
Основна школа "Браћа Барух" Прво полугодиште Школска 2022/2023. год.
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Датуми Пети разред Шести разред Седми разред Осми  разред

1. 1-2. септембар

2. 5-9. септембар
математика- иницијално тестирање                                        

српски језик - иницијано тестирање

математика- иницијално тестирање                                                       

српски језик - иницијално 

тестирање

математика- иницијално тестирање                                              

српски језик - иницијално 

тестирање

математика- иницијално тестирање                                                              

српски језик - иницијално 

тестирање

3. 12-16. септембар

4. 19-23. септембар

5. 26-30. септембар физика физика физика

6. 3- 7. октобар математика- контролна вежба математика- контролна вежба математика- контролна вежба
хемија 8-2                       математика- 

контролна вежба

7. 10-14. октобар
руски/немачки jeзик, контролна 

вежба;                                          

српски језик - писмени задатак 

руски/немачки jeзик, контролна 

вежба

руски/немачки jeзик, контролна 

вежба

руски/немачки jeзик, контролна 

вежба

8. 17-21. октобар српски језик - писмени задатак српски језик - писмени задатак

9. 24-28. октобар енглески језик, контролна вежба
енглески језик, контролна вежба                                                    

српски језик - писмени задатак

енглески језик, контролна вежба                                 

математика, писмени задатак
енглески језик, контролна
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10. 31.10-4. 11 математика- писмени задатак
физика,                      математика- 

писмени задатак
физика

физика                                                      

математика- писмени задатак

11. 7-10. новембар хемија 8-2

12. 14-18. новембар српски језик - контролни задатак

13. 21-25. новембар
руски/немачки језик контролни 

задатак

руски/немачки језик писмени 

задатак

физика,

математика-контролна вежба

физика,

руски/немачки језик писмени 

задатак 

14. 28.11.-2.12.
математика- контролна вежба; 

српски језик - контролни задатак 

физика, 

математика-контролна вежба

руски/немачки језик писмени 

задатак
математика - контролна вежба

15. 5-9. децембар енглески језик, писмени енглески језик, писмени енглески језик, писмени енглески језик, писмени      хемија

16. 12-16. децембар српски језик - писмени задатак српски језик - писмени задатак српски језик - писмени задатак српски језик - писмени задатак

17. 19- 23. децембар математика- писмени задатак
физика,                       математика- 

писмени задатак

физика,                       математика- 

писмени задатак

физика                                                                     

математика- писмени задатак

18. 26- 30. децембар српски језик - контролни задатак хемија 8- 2


