчас 1215
(учионица бр.13)
Жељко Пакић – физичко васпитање
ОФА – 1915-2015 сваке друге недеље када су ученици од 5-8 разреда 2. смена (среда)
Воја Костадиновић – физичко васпитање
ОФА – 1915-2015 сваке друге недеље када су ученици од 5-8 разреда 2. смена (среда)
Драган Радивојевић – физичко васпитање
ОФА – 1915-2015 сваке друге недеље када су ученици од 5-8 разреда 2. смена (петак)
Славица Лукић - математика
допунска: понедељак 1. смена 1750-1835 5- 1,3,4
(учионица бр.1 )
допунска : понедељак 1.смена 1840-1925
(учионица бр.1 )
додатна: уторак 1.смена 7.час 7-2
(учионица бр.1 )
допунска: претчас 5- 1,3,4
(учионица бр.1 )
додатна: четвртак претчас 5-1,3,4
(учионица бр.1)
допунска: петак претчас 7-1,2
(учионица бр.1)
Јасмина Машић Судар – енглески језик
Додатна настава: уторак, 7. час-7.разред
(учионица. )

Допунска настава : уторак, 6. час – 5. разред
Слађана Недељковић - математика
прва смена:
додатна четвртак-7.час 6.час
припремна настава уторак – 6.час
друга смена:
додатна : понедељак 1.час 7.час
допунска:петак,претчас 7.разред / четвртак 7.час 6.разред
припремна настава: уторак 6.час/уторак претчас/четвртак претчас
Марија Марковић– музичка култура
Хор млађи разреди – мали 1.смена,понедељак 1150-1235
Хор млађи разреди – мали 2.смена,среда 1750-1835
Секција хор и оркестар понедељак 7.час, 5-3
Маргита Кекић - информатика
додатна: допунска – среда 7.час
Мирјана Лазић – енглески језик
прва смена: допунска среда 1800-1845, додатна 1845-1930
друга смена: четвртак,претчас (допунска), петак претчас (додатна)
Мирјана Марковић – информатика
Прва смена: секција:уторак, среда 1800-1845
додатна: петак 1800-1845
Друга смена: уторак , среда 1150 - 1235
додатна: петак 1150-1235
Ана Рафаиловић– енглески језик
допунска настава: четвртак 7.час у 1.смени
додатна: четвртак 7.час у 2.смени
Ивана Јанковић - ТиО
додатна: петак од 1750-1920 када су старији у 1.смени
допунска:понедељак 1750-1920 1.смени када су старији
додатна: уторак 1750-1920 1.смена када су старијилх
Соња Јосиповић – енглески језик
допунска настава: среда 6.час
Ивана Павловић – историја
допунска : четвртак 1145-1230 2.смена
додатна: среда 1840-1925 1.смена
Катарина Ђурђевић – енглески језик
допунска: среда 5.час 4.разред
допунска: четвртак 6.час 3.разред
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Сања Живић– немачки језик
Преподне-допунска : 6.разред – четвртак 7.час (сваке друге седмице)
додатна: четвртак 1830-1915
7. разред допунска-четвртак 1700-1745
додатна-четвртак 1745-1830
Поподне- 6.разред- додатна –понедељак 1200-1245
7. разред- допунска – четвртак 1200-1245
додатна-петак 1145-1230
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