
1 разред друштв.          

нед cептембар   октобар новембар децембар јануар фебруар март април мај јун 

1  -српски п         

2  -др.стр.јез  -српски пис -историја      

3 -српски ин -хемија  -др.стр.језик 

-физика 

-биологија 

-математика      

4 -матем ин  -математика -информатика 

-математика 

-хемија 

      

5    -латински јез 

-енглески јез 

      

 

 

1 разред природ          

нед септембар   октобар новембар децембар јануар фебруар март април мај јун 

1  -српски п -математика п 

-енглески 

-српски п       

2  -др.стр.јез  -др.стр.језик п 

-физика 

-историја      

3 -српски ин -хемија 

-информатика 

  -математика 

-енглески п 

     

4 -матем.ин -математика   -математикап 

-информатика 

      

5  -историја 

-латински 

-физика 

-математика -латински 

-хемија 

      

 

 

 



 

 

 

2 разред друш          

нед септембар   октобар новембар децембар јануар фебруар март април мај јун 

1  -српски п.  српски       

2  -хемија 

-други стр.јез 

 -матемам п -информати      

3  -инфор 

-физика 

-математика -хемија 

 

-математ      

4 латински -матем 

-енглески 

-хемија 

-информатик 

-др.стр. језик       

5 математика -географ         

 

 

2 разред природ          

нед септембар   октобар новембар децембар јануар фебруар март април мај јун 

1  -српски -матем п -хемија       

2  -други стр.језик  -матем п -информат 

-хемија 

     

3  -физика 

-инфо 

-матем 

 -српски пис. -математика 

-енглески 

     

4 -матем -истор 

-енглески 

-хемија 

 -матем к -историја      

5  -геогр 

-енглески 

-матем к 

-информат 

-др.стр. језик 

-енглески 

      

 



 

3  разред друштв          

нед септембар   октобар новембар децембар јануар фебруар март април мај јун 

1  -српски п  -српски пис       

 

2    -филозофија -физика 

-енглески п 

     

 

3 -српски ин -математика 

-филозофија 

--други стр.је 

 -математика 

пис 

-математика      

4 -матем. ин -  -други стр. 

језик 

-историја      

 

 

5  -енглески п 

-физика 

        

 

 

 

3  разред природ          

нед септембар   октобар новембар децембар јануар фебруар март април мај јун 

1  -српски п  -српски пис. 

-хемија 

      

 

 

2  -хемија  -енглески 

-математика 

п 

-историја      

 

 

3 -српски ин -филозофија 

-франц.јез 

  -енглески      

 

 

4 -матем ин 

-матем к 

-руски јез 

-математика п 

-матем. к  -математика      

 

5  -историја 

-физика 

-енглески п 

 

-филозофија -физика 

-др.стр. језик 

-математика  

      

 

 



4 разред друштв          

нед септембар   октобар новембар децембар јануар фебруар март април мај јун 

1  -српски п  -српски пис       

 

 

2  -филозофија 

-математика 

 -математика 

-филотзофија 

-математика      

 

3  -енглески език 

-физика 

-информатика 

 информатика       

4  -историја 

-други стр.језик 

 -други стр. 

језик 

      

 

 

5           

 

 

 

4 разред природни          

нед септембар   октобар новембар децембар јануар фебруар март април мај јун 

1  -српски п -матема -енглески 

-филозофија 

      

 

2  -физика 

-математика 

 -српски п -математика      

3  -хемија 

-енглески 

 

 -матем.пис       

4  -информатика 

-филозофија 

 

хемија        

5  -др.стр.језик  -хемија 

-др.стр.језик 

      

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


