
Распоред часова – ТВ настава (28.9 – 4.10.) 

Први разред – РТС Планета 

понедељак 28.9. уторак 29.9. среда 30.9. четвртак 1.10. петак 2.10. 

20. Српски језик 

- Велико слово 

на почетку 

реченице, тачка 

на крају 

реченицe,обрада 

21. Српски језик 

- Глас и 

штампано 

слово Тт 

(запета), обрада 

22. 

Математика - 

Предмети 

истих и 

различитих 

облика и 

боја, 

утврђивање 

23. Српски 

језик - Прича 

по низу 

слика, 

обрада 

24. Српски језик - 

Глас и штампано 

слово Оо (обрада) 

20. Математика - 

Линија и област, 

утврђивање 

21. Математика 

- Предмети 

истих и 

различитих 

облика и боја, 

обрада 

22. Српски 

језик - 

Читамо и 

пишемо 

научена 

штампана 

слова Аа, Мм, 

Ии, Тт 

(утврђивање) 

23. 

Математика - 

Поређење по 

висини и 

дужини, 

обрада 

24. Математика - 

Поређење предмета 

по ширини (обрада) 

4. Дигитални 

свет - 

Комуникација у 

дигиталном 

свету, обрада 

9. Свет око нас 

- Школа, 

систематизација 

3. Музичка 

култура - 

Музика је 

свуда око 

нас, 

утврђивање 

10. Свет око 

нас - Живимо 

у насељу, 

обрада 

4. Eнглески језик - 

Именовање боја и 

давање кратких 

усмених описа 

предмета, 

утврђивање 

 

Други разред – РТС Планета 

понедељак 28.9. уторак 29.9. среда 30.9. четвртак 1.10. петак 2.10. 

20. Српски језик 

- Говорна 

вежба: На 

пијаци, обрада 

21. Српски језик 

- Писање речце 

ли у упитним 

реченицама, 

обрада 

22. Математика 

- Сабирање 

броја са збиром 

или разликом 

бројева, обрада 

23. Српски језик 

- Узвичне 

реченице. 

Узвичник - 

обрада 

24. Српски језик 

- Разбрајалице 

и питалице - 

обрада 

20. Математика 

- Здруживање 

сабирака, 

обрада 

21. Математика 

- Замена места 

и здруживање 

сабирака, 

утврђивање 

22. Српски језик 

- Загонетке 

лаке за ђаке 

другаке, обрада 

23. Математика 

- Сабирање 

броја са збиром 

или разликом 

броја - 

утврђивање 

24. Математика 

- Нула као 

сабирак или 

умањилац - 

обрада 

4. Eнглески 9. Свет око нас 5. Ликовна 10. Свет око нас 5. Музичка 



језик - 

Исказивање 

молбе и 

захвалности, 

обрада 

- Здрава 

исхрана, обрада 

култура - 

Контраст, 

обрада 

- Чувамо 

здравље и 

здрава исхрана 

– утврђивање 

култура - Звук и 

тон, 

систематизација 

 

Трећи разред – РТС Планета 

понедељак 28.9. уторак 29.9. среда 30.9. четвртак 1.10. петак 2.10. 

20. Српски језик - 

Изражајно 

рецитовање песме 

„Домовина се брани 

лепотом“, 

утврђивање 

21. Српски 

језик - 

Именице, 

утврђивање 

22. Математика - 

Замена места 

сабирака, 

обрада 

23. Српски 

језик - Ијан 

Макјуан: Реч-

две о Питеру 

(одломак) - 

утврђивање 

24. Српски 

језик - 

Употреба 

великог 

слова у 

писању 

имена 

народа - 

обрада 

20. Математика - 

Сабирање и 

одузимање стотина, 

обрада 

21. 

Математика - 

Сабирање и 

одузимање 

стотина, 

утврђивање 

22. Српски језик 

- Реч - две о 

Питеру 

(одломак), Ијан 

Макјуан,  обрада 

23. 

Математика - 

Здруживање 

сабирака - 

обрада 

24. 

Математика 

- Замена 

места и 

здруживања 

сабирака - 

утврђивање 

4. Eнглески језик - 

Исказивање молбе, 

захвалности, 

потреба, утврђивање 

9. Природа и 

друштво - 

Оријентација 

у простору, 

утврђивање 

5. Ликовна 

култура - 

Правимо свој 

прибор и 

материјале за 

рад, вежбање 

10. Природа и 

друштво - 

Начини 

преношења и 

мере заштите 

од заразних 

болести и 

болести које 

преносе 

животиње - 

обрада 

5. Музичка 

култура - 

Осмина и 

четвртина 

ноте, обрада 

 

Четврти разред – РТС Планета 

понедељак 28.9. уторак 29.9. среда 30.9. четвртак 1.10. петак 2.10. 



20. Српски језик - 

Доживео сам у 

природи-обрада 

21. Српски 

језик - 

Војислав 

Илић: Јесен-

обрада 

22. Математика - 

Упоређивање 

бројева-

утврђивање 

23. Српски 

језик - 

Читајмо 

изражајно - 

утврђивање 

24. Српски 

језик - Личне 

заменице - 

обрада 

20. Математика - 

Бројевна 

полуправа-

утврђивање 

21. 

Математика - 

Упоређивање 

бројева-

обрада 

22. Српски језик - 

Јесен је, јесен 

рана-тематско 

утврђивање 

23. 

Математика - 

Упоређивање 

бројева - 

утврђивање 

24. 

Математика - 

Скуп 

природних 

бројева N и 

скуп N0 - 

утврђивање 

4. Eнглески језик - 

Изражавање 

интересовања и 

допадања/ 

недопадања, 

утврђивање 

9. Природа и 

друштво - 

Облици 

рељефа и 

воде Србије-

утврђивање 

5. Ликовна култура 

- Вежбе; 

паковање-вајање 

10. Природа 

и друштво - 

Клима Србије 

- обрада 

5. Музичка 

култура - 

Изгубљено 

пиле-В. 

Томерлин-З. 

Васиљевић; 

Прима и 

секунда 

волта, обрада 

и обнављање 

  6. Ликовна култура 

- Фротаж по 

слободном 

избору-сликање 

 

  

 

Пети разред – РТС2 

Сатниц

а 

понедељак 

28.9. 

уторак 29.9. среда 30.9. четвртак 

1.10. 

петак 2.10. 

08.00 - 

08.30 

16. Српски 

језик - Генитив 

17. 

Математика 

- Прости и 

сложени 

бројеви. 

Растављање 

бројева на 

просте 

чиниоце, 

вежбање 

18. Српски језик - 

Бранислав Нушић, 

Хајдуци 

18. 

Математик

а - Својства 

дељивости, 

oбрада 

19. Српски 

језик - 

Акузатив, 

обрада 

08.35 - 16. Математика 17. Српски 5. Техника и 5. Енглески 19. 



09.05 - Растављање 

бројева на 

просте 

чиниоце, 

обрада 

језик - 

Велико 

слово у 

називима 

институција, 

предузећа, 

установа, 

организациј

а 

технологија - 

Професије у 

подручју рада 

саобраћаја/Употреб

а ИТ у савременом 

саобраћају 

језик - 

Oписивање 

бића, 

предмета и 

појава, 

изражавањ

е 

припадања 

и 

поседовањ

а 

постављањ

е питања и 

одговарањ

е на њих, 

утврђивањ

е 

Математика 

- Својства 

дељивости, 

утврђивање 

09.10 - 

09.40 

4. Историја - 

Реконструисањ

е прошлости 

(утврђивање) 

9. Биологија 

- Исхрана, 

типови 

исхране, 

обрада 

5. Географија - 

Васиона, 

утврђивање 

10. 

Биологија - 

Храна као 

извор 

енергије и 

градивних 

супстанци, 

обрада 

5. 

Информатик

а и 

рачунарство 

- Рад са 

сликама 

 

Шести разред – РТС3 

Сатниц

а 

понедељак 

28.9. 

уторак 

29.9. 

среда 30.9. четвртак 1.10. петак 2.10. 

08.00 - 

08.30 

16. Српски 

језик - Домаћа 

лектира: 

Бранислав 

Нушић: 

Аутобиографиј

а – одломак 

Географија 

17. 

Математик

а - 

Дељење 

целих 

бројева, 

утврђивањ

е 

18. Српски језик - 

Домаћа лектира: 

Бранислав Нушић: 

Аутобиографија 

(одломак о 

падежима) 

18. 

Математика - 

Бројевни 

изрази са 

целим 

бројевима, 

обрада 

19. Српски 

језик - 

Језичка 

култура: О 

дневнику 

читања, 

обрада 

08.35 - 

09.05 

16. 

Математика - 

Дељење целих 

бројева, 

обрада 

17. Српски 

језик - 

Писање 

имена 

небеских 

5. Биологија - 

Удруживање 

ћелија у колоније и 

вишећелијски 

организми, 

5. Енглески 

језик - 

Oписивање 

радње у 

садашњости, 

19. 

Математика 

- Бројевни 

изрази са 

целим 



тела обрада/Удружива

ње ћелија у 

колоније и 

вишећелијски 

организми, 

утврђивање 

бића, 

предмета 

и појава, 

изражавање 

допадања и 

недопадања, 

постављање 

питања и 

одговарање 

на њих, 

утврђивање 

бројевима, 

утврђивање 

09.10 - 

09.40 

4. Историја - 

Државе раног 

средњег века – 

Франачка 

(обрада)/ 

Државе раног 

средњег века – 

држава 

Арабљана 

(обрада) 

9. Физика - 

Брзина, 

Вежбање 

5. Географија - 

Представљање 

рељефа на 

картама. 

Картографски 

знаци, географски 

називи и 

представљање 

рељефа на картама 

, обрада и 

утврђивање 

10. Физика - 

Брзина 

равномерног 

праволинијск

ог кретања, 

обрада 

5. 

Информатик

а и 

рачунарство 

-Рад са 

табелама у 

програму за 

обраду 

текста 

 

Седми разред – РТС3 

Сатн

ица 

понедељак 28.9. уторак 

29.9. 

среда 30.9. четвртак 1.10. петак 2.10. 

09.45 

- 

10.15 

16. Српски језик - 

Граматика: Потенцијал 

17. 

Математ

ика - 

Децимал

ни запис 

реалног 

броја. 

Приближ

на 

вредност 

реалног 

броја. 

Апсолутн

а грешка 

приближ

ног 

броја, 

18. Српски 

језик - 

Граматика: 

Глаголски 

начини,веж

бање 

18. 

Математика - 

Функција 

директне 

пропорциона

лности, 

обрада 

19. Српски 

језик - Домаћа 

лектира – 

Мирослав 

Антић: Плави 

чуперак 

(збирка), 

обрада 



утврђива

ње 

10.20 

- 

10.50 

16. Математика - 

Апсолутна грешка 

приближног броја, 

обрада 

17. 

Српски 

језик - 

Граматик

а: Футур 

II 

5. 

Географија 

- Савезна 

Република 

Немачка - 

обрада 

5. Енглески 

језик - 

Oписивање 

радње у 

садaшњости; 

описивање 

планова и 

намера, 

постављање 

питања и 

одговарање 

на њих, 

утврђивање 

19. 

Математика - 

Функција 

директне 

пропорциона

лности, 

утврђивање 

10.55 

- 

11.25 

4. Историја - Америчка 

револуција,утврђивање/

Француска револуција – 

проглашење 

републике,обрада 

5. 

Биологиј

а - Деоба 

ћелије и 

правила 

наслеђив

ања, 

утврђива

ње 

5. Хемија - 

Својства и 

промене 

супстанци. 

утврђивањ

е 

5. Физика - 

Трећи њутнов 

закон, 

обрада/Њутно

ви закони, 

утврђивање 

5. 

Информатика 

и рачунарство 

- Креирање 

векторске 

графике 

 

Осми разред – РТС3 

Сатниц

а 

понедељак 

28.9. 

уторак 29.9. среда 30.9. четвртак 

1.10. 

петак 2.10. 

11.30 - 

12.00 

16. Српски 

језик - 

Понављање: 

променљиве 

врсте речи. 

Променљиве 

именске речи. 

17. Математика - 

Прва контролна 

вежба (сличност) 

увежбавање 

18. Српски 

језик - Час 

из језичке 

културе 

или 

правопис 

(у вези са 

врстама 

речи) 

18. 

Математика 

- Тачка и 

права. Тачка 

и раван, 

обрада 

19. Српски 

језик - 

Функционалн

и стилови, 

обрада 

12.05 - 

12.35 

16. Математика 

- Сличност 

(припрема за 

контролну 

вежбу), 

17. Српски језик - 

Понављање: 

Непроменљиве 

врсте речи. 

9. 

Планински 

рељеф 

Србије, 

опште 

5. 

Информати

ка и 

рачунарство 

- 

19. 

Математика - 

Тачка и 

права. Тачка 

и раван, 



систематизова

ње 

особине, 

Карпато-

балканиди

, обрада и 

утврђивањ

е 

Елементарн

е статистике, 

формуле, 

функције 

утврђивање 

12.40 - 

13.10 

8. Историја - 

Србија од 1903. 

до 1914. 

године, обрада 

9. Биологија - 

Екологија, животна 

средина и биотоп, 

утврђивање 

9. 

Историја - 

Србија од 

1903. до 

1914. 

године, 

утврђивањ

е 

9. Физика - 

Осцилаторн

о и таласно 

кретање, 

утврђивање 

10. 

Географија - 

Планински 

рељеф 

Србије, 

српско-

македонска 

маса и 

Карпато-

балканиди, 

утврђивање 

13.15 - 

13.45 

8. Физика - 

Одређивање 

периода 

математичког 

клатна, 

лабораторијска 

вежба 

5. Енглески језик - 

Описивање/поређе

ње 

живих бића, 

предмета, 

појава, места, из 

искуственог света и 

фикционалног 

спектра, 

утврђивање 

9. Хемија - 

Неметали, 

утврђивањ

е 

10. 

Биологија - 

Услови 

живота у 

станишту-

еколошки 

фактори, 

обрада 

10. Хемија - 

Неметали 

комбинован

и задаци, 

утврђивање 

 


