
 

 

   ОСТОЈИЋ    СРБИЈАНКА     IV / 1    учионица број 1. 

 

 

 

 

  ВУКАШИНОВИЋ      ЗОРИЦА      IV /2          учионица  број 5. 
 

час Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак 

1. математика српски језик математика енглески језик српски језик 

2. српски језик математика физичко васпита математика математика 

3. природа и друш музичка кул. српски језик српски језик православни кат. 

4. физичко васп рука у тесту ликовна култура природа и друшт физичко васп 

5. додатни рад енглески језик ликовна култура допунска наст ЧОС 

      

  

 

 

 

 

 МИЛАНОВИЋ   ГОРДАНА     IV/3     учионица број 3. 
 

час Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак 

1. српски језик математика математика српски језик математика 

2. математика енглески језик српски језик математика српски језик 

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

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

5. грађанско вас допунска нас народна традиц енглески језик ЧОС 

    додатни рад  

  

 

 

   ШАРЧЕВИЋ   ВЕСНА      IV/4    учионица  број 2. 

 

час Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак 

1. српски језик српски језик математика математика српски језик 

2. математика математика српски језик српски језик математика 

3. енглески јез енглески језик природа и друш ликовна култура природа и друш 

4. физичко васп музичка култу физичко васп ликовна култура физичко васп. 

5. допунска наст. ЧОС од игр до рач додатни рад православни кат 

6.  од игр до рач    
                        

 

 

 

 

 

 

час Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак 

1. српски језик математика српски језик математика српски језик 

2. математика природа и дру математика српски језик православни кат 

3. физичко васп. српски језик физичко васпит. енглески језик математика 

4. енглески језик музичка култ. ликовна култура природа и друш физичко васп. 

5. додатни рад рука у тесту ликовна култура допунска наст. ЧОС 

      



   

 

 

 

  АЛЕКСИЋ    М.   ЈЕЛЕНА      II/1     учионица број   8. 
 

час Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак 

1. српски језик енглески језик српски језик српски језик српски језик 

2. математика српски језик математика математика математика 

3. свет око нас физичко васп православни кат енглески језик ликовна култура 

4. физичко васп. математика музичка култ свет око нас ликовна култура 

5. допунска наст. чувари природе ЧОС физичко васп.  

6.      

                                                                                    

 

 
   МИТРОВИЋ    ДЕЈАН    II/2             учионица број 7. 
 

час Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак 

1. српски језик математика српски језик математика српски језик 

2. математика српски језик математика енглески језик математика 

3. свет око нас физичко васп. музичка култ српски језик ликовна култура 

4. физичко васп. енглески језик православни кат свет око нас ликовна култура 

5. чувари природе ЧОС  физичко васп допунска наст. 

      
                                                                                                                

 

 

 

   СТЕВАНОВИЋ      РАДМИЛА    II/3     учионица број   6. 
 

час Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак 

1. српски језик математика физичко васп. математика српски језик 

2. математика српски језик православни кат српски језик математика 

3. свет око нас енглески језик српски језик физичко васп ликовна култура 

4. физичко васп музичка култ. математика енглески језик ликовна култура 

5. допунска наст. чувари прир свет око нас  ЧОС 

      
 

 

 

   ПАВЛОВИЋ    СВЕТЛАНА      II/4    учионица број 5. 

 

час Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак 

1. српски језик математика српски језик српски језик физичко васп 

2. енглески јез. енглески језик математика математика српски језик 

3. математика српски језик свет око нас ликовна култура математика 

4. физичко васп музичка култ. физичко васп. ликовна култура свет око нас 

5. ЧОС  православни кат   

      

                                                                                        
 


