Први разред РТС 2
Сатница

ПОНЕДЕЉАК
30.3.2020.

УТОРАК
31.3.2020.

СРЕДА
1.4.2020.

ЧЕТВРТАК
2.4.2020.

Српски језик - Гвидо Тартаља
Математика - Сабирање и
„Зна он унапред“-драмски текст одузимање десетица прве
стотине

Српски језик - Писање назива
улица

Математика - Десетице прве
стотине, упоређивање десетица

Ликовна култура - Светлост и
Српски језик - Усмерено читање
сенка (природни и вештачки
басне „Лисица и гавран“
извори осветљења, промена
(слушање и појам басне)
осветљености у току дана, изглед
облика и сенке у зависности од
осветљења...)

Српски језик - Писање великог
слова (3. део)

08.00 09.40

Енглески језик - My body, part 1 Свет око нас - Нежива природа Математика - Бројеви прве
(Сунце,вода, ваздух и земљиште) стотине

Математика - Упоређивање
бројева прве стотине

Енглески језик - My body, part 2

ПЕТАК
3.4.2020.
Српски језик - Уочавање улоге
гласа у разликовању значења
речи
Математика - Сабирање и
одузимање десетица,
упоређивање бројева прве
стотине (У)

Музичка култура - Обрада песме
по слуху „Зелени се јагодо“ и
слушање композиције „Ала је леп
овај свет“

Други разред РТС 2
Сатница

ПОНЕДЕЉАК
30.3.2020.

УТОРАК
31.3.2020.

СРЕДА
1.4.2020.

Српски језик - Именице: властите Математика - Дељење бројевима Српски језик - Препричавање
и заједничке, род и број именица 3 и 4
басне „Коњ и магарац“
Математика- Дељење бројевима Српски језик - Коњ и магарац
09.45 - 2, 5 и 10 (текстуални задаци)
(народна басна)
11.25
Енглески језик - My toys, part 1

Свет око нас - Жива природа

Ликовна култура - Играмо се
бојама

ЧЕТВРТАК
2.4.2020.

ПЕТАК
3.4.2020.

Математика - Дељење бројевима Српски језик - Потврдни и
6и7
одрични глаголски облици.
Глаголи, утврђивање
Српски језик -Глаголи; глаголска Математика - Дељење бројевима
времена: прошло, садашње и
6 и 7 (У/текстуални задаци)
будуће време

Математика - Дељење бројевима Енглески језик - My toys, part 2
3 и 4 (У/текстуални задаци)

Музичка култура - Обрада песме
„Пролећна песма“, Ст. Коруновић
и слушање музике „Пролећно
коло“

Трећи разред РТС 2
Сатница

ПОНЕДЕЉАК
30.3.2020.

УТОРАК
31.3.2020.

СРЕДА
1.4.2020.

ЧЕТВРТАК
2.4.2020.

ПЕТАК
3.4.2020.

Српски језик - Врсте реченица по Математика - Усмено и писмено Српски језик - ГЛАГОЛИ (радња, Математика - Усмено и писмено Српски језик - Народне
значењу и облику (У)
множење једноцифреним бројем стање збивање; разликовање
множење броја једноцифреним умотворине (пословице,
(23•3; 201•4)
облика којима се означава
брoјем (14•3; 216•3)
загонетке)
прошлост, садашњост, будућност;
разликовање лица и броја
глагола;)
11.30 13.10 Математика - Множење збира и Српски језик - Лик и дело Душка Ликовна култура - Композиција Енглески језик - Family meal
Математика - Усмено и писмено
разлике једноцифреним бројем Радовића – избор из поезије
облика
множење броја једноцифреним
(У)
бројем (45•3; 143•6)
Енглески језик My body 2

Природа и друшво - Животне
заједнице

Математика - Усмено и писмено Српски језик - ГЛАГОЛИ
множење једноцифреним бројем (потрвдни и одрични облик
(23•3; 201•4)
глагола; утврђивање)

Музичка култура - Домаћи
композитори, слушање музике

Четврти разред РТС 2
Сатница

ПОНЕДЕЉАК
30.3.2020.

УТОРАК
31.3.2020.

Српски језик - Придеви: описни, Математика - Дељење
присвојни, градивни
вишецифреног броја
вишецифреним бројем
Математика - Дељење
Српски језик - Род и број
вишецифреног броја
придева
13.15 двоцифреним бројем
14.55
Енглески језик - Lunch time, part 2 Природа и друшво - Биљни и
животињски свет у Србији

СРЕДА
1.4.2020.

ЧЕТВРТАК
2.4.2020.

ПЕТАК
3.4.2020.

Српски језик Текст: ''Босоноги и
небо'', Б. Црнчевић

Математика - Дељење - У

Српски језик - Глаголи, глаголска
времена

Ликовна култура - Сликарски
материјали и технике

Енглески језик - Daily rutines

Математика - Множење и
дељење - У

Математика - Дељење са
остатком

Српски језик - Писање састава – Музичка култура - На
опис личности
одговарајућој песми поновити
линијски систем, виолински кључ
и трајање тонова у складу с
програмом

Пети разред РТС 3
Сатница

ПОНЕДЕЉАК
30.3.2020.
Српски језик - Именице

Математика - Једначине са
08.00 - непознатим сабирком,
09.40 умањеником и умањиоцем,
утврђивање

УТОРАК
31.3.2020.

СРЕДА
1.4.2020.

ЧЕТВРТАК
2.4.2020.

ПЕТАК
3.4.2020.

Математика - Неједначине,
утврђивање

Српски језик - Уметничка епика
на примеру приповетке Поход
на мјесец, Б. Ћопић

Математика - Једначине и
неједначине 1. примена

Српски језик - Уметничка епика
на примеру приповетке Прва
бразда, М. Глишић

Српски језик - Придеви

Техника и технологија Саобраћај 2. део

Енглески језик - My day today
and these days

Математика - Једначине и
неједначине 2. примена (У)

Историја - Рим као светска сила Биологија - Утицај људи на друга Географија - Атмосфера: Клима; Биологија - Кућни љубимци
жива бића (утврђивање)
(обрада)

Информатика и рачунарство Положај лика на позорници и
линијска структура програма

Шести разред РТС 3
Сатница

ПОНЕДЕЉАК
30.3.2020.
Српски језик - Творба речи

09.45 - Математика - Рачунске
11.25 операције у скупу рационалних
бројева (фонетски разломак),
обнављање
Историја - Османлије и почетак
њихових освајања на Балкану

УТОРАК
31.3.2020.

СРЕДА
1.4.2020.

ЧЕТВРТАК
2.4.2020.
Математика - Једначине у вези
са сабирањем и одузимањем
рационалних бројева,
утврђивање

ПЕТАК
3.4.2020.

Математика - Једначине у вези
са сабирањем и одузимањем
рацдионалних бројева, обрада

Српски језик - Драма

Српски језик -Лексичке вежбе
(Лексикологија)

Биологија - Наследни материјал Енглески језик - My day- usually Математика - Једначине у вези
(обрада)
and these days (Present Simple
са множењем и дељењем
and Present Continuous)
рационалних бројева, обрада

Физика - Маса и тежина као
различити појмови, обрада

Географија - Држава и
интеграциони процеси

Физика - Мерење масе тела
вагом, обрада

Српски језик - Избирачица, К.
Трифковић

Информатика и рачунарство Петље и гранање

Седми разред РТС 3
Сатница

11.30 13.10

ПОНЕДЕЉАК
30.3.2020.

УТОРАК
31.3.2020.

СРЕДА
1.4.2020.

ЧЕТВРТАК
2.4.2020.

ПЕТАК
3.4.2020.

Српски језик - Књижевност
епика

Математика - Директна
пропорционалност, обрада

Српски језик - Придеви и
бројеви, обнављање

Математика - Директна
пропорционалност (У)

Српски језик - Одлике
књижевности драма

Математика - Графички приказ
зависних величина

Српски језик - Именице и
заменице

Географија - Северна Америка

Енглески језик - Have you
watched your TV lessons so far?
(Present Perfect)

Математика - Обрнута
пропорционалност (О)

Историја - Прилике у
Београдском пашалуку пре
почетка Српске револуције

Биологија - Систем органа за
крвоток (обрада) и размену
гасова (утврђивање)

Хемија - Процентуална
концентрација, утврђивање 2.
део

Физика - Механички рад, рад
силе (У)

Информатика и рачунарство Цртање основних геометријских
облика: круг, правоугаоник и
елипса

Осми разред РТС 3
Сатница

ПОНЕДЕЉАК
30.3.2020.

УТОРАК
31.3.2020.

Српски језик - Правопис интерпункција

Математика - Ваљак, појам,
елементи, утврђивање

Математика - Ваљак, појам,
елементи, обрада
Историја - Југословенско
13.15 ратиште 1943/1944.
15.30

СРЕДА
1.4.2020.
Српски језик - Допусне и
последичне

ЧЕТВРТАК
2.4.2020.

ПЕТАК
3.4.2020.

Математика - Мрежа и
површина ваљка (О)

Српски језик Систематизација Књижевност драма

Српски језик - Намерне, условне Географија - Привреда:
и поредбене реченице
Саобраћај

Енглески језик - Let's talk about
past and present

Математика - Мрежа и
површина ваљка, (У)

Биологија - Биодиверзитет,
утврђивање

Физика - Рад и снага електричне Географија - Привреда: Туризам
струје, Џул-ленцов закон,
утврђивање (У); Електрична
струја, систематизација

Историја - Крај II рата у
Југославији

Физика - Рад и снага електричне Енглески језик - Have you ever
Хемија - Естри, обрада
струје, Џул-ленцов закон обрада done something like this? (Present
perfect)

Биологија - Природни ресурси
(обрада)

Хемија - Органска једињења са
кисеоником, утврђивање

