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РАСПОРЕД ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ ЗАВРШНОГ ИСПИТА 

ШКОЛСКА 2021/22.  

 

 

 

 понедељак уторак среда четвртак петак 

ФЕБРУАР 

21.-25.02. 8-1 -биологија 
10-10,45 
учионица бр.6 

 8-1 – физика 
12,15-13,00 
учионица бр.1 

8-2 –
географија 
12,15-13,00 
учионица бр.5 
 

8-2 – физика 
12,15-13,00 
учионица бр 5 

8-1 – хемија 
10,45-11,30 
учионица бр.6 

 8-1 
математика 
11,30-12,15 
учионица бр.6 

 
 

 

8-2 – биологија 
11,13-12,15 
учионица бр.6 

 8-2 –
математика 
12,15-13,00 
учионица бр.6 

  

8-2 – хемија 
12,15-13,00 
учионица бр.5 

   
 

 

МАРТ 

28.02.-
4.03. 

8-1 –географија 
7.час 
учионица бр.1 

8-1 –историја 
предчас 
учионица бр.1 

8-1 –физика 
7.час 
учионица бр.7 

8-1-  српски  
15,00 
учионица бр.7 

8-2 –физика 
7.час 
учионица бр.7 

 8-2 – историја 
седми час 
учионица бр.5 

 8-2 –српски 
16,00 
учионица бр.7 

 
 

     
 

7.-11.03. 8-1 -биологија 
10-10,45 
учионица бр.6 

8-1 –српски 
претчас 
учионица бр.7 

8-2 –српски 
претчас 
учионица бр.7 

8-2 –
географија 
12,15-13,00 
учионица бр.5 
 

8-2 – физика 
12,15-13,00 
учионица бр 5 

8-1 – хемија 
10,45-11,30 
учионица бр.6 

    
 

8-2 – биологија 
11,13-12,15 
учионица бр.6 

    

8-2 – хемија 
12,15-13,00 
учионица бр.5 

    
 

14.-18.03. 8-1 –географија 
7.час 
учионица бр.1 

8-1 – историја 
предчас  
учионица бр.1 

8-1 – физика 
7.час 
учионица бр.7 

8-1-  српски  
15,00 
учионица бр.7 

 
8-2 – физика 
7.час 
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учионица бр.7 

 8-2 – историја 
7.час 
учионица бр.5 

 8-2 –српски 
16,00 
учионица бр.7 

 
 

     
 

21.-25.03. 8-1 -биологија 
10-10,45 
учионица бр.6 

8-1 –српски 
претчас 
учионица бр.7 

8-1 – физика 
претчас 
учионица бр.1 

8-2 –
географија 
претчас 
учионица бр.5 

8-2 –српски 
претчас 
учионица бр.7 

8-1 – хемија 
10,45-11,30 
учионица бр.6 

    
 

8-2 – биологија 
11,13-12,15 
учионица бр.6 

    

8-2 – хемија 
12,15-13,00 
учионица бр.5 

    
 

28.03.-
2.04. 

8-1 –географија 
7.час 
учионица бр.1 

8-1 – историја 
предчас 
учионица бр.1 

8-1-  српски  
15,00 
учионица бр.7 

 8-2 – физика 
7.час 
учионица бр.7 
 

 8-2 – историја 
7.час 
учионица бр.5 

8-2 –српски 
16,00 
учионица бр.7 

  
 

     
 

АПРИЛ 
4.-8.04. 8-1 -биологија 

10-10,45 
учионица бр.6 

8-1 – историја 
предчас 
учионица бр.1 

8-1 – физика 
претчас 
учионица бр.1 

8-2 –
географија 
претчас 
учионица бр.5 

8-2 – физика 
претчас 
учионица бр.5 
 

8-1 – хемија 
10,45-11,30 
учионица бр.6 

8-2 – историја 
7.час 
учионица бр.5 

   
 

8-2 – биологија 
11,13-12,15 
учионица бр.6 

    

8-2 – хемија 
12,15-13,00 
учионица бр.5 

    
 

11.-14.04. 8-1 –географија 
7.час 
учионица бр.1 

8-1 – историја 
предчас 
учионица бр.1 

8-1 – физика 
7.час 
учионица бр.7 

8-1-  српски  
15,00 
учионица бр.7 

---------------- 

 8-2 – историја 
7.час 
учионица бр.5 

 8-2 –српски 
16,00 
учионица бр.7 
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26.-29.04. ----------------- 8-1 – историја 
предчас 
учионица бр.1 

8-1 – физика 
7.час 
учионица бр.7 

8-2 –
географија 
претчас 
учионица бр.5 

8-2 – физика 
7.час 
учионица бр.7 
 
 

8-2 – историја 
7.час 
учионица бр.5 

   
 

    
 

МАЈ 

4.-6.05. ---------------- ---------------- 8-1 – српски 
претчас 
учионица бр.7 

8-2 – српски 
претчас 
учионица бр.7 
 

 

  
 

 

  
 

 

9.-13.05 8-1-  српски  
15,00 
учионица бр.7 

8-1 – историја 
предчас 
учионица бр.1 

8-1 – физика 
7.час 
учионица бр.7 

8-2 –
географија 
претчас 
учионица бр.5 

8-2 – физика 
7.час 
учионица бр.7 
 
 

8-2 –српски 
16,00 
учионица бр.7 

8-2 – историја 
7.час 
учионица бр.5 

  
 

 

    
 

 

16.-20.05. 8-1 -биологија 
10-10,45 
учионица бр.6 

8-2 – српски 
претчас 
учионица бр.7 
 

8-1 – српски 
претчас 
учионица бр.1 

8-1 – српски 
претчас 
учионица бр.7 

8-2 – физика 
претчас 
учионица бр.5 
 

8-1 – хемија 
10,45-11,30 
учионица бр.6 

   
 

 

8-2 – биологија 
11,13-12,15 
учионица бр.6 

    

8-2 – хемија 
12,15-13,00 
учионица бр.5 

    

8-1 –географија 
7.час 
учионица бр.1 

   
 

 

23.-27.05. 8-1-  српски  
15,00 
учионица бр.7 

8-1 – историја 
предчас 
учионица бр.1 

8-1 – физика 
7.час 
учионица бр.7 

8-2 –
географија 
претчас 

8-2 – физика 
7.час 
учионица бр.7 
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учионица бр.5  
 

8-2 –српски 
16,00 
учионица бр.7 

8-2 – историја 
7.час 
учионица бр.5 

  
 

 

    
 

 

ЈУН 
30.05-3.06. 8-1 -биологија 

10-10,45 
учионица бр.6 

8-1 – историја 
предчас 
учионица бр.1 

8-2 – српски 
претчас 
учионица бр.7 
 

 
 

8-1 – српски 
претчас 
учионица бр.7 

8-1 – хемија 
10,45-11,30 
учионица бр.6 

8-2 – историја 
7.час 
учионица бр.5 

  
 

 

8-2 – биологија 
11,13-12,15 
учионица бр.6 

    

8-2 – хемија 
12,15-13,00 
учионица бр.5 

    

8-1 –географија 
7.час 
учионица бр.1 

   
 

 

6.-10.06. 8-1-  српски  
15,00 
учионица бр.7 

8-1 – историја 
предчас 
учионица бр.1 

 
 

  

8-2 –српски 
16,00 
учионица бр.7 

8-2 – историја 
7.час 
учионица бр.5 

   

  
 

   

13.-17.06. по распореду по распореду 
 
 

по распореду по распореду по распореду 

20.-24.06. по распореду по распореду 
 

по распореду по распореду по распореду 

 

 

 


