
Основна школа "Браћа Барух" школска 2019/2020 година

Пети разред Шести разред Седми разред Осми  разред

23.недеља                        24-28. фебруар Математика - контролна вежба

24.недеља                        2.-6. март
Математика - контролна вежба                           

Енглески језик - контролна 

вежба

Математика - контролна вежба                           

Енглески језик - контролна 

вежба

Енглески језик - контролна 

вежба                             Физика - 

контролна вежба

Физика - контролна вежба

25.недеља          9-13.март
Српски језик - писмени 

задатак

Српски језик - писмени 

задатак

Српски језик - писмени 

задатак                   Математика - 

контролна вежба

Српски језик - писмени 

задатак                            

Биологија - контролна вежба

26. недеља                         16-20. март
Биологија - контролна вежба           

Немачки / Руски језик- 

контролна вежба

Физика - контролна вежба           

Немачки / Руски језик- 

контролна вежба

Немачки / Руски језик- 

контролна вежба           Хемија- 

контролна вежба

Немачки / Руски језик- 

контролна вежба     Математика - 

писмени задатак      

27. недеља                         23-27. март Српски језик - контролна вежба                            

Енглески језик - контролна 

вежба

Српски језик - контролна вежба                      

Математика - писмени задатак
Српски језик - контролна вежба

Српски језик - контролна вежба                            

Енглески језик - контролна 

вежба                                      

ПРОБНИ ЗАВРШНИ ТЕСТ

28. недеља                         30.3.-3.април Математика - писмени задатак Биологија - контролна вежба

29. недеља                         6-10.април
Биологија - контролна вежба                                   

Хемија - контролна вежба

Математика - контролна вежба                          

Биологија - контролна вежба

30. недеља                         13,14. април Биологија - контролна вежба Хемија - контролна вежба

31. недеља                         21-24.  април
Немачки / Руски језик - 

писмени задатак

Немачки језик- контролна вежба                    

Математика -  писмени задатак

Немачки / Руски језик - 

писмени задатак

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ЗАДАТАКА И ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ДУЖИХ ОД 15 МИНУТА    2019/2020 год.                                                                          

Друго полугодиште
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32. недеља                         27-30. април
Математика - контролна вежба                           

Немачки/ Руски језик - 

писмени задатак

Физика - контролна вежба           Физика - контролна вежба           
ПРОБНИ ЗАВРШНИ ТЕСТ                                

Хемија - контролна вежба

33. недеља                         4-8. мај Биологија - контролна вежба Хемија - контролна вежба

Енглески језик - писмени 

задатак                            Физика - 

контролна вежба

34. недеља                         11-15. мај
Српски језик - писмени 

задатак                          Биологија 

- контролна вежба

Српски језик - писмени 

задатак                          

Математика - контролна вежба

Српски језик - писмени 

задатак                          

Српски језик - писмени 

задатак                          Немачки 

језик - контролна вежба                    

35. недеља                         18-22. мај
Немачки језик - контролна вежба                             

Енглески језик - писмени 

задатак

Немачки језик - контролна вежба                                

Физика - контролна вежба

Немачки / Руски језик - 

писмени задатак   Математика - 

контролна вежба

Математика - писмени задатак

36. недеља                         25-29. мај
Математика - писмени задатак                             

Српски језик - годишњи тест

Математика - писмени задатак                             

Српски језик - годишњи тест

Енглески језик - писмени 

задатак                                  

Физика - контролна вежба           

Физика - контролна вежба

37. недеља                         1-5. јун
Енглески језик - писмени 

задатак

Енглески језик - писмени 

задатак

Математика - писмени задатак                         

Српски језик - годишњи тест

38. недеља                      8-12. јун

39.недеља                      15-19.јун


