
ОШ „Браћа Барух“, Београд 

Распоред провера, четврти разред 

Распоред контролних задатака за школску 2022/2023. годину 

 

Природа 

Друга недеља 
Иницијални тест 

Трећа недеља Положај, главни град и већи градови Републике Србије 

Пета недеља Рељеф Републике Србије 

Осма недеља Воде Републике Србије 

Десета недеља Биљни и животињски свет и заштићена подручја Републике 

Србије 

Седамнаеста недеља Природна богатства и делатности у Републици Србији 

Двадесет и прва недеља Човек – природно и друштвено биће 

Двадесет и седма недеља Материјали 

Тридесет и четврта недеља Од најраније прошлости Срба до ослобађања Србије од Турске 

власти 

Тридесет и осма недеља Први и Други светски рат и распад југословенске државе 

 

 

Математика 

 

Друга недеља 
Иницијални тест 

                    Седма  недеља Бројеви већи од милион. Читање, писање и упоређивање. 

Месна вредност. Класе 

Десета  недеља Први школски писмени задатак 

Тринаеста недеља Јединице мере за површину. Израчунавање површине 

правоугаоника и квадрата 

Шеснаеста недеља 
Једначине и неједначине са сабирањем и одузимањем; 
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Својства сабирања и одузимања 

Деветнаеста недеља Други школски писмени задатак 

Двадесет трећа недеља                                            Дељење 

 

 

Двадесет девета недеља Трећи писмени задатак 

Тридесет прва недеља Квадар и коцка 

Тридесет трећа недеља Разломци и децимални бројеви 

Тридесет шеста недеља Четврти писмени задатак 

Тридесет девета недеља Годишња провера 

 

 

 

 

Српски језик 

 

Друга недеља Иницијални тест 

Четрнаеста недеља Врсте речи 

Шеснаеста недеља Први школски писмени задатак 

Осамнаеста недеља Контролна вежба из књижевности 

Двадесет и прва недеља Контролна вежба из граматике – реченични чланови 

Двадесет и трећа недеља Полугодишња провера знања 

Двадесет и четврта недеља Контролна вежба – правопис 

 Двадесет и седма недеља Други школски писмени задатак 

 Двадесет и девета недеља Језичка култура  
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 Тридесет и шеста недеља Контролна вежба из књижевности 

Тридесет и седма недеља Годишњи тест из граматике и правописа 

Тридесет и осма недеља Годишњи тест из књижевности 

 

Наставници: Милица Пећић, Кристина Јанчевић, Радмила Савић 


