
   

  

ОШ „Јеврем Обреновић“ Шабац  

  

ПЕТИ РАЗРЕД  

  

Распоред писмених задатака и провера дужих од 15 минута за ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ 

школске 2022/2023. године  

  

  

 

Број радне недеље 

у школској 

2022/23. години  

ОДЕЉЕЊЕ  

51   

ОДЕЉЕЊЕ  

52   

ОДЕЉЕЊЕ  

53  
  

 

19. недеља (23. - 27. I)  
        

        

20. недеља (30.I - 3. II)  
српски  српски  српски    

        

 

21. недеља (6 - 10. II)  
        

        

22. недеља (13 - 17. II)  
        

        

23. недеља (20.-24.II)  
биологија  биологија  биологија    

        

24. недеља (27.II - 3. III)  
математика   математика п.в.  математика п.в.    

немачки тест  немачки тест  немачки тест    

 

25. недеља (6 - 10. III)  
историја  историја  историја    

географија        

26. недеља (13 - 17. III)  
српски  српски  српски    

енглески тест  енглески тест  енглески тест    

27. недеља (20 - 24. III)  
математика   математика п.з.  математика п.з.    

        

28. недеља (27. - 31. III)  
српски  српски  српски    

немачки  немачки  немачки    

 

29. недеља (3. - 7. IV)  
        

        

30. недеља (17 - 21.IV)  
        

        

31. недеља (24. - 28. IV)  
енглески тест  енглески тест  енглески тест    

        

 
32. недеља (1. V - 5. V)  

географија        

        

33. недеља (8. - 12. V)  
српски  српски  српски    

немачки тест  немачки тест  немачки тест    

34. недеља (15. - 19. V)  
историја  историја  историја    

енглески п.з.  енглески п.з.  енглески п.з.    

35. недеља (22. - 26. V)  
математика  математика  математика    

српски  српски  српски    

36. недеља (29.V - 2. VI)  биологија  биологија  биологија    



        

 
37. недеља (5 - 9. VI)  

српски  српски  српски    

        

38. недеља (12 - 16. VI)  
математика  математика  математика    
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19. недеља (23. - 27. I)  
        

        

20. недеља (30.I - 3. II)  
        

        

 

21. недеља (6 - 10. II)  
математика п.в.  математика п.в.  математика п.в.  математика п.в.  

српски  српски   српски  српски  

22. недеља (13 - 17. II)  
биологија  биологија  биологија  биологија  

        

23. недеља (20.-24.II)  
        

        

 

24. недеља (27.II - 3. III)  
енглески тест  енглески тест  енглески тест  енглески тест  

немачки тест  немачки тест  немачки тест  немачки тест  

25. недеља (6 - 10. III)  
историја  историја  историја  историја  

физика  физика  физика  физика  

26. недеља (13 - 17. III)  
математика п.з.  математика п.з.  математика п.з.  математика п.з.  

        

27. недеља (20 - 24. III)  
српски  српски   српски  српски  

        

28. недеља (27. - 31. III)  
        

        

 

29. недеља (3. - 7. IV)  
математика п.з.  математика п.з.  математика п.з.  математика п.з.  

немачки тест  немачки тест  немачки тест  немачки тест  

30. недеља (17 - 21.IV)  
српски  српски   српски  српски  

биологија  биологија  биологија  биологија  

31. недеља (24. - 28. IV)  
енглески тест  енглески тест  енглески тест  енглески тест  

        

 
32. недеља (1. V - 5. V)  

српски тест  српски тест  српски тест  српски тест  

        

33. недеља (8. - 12. V)  
српски  српски   српски  српски  

        



34. недеља (15. - 19. V)  
историја  историја  историја  историја  

        

35. недеља (22. - 26. V)  
математика п.в.  математика п.в.  математика п.в.  математика п.в.  

физика  физика  физика  физика  

36. недеља (29.V - 2. VI)  
немачки тест  немачки тест  немачки тест  немачки тест  

        

 37. недеља (5 - 9. VI)  
српски  српски   српски  српски  

        

38. недеља (12 - 16. VI)  
математика п.з.  математика п.з.  математика п.з.  математика п.з.  

        

  

  

  

  

  

ОШ „Јеврем Обреновић“ Шабац  

  

СЕДМИ РАЗРЕД  

  

Распоред писмених задатака и провера дужих од 15 минута за ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ 

школске 2022/2023. године  

  

 

Број радне недеље 

у школској 

2022/23. години  

ОДЕЉЕЊЕ  

71   

ОДЕЉЕЊЕ  

72   

ОДЕЉЕЊЕ  

73  

ОДЕЉЕЊЕ  

74  

 

19. недеља (23. - 27. I)  
        

        

20. недеља (30.I - 3. II)  
        

        

 

21. недеља (6 - 10. II)  
биологија  биологија  биологија  биологија  

физика  физика  физика  физика  

22. недеља (13 - 17. II)  
немачки тест  немачки тест      

        

23. недеља (20.-24.II)  
    немачки тест  немачки тест  

        

 

24. недеља (27.II - 3. III)  
        

српски тест  српски тест  српски тест  српски тест  

25. недеља (6 - 10. III)  
математика  математика  математика  математика  

историја  историја  историја  историја  

26. недеља (13 - 17. III)  
хемија тест  хемија тест  хемија тест  хемија тест  

        

27. недеља (20 - 24. III)  
енглески тест  енглески тест  енглески тест  енглески тест  

српски п.з.  српски п.з.  српски п.з.  српски п.з.  

28. недеља (27. - 31. III)  
немачки тест  немачки тест      

математика  математика  математика п.з.  математика  

 

29. недеља (3. - 7. IV)  
    немачки тест  немачки тест  

биологија  биологија  биологија  биологија  

30. недеља (17 - 21.IV)  
        

        

31. недеља (24. - 28. IV)          



        

 
32. недеља (1. V - 5. V)  

математика  математика  математика к.в.  математика  

        

33. недеља (8. - 12. V)  
хемија тест  хемија тест  хемија тест  хемија тест  

физика  физика  физика  физика  

34. недеља (15. - 19. V)  
историја  историја  историја  историја  

енглески п.з.  енглески п.з.  енглески п.з.  енглески п.з.  

35. недеља (22. - 26. V)  
    немачки п.з.  немачки п.з.  

српски тест  српски тест  српски тест  српски тест  

36. недеља (29.V - 2. VI)  
немачки п.з.  немачки п.з.      

српски п.з.  српски п.з.  српски п.з.  српски п.з.  

 
37. недеља (5 - 9. VI)  

математика  математика  математика п.з.  математика  

        

38. недеља (12 - 16. VI)  
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19. недеља (23. - 27. I)  
        

        

20. недеља (30.I - 3. II)  
        

        

 

21. недеља (6 - 10. II)  
физика  физика  физика  физика  

        

22. недеља (13 - 17. II)  
биологија  биологија  биологија  биологија  

        

23. недеља (20.-24.II)  
хемија тест  хемија тест  хемија тест  хемија тест  

немачки тест  немачки тест  немачки тест  немачки тест  

 

24. недеља (27.II - 3. III)  
        

    

25. недеља (6 - 10. III)  
математика к.в.  математика к.в.  математика к.в.  математика к.в.  

историја  историја  историја  историја  

26. недеља (13 - 17. III)  
енглески тест  енглески тест  енглески тест  енглески тест  

српски тест  српски тест  српски тест  српски тест  

27. недеља (20 - 24. III)  
математика п.з.  математика п.з.  математика п.з.  математика п.з.  

италијански тест  италијански тест  италијански тест  италијански тест  

28. недеља (27. - 31. III)  
хемија тест  хемија тест  хемија тест  хемија тест  

српски п.з.  српски п.з.  српски п.з.  српски п.з.  

29. недеља (3. - 7. IV)    физика    физика  



 

немачки п.з.  немачки п.з.  немачки п.з.  немачки п.з.  

30. недеља (17 - 21.IV)  
биологија  биологија  биологија  биологија  

географија    географија  географија  

31. недеља (24. - 28. IV)  
енглески п.з.  енглески п.з.  енглески п.з.  енглески п.з.  

        

 
32. недеља (1. V - 5. V)  

математика к.в.  математика к.в.  математика к.в.  математика к.в.  

српски тест  српски тест  српски тест  српски тест  

33. недеља (8. - 12. V)  
српски п.з.  српски п.з.  српски п.з.  српски п.з.  

физика  физика  физика  физика  

34. недеља (15. - 19. V)  
историја  историја  историја  историја  

нем./италиј. тест  нем./италиј. тест  нем./италиј. тест  нем./италиј. тест  

35. недеља (22. - 26. V)  
        

        

 
36. недеља (29.V - 2. VI)  

математика п.з.  математика п.з.  математика п.з.  математика п.з.  

        

  
        

        

  
        

        

   


