
 

 

   ДЕСПОТОВИЋ    ВЕСНА      III / 1      учионица бр. 1 

 

                                  

 

 

 

КОВАЧЕВИЋ - ПАВЛОВИЋ   ЗЛАТА   III /2         учионица број 2. 
 

час Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак 

1. енглески јез. музичка култ математика српски језик математика 

2. математика математика српски језик математика српски језик 

3. српски језик српски језик природа и др. физичко васп. ликовна култура 

4. природа и друш. физичко васп. енглески јез. ЧОС ликовна култура 

5. физичко васп. народна трад. правосл. 

катих 

допунска наст  

  грађанско вас    

        

     

 

                                                                                                                                      

 

ЈАНКОВИЋ   СНЕЖАНА     III /3              учионица број 3. 
 

час Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак 

1. српски језик математика српски језик математика српски језик 

2. енглески језик српски језик природа и друш српски језик математика 

3. математика физичко васп. математика музичка култ. енглески језик 

4. природа и др. ликовна култ. православни кат. физичко васп. физичко васп. 

5. допунска наст. ликовна култ. народна трад. народна трад ЧОС 

  грађанско вас    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

час Понедељак  Уторак  Среда  Четвртак  Петак  

1. српски језик математика енглески језик математика српски језик 

2. математика српски језик српски језик српски језик математика 

3. физичко васп природа и др. математика прир. и  друш. физичко васп. 

4. енглески језик музичка култ физичко васп. ликовна култура православни кат 

5.  народна трад допунска нас ликовна култура ЧОС 

  грађанско вас    



 

 

 

 

 

    ГЛИШИЋ    ДРАГИЦА    I/1      учионица број 7. 
 

час Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак 

1. српски језик математика српски језик математика српски језик 

2. математика српски језик енглески језик свет око нас математика 

3. свет око нас ликовна кул. математика српски језик физичко васпитање 

4. грађ/веронаука допунска наст физичко васп. музичка кул. енглески 

5. физичко васп.  лепо писање ЧОС  

      

                                                                                                             

 

 

СТЕФАНОВИЋ   РАДОЈКА   I/2      учионица број 6. 
 

час Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак 

1. математика српски језик математика српски језик математика 

2. енглески језик математика српски језик математика српски језик 

3. свет око нас православни ка енглески језик свет око нас музичка култура 

4. српски језик ликовна кул. физичко васп. физичко васп. физичко васп. 

5.  допунска нас лепо писање ЧОС грађанско васп. 

6.      

                                                                    

 

 

 

СТЕФАНОВИЋ   ЛЕНКА   I/3     учионица број  5.   
 

час Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак 

1. српски језик математика српски језик математика српски језик 

2. математика српски језик математика српски језик математика 

3. физичко васп. ликовна култ. физичко вас физичко васп. енглески језик 

4. свет око нас православни кат енглески јез свет око нас музичка култ. 

5. ЧОС  допунска наст лепо писање грађанско васп. 

      

                                                                                                                    

 

 

МИШИЋ   ЈАСМИНА  I/4    учионица број 4. 

 

час Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак 

1. српски језик математика  српски језик математика енглески језик 

2. математика српски језик математика свет око нас математика 

3. свет око нас ликовна култ. енглески језик српски језик српски језик 

4. физичко васп. лепо писање физичко васп музичка култ. физичко васп 

5.  православни кат. допунска нас ЧОС грађанско васп. 

      

                                                                                                                                                           
 

 


