
РАСПОРЕД ОДРЖАВАЊА ЧАСОВА ДОПУНСКЕ, ДОДАТНЕ НАСТАВЕ И СЕКЦИЈА ЗА ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ ШКОЛСКЕ 

2020/2021.ГОДИНЕ - МЕСЕЦ СЕПТЕМБАР 

Датум 5.разред 6.разред 7.разред 8.разред СЕКЦИЈА 

14.09. српски језик 
(допунска настава) 

географија 
(допунска настава) 

   

15.09.  математика  
(додатна настава) 6.час 

   

16.09. Саобраћајна секција 
(0.час) 

  руски језик  (допунска 
настава), српски језик 
(допунска настава) 

Фото-новинарска 

17.09.  српски језик  
(допунска настава) 

енглески језик 
(допунска настава) 

математика 
(допунска настава) 

 

18.09.  Руски језик  
(допунска настава) 

српски језик 
(допунска настава)  (0.час) 

  

21.09. географија 
(допунска настава) 

    

22.09.  математика  
(допунска настава) 6.час 

   

23.09. српски језик  
(додатна настава) 

 руски језик  
(допунска настава) 

физика  
(допунска настава) 

 

24.09.  биологија 
 (допунска настава) 

физика (допунска настава) 
математика (додатна настава) 

енглески језик  (допунска 
настава), српски језик  
(додатна настава) 

 

25.09. Руски језик 
(допунска настава) 
(6.час) 

Историја 
(допунска настава) 0.час 

географија  
(допунска настава) 0.час 

  

28.09. математика  (додатна 
настава), енглески језик  
(допунска настава) 6.час 

српски језик 
 (додатна настава) 

хемија (0.час) географија 
(допунска настава) 0.час 

 

29.09.  физика 
(допунска настава) 

   

30.09. Саобраћајна секција 
(0.час) 

 српски језик  (додатна настава) физика (додатна настава) Фото-новинарска 

 

Напомена: Уколико у табели није другачије назначено, термин одржавања часова допунске, додатне наставе и секција је 

у термину одржавња седмог часа. 

 



РАСПОРЕД ОДРЖАВАЊА ЧАСОВА ДОПУНСКЕ, ДОДАТНЕ НАСТАВЕ И СЕКЦИЈА ЗА ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ      ШКОЛСКЕ 

2019/2020.ГОДИНЕ - МЕСЕЦ ОКТОБАР 

Датум 5.разред 6.разред 7.разред 8.разред СЕКЦИЈА 

01.10. биологија 
(допунска настава) 

физика (додатна настава) 
енглески језик (допунска настава) 

математика (допунска настава) српски језик (допунска 
настава) 

 

02.10.  Историја (допунска настава)  0.час    

05.10. математика (допунска настава) 
6.час 

српски језик (допунска настава)    

06.10.      

07.10. српски језик (допунска настава)  руски језик (допунска настава)   

08.10.    
биологија (допунска настава) 

математика (додатна 
настава), енглески језик 
(допунска настава) 

Хор 

09.10.  руски језик (допунска настава)    

12.10. енглески језик (допунска 
настава) 6.час 

географија (допунска настава)   Фото-
новинарска 

13.10.  математика (додатна настава) 6.час    

14.10. Саобраћајна секција (0.час)  српски језик (допунска настава) руски језик (допунска 
настава) 

 

15.10.  биологија (додатна настава) физика (допунска настава) математика (допунска 
настава) 

 

16.10. руски језик (допунска настава) 
6.час 

   Фото-
новинарска 

19.10. географија (допунска настава), 
математика (додатна настава) 
6.час 

српски језик (додатна настава)  хемија (0.час)  

20.10.  Историја (додатна настава)    

21.10. српски (додатна настава)     

22.10.  енглески језик (допунска настава) биологија (додатна настава) 
математика (допунска настава) 

српски (додатна настава)  

23.10.      

26.10.   географија (допунска настава) 0.час  Хор 

27.10.  физика (допунска настава) 
математика (допунска настава) 6.час 

   

28.10.   српски језик  (додатна настава) физика (допунска настава) Саобраћајна 
секција 
(0.час),Фото-
новинарска 

29.10.    математика (додатна настава), 
енглески језик (допунска настава) 

биологија (допунска 
настава) 

 

30.10.    географија (допунска 
настава) 0.час 

 

Напомена: Уколико у табели није другачије назначено, термин одржавања часова допунске, додатне наставе и секција је у термину одржавња седмог часа. 



РАСПОРЕД ОДРЖАВАЊА ЧАСОВА ДОПУНСКЕ, ДОДАТНЕ НАСТАВЕ И СЕКЦИЈА ЗА ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ ШКОЛСКЕ 
2020/2021.ГОДИНЕ - МЕСЕЦ НОВЕМБАР 

Датум 5.разред 6.разред 7.разред 8.разред СЕКЦИЈА 

02.11. математика (допунска настава) 
6.час 

географија (допунска настава)    

03.11.  физика (додатна настава)    

04.11. српски језик (допунска настава)   физика (додатна настава) Фото-новинарска 

05.11.  енглески језик (допунска 
настава) 

физика (допунска настава) 
математика (додатна настава) 

биологија (додатна настава) 
српски језик (допунска настава) 

Саобраћајна 
секција 

06.11.  руски језик (допунска настава)    

09.11. математика (додатна настава) 
6.час, енглески  језик (допунска 
настава) 6.час 

српски језик (допунска настава) 
 
 

   

10.11.   математика (допунска настава) 
6.час 

   

16.11. географија (допунска настава) српски (додатна настава) хемија (0.час)  Фото-новинарска 

17.11.  матем.(додатна настава) 6.час    

18.11. српски језик (додатна настава)  руски језик (допунска настава) физика (допунска настава)  

19.11.   биологија (допунска настава) 
енглески језик (допунска настава) 

математика(допунска настава)  

20.11. руски језик (допунска настава ) 
6.час 

   Фото-новинарска 

23.11.   географија (допунска настава) 0.час хемија( 0.час) 
српски језик (додатна настава) 

 
Хор 

24.11.  физика (допунска настава)    

25.11.   српски језик (допунска настава) математика (додатна настава) 0.час 
руски језик (допунска настава) 

Саобраћајна 
секција (0.час) 

26.11.  биологија (допунска настава)  математика (допунска настава) енглески језик (допунска настава)  

27.11.  Историја (допунска настава)  
0.час 

  
географија (допунска настава) 0.час 

 

30.11.     Хор 

 

Напомена: Уколико у табели није другачије назначено, термин одржавања часова допунске, додатне наставе и секција је у термину одржавња седмог часа. 

 

 

 

 

 



РАСПОРЕД ОДРЖАВАЊА ЧАСОВА ДОПУНСКЕ, ДОДАТНЕ НАСТАВЕ И СЕКЦИЈА ЗА ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ ШКОЛСКЕ 
2020/2021.ГОДИНЕ - МЕСЕЦ ДЕЦЕМБАР 

Датум 5.разред 6.разред 7.разред 8.разред СЕКЦИЈА 

01.12.  физика (додатна настава) 
математика  (допунска настава) 
6.час 

                             Историја (допунска настава )    

02.12. српски језик (допунска настава)    Фото-новинарска 

03.12.  српски језик (допунска настава) математика (додатна настава) 
енглески (допунска настава) 

биологија(допунска настава) Саобраћајна секција  
(0.час) 

04.12.  Историја (допунска настава)  
0.час 

   

07.12. географија (допунска настава) 
математика (додатна настава) 
6.час 

српски језик (додатна настава)    

08.12.      

09.12.   српски језик (допунска настава) физика(додатна настава) Фото-новинарска 

10.12. српски језик  (додатна настава)  биологија (додатна настава) математика (допунска настава)  

11.12.  руски језик (допунска настава)    

14.12.  географија (допунска настава) хемија (0.час)   

15.12.  математика(додатна настава) 
6.час 

   

16.12.   руски језик (допунска настава) физика (допунска настава)  

17.12. биологија (додатна настава) енглески језик (допунска 
настава) 

математика (допунска настава) српски језик (допунска настава)  

18.12. руски језик (допунска 
настава)6.час 

    

21.12. математика (допунска настава) 
6.час 

  хемија (0.час) Хор 

22.12.  физика (допунска настава)    

23.12.   српски језик (додатна настава) руски језик (допунска настава) Саобраћајна секција 
 (0.час) 

24.12. биологија (допунска настава)  физика (допунска настава) математика (додатна настава) 
енглески (допунска настава) 

 

25.12.   географија (допунска настава) 
0.час 

  

28.12. математика (додатна настава ) 
6.час, енглески језик (допунска 
настава) 6.час 

  географија ( допунска настава) 
0.час 

 

29.12.  математика (допунска настава) 
6.час 

   

30.12.    српски језик (додатна настава) Фото-новинарска 

 

Напомена: Уколико у табели није другачије назначено, термин одржавања часова допунске, додатне наставе и секција је у термину одржавња седмог часа. 

 



РАСПОРЕД ОДРЖАВАЊА ЧАСОВА ДОПУНСКЕ, ДОДАТНЕ НАСТАВЕ И СЕКЦИЈА ЗА ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ ШКОЛСКЕ 

2020/2021.ГОДИНЕ - МЕСЕЦ ЈАНУАР 

Датум 5.разред 6.разред 7.разред 8.разред СЕКЦИЈА 

11.01. географија (допунска 
настава) 

српски језик (допунска настава)    

12.01.  Историја (додатна настава)    

13.01. српски језик (допунска 
настава) 
  

 математика (додатна настава)  
0.час 

руски језик( допунска 
настава) 

Саобраћајна секција  
(0.час) 

14.01.   енглески језик (допунска 
настава) 
српски језик(допунска настава) 

математика (допунска 
настава) 

Хор  

15.01.  руски језик (допунска настава)  географија ( допунска 
настава) 0.час 

 

18.01. математика (допунска 
настава) 6.час 

географија (допунска настава)  хемија 0.час 
српски језик (допунска 
настава) 

 

19.01.  физика (додатна настава)    

20.01. српски  језик (додатна 
настава) 

 руски језик (допунска настава) физика (додатна настава)  

21.01.   физика(допунска настава) 
српски језик (додатна настава) 

математика (додатна настава) 
енглески језик (допунска 
настава) 

Хор 

22.01. руски језик (допунска 
настава) 6.час 

     Историја  ( 0.час) географија(допунска настава)  
0.час 

 Фото-новинарска  

25.01. енглески језик (допунска 
настава) 6.час 

српски језик (додатна настава) хемија (0.час)  Фото-новинарска 

26.01.  математика  (додатна настава) 
6.час 

Историја (допунска настава)    

28.01.  енглески језик (допунска 
настава) 

математика (допунска 
настава) 

српски језик (додатна 
настава) 

Саобраћајна секција 
(0.час) 

29.01.      

 

Напомена: Уколико у табели није другачије назначено, термин одржавања часова допунске, додатне наставе и секција је у термину одржавња седмог часа. 

 


