
Распоред наставе за ученика ПЕТОГ разреда на ТВ каналу РТС2 
Сатница Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак 

07.12.2020. 08.12.2020. 09.12.2020. 10.12.2020. 11.12.2020. 
08:00-
08:30 

Српски језик - 
Антон 

Павлович 
Чехов: Шала, 

обрада 

Математика - 
Појам разломка, 

утврђивње 

Српски језик - 
Десанка 

Максимовић: 
Сребрне 

плесачице / 
Милован 

Данојлић: Шљива, 
обрада 

Математика - 
Проширивање и 

скраћивање 
разломака, обрада 

Српски језик - 
Правопис: Заменица 

Ви из поштовања, 
вежбање /Заменице, 

утврђивање 

08:35-
09:05 

Математика - 
Појам 

разломка, 
обрада 

Српски језик - 
Заменице – 

личне заменице/ 
Заменице - 

промена личних 
заменица – 

наглашени и 
ненаглашени 

облици/обрада 

Техника и 
технологија - 
Геометријско 

цртање (цртање 
паралелних 

правих, цртање 
нормале на дату 
праву, цртање 
углова помоћу 

лењира и 
троугаоника), 

обрада и вежбе 

Енглески језик - 
Описивање бића 

(Can for 
ability/Present 

Simple Tense) / 
Описивање бића, 
предмета и места 
(Comparing and 

describing people, 
places and things 
using comparative 

adjectives) / 
Описивање бића, 
предмета и места 
(Comparing and 

describing people, 
places and things 
using superlative 

adjectives), обрада 
и утврђивање 

Математика - 
Проширивање и 

скраћивање 
разломака, 
утврђивање 

09:10-
09:40 

Историја - 
Најстарији 

период грчке 
историје, 

утврђивање 

Биологија - Раст 
и развој. 

Дужина живота, 
утврђивање 

Географија - 
Постанак и 

унутрашња грађа 
Земље, 

литосферне 
плоче, вулканизам 

и земљотреси, 
утврђивање 

Биологија - 
Промене које 
човек пролази 
током развића, 

пубертет и полна 
зрелост, обрада 

Информатика и 
рачунарство - 

Безбедно понашање 
на интернету 

 
 
 
 
 
 
 



Распоред наставе за ученика ШЕСТОГ разреда на ТВ каналу РТС2 
Сатница Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак 

07.12.2020. 08.12.2020. 09.12.2020. 10.12.2020. 11.12.2020. 
08:00-
08:30 

Српски језик - 
Језичка култура. 

Припрема за 
други школски 

писмени 
задатак, 
вежбање 

Математика - О 
разломцима 

укратко, 
обнављање 

Српски језик - 
Други писмени 

задатак, исправак 

Математика - 
Скуп 

рационалних 
бројева, бројевна 
права, апслутна 

вредност 
рационалног 
броја, обрада 

Српски језик - 
Исправак другог 

школског писменог 
задатка 

08:35-
09:05 

Математика - 
Троугао – 
контролна 

вежба, провера 
знања 

Српски језик - 
Други писмени 

задатак, 
вежбање 

Биологија - 
Кретање - скелет, 

обрада и 
утврђивање 

Енглески језик - 
Oписивање радњи 

у прошлости 
(Describing past 

events - Past 
Simple -affirmative 

forms), обрада и 
утврђивање / 

Oписивање радњи 
у прошлости 

(Describing past 
events-Past 

Simple-negative 
forms and 

questions), обрада 
и утврђивање / 

Oписивање радњи 
у прошлости 

(Describing past 
events-Past 

Simple-affirmative 
and negative forms 

and questions), 
утврђивање 

Математика - 
Сабирање и 
одузимање 

рационалних бројева 
у облику разломка, 

обрада 

09:10-
09:40 

Историја - 
Постанак и 

развој 
средњовековних 
градова, обрада 
и утврђивање 

Физика - 
Одређивање 
интензитета 

силе 
динамометром, 

утврђивање 

Географија - 
Појам и одлике, 
типови села и 

процеси у 
руралном 

простору, обрада 
/ Појам и одлике 

града, 
урбанизација, 

функције и 
привлачност 

градова, обрада 

Физика - Мерење 
еластичне силе 
при истезању и 

сабијању опруге, 
лабораторијска 

вежба 

Информатика и 
рачунарство - 

Дигитално насиље 



Распоред наставе за ученика СЕДОГ разреда на ТВ каналу РТС2 
Сатница Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак 

07.12.2020. 08.12.2020. 09.12.2020. 10.12.2020. 11.12.2020. 
09:45-
10:15 

Српски језик - 
Граматика: 
Именичка и 
придевска 
синтагмa, 

обрада 

Математика - 
Степен и 

операције са 
степенима, 
утврђивање 

Српски језик - 
Језичка култура: 
Функционални 

стилови: 
књижевноуметнички 

и публицистички, 
обрада 

Математика - Степен 
и операције са 

степенима, 
систематизација 

Српски језик - 
Граматика: 
Глаголска и 
прилошка 

синтагм, обрада 

10:20-
10:50 

Математика - 
Степен 
декадне 

јединице чији 
је изложилац 

цео број - 
начини записа 

броја,  
утврђивање 

Српски језик - 
Књижевност: 
Момо Капор: 

Мали Принц и 
Душан Поп 
Ђурђев: Лет 

лионског 
Икара, 

вежбање 

Географија - 
Становништво 
Азије, обрада / 

Насеља и привредне 
одлике Азије, 

обрада / Политичка 
подела Азије, обрада 

Енглески језик - 
Исправка првог 

писменог задатка, 
утврђивање и 

систематизација / 
Изражавање 

количина 
(Quantifiers+countable 

and uncountable 
nouns), обрада и 

утврђивање / 
Изражавање 

количина 
(Quantifiers+countable 

and uncountable 
nouns), утврђивање 

Математика - 
Степен и 

операције са 
степенима, 

контролна вежба, 
провера знања 

10:55-
11:25 

Историја - 
Срби под 

хабзбуршком 
и османском 

влашћу у 
првој 

половини 19. 
века, обрада / 
Црна Гора и 

Срби под 
хабзбуршком 
и османском 

влашћу у 
првој 

половини 19. 
века, 

утврђивање 

Биологија - 
Гљиве и 

лишајеви, 
обрада и 

утврђивање 

Хемија -Валенца, 
утврђивање / 

Смеше: хомогене и 
хетерогене, обрада 

Физика - Галилејев 
оглед Слободно 

падање тела, 
бестежинско стање.  

Падање тела у 
разним срединама. 
Бестежинско стање 

тела, обрада 

Информатика и 
рачунарство - 

Креирање 
супервеза, 

утврђивање 

 
 
 
 



Распоред наставе за ученика ОСМОГ разреда на ТВ каналу РТС2 
Сатница Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак 

07.12.2020. 08.12.2020. 09.12.2020. 10.12.2020. 11.12.2020. 
11:30-
12:00 

Српски језик - 
Други школски 

писмени 
задатак, 
вежбање 

Математика - 
Површина 
правилне 
призме, 

утврђивање 

Српски језик - 
Исправак другог 

школског 
писменог задатка, 

вежбање 

Математика - 
Површина 

правилне призме, 
утврђивање 

Српски језик - 
Комуникативне и 

предикатске 
реченице, 

понављање и 
вежбање 

12:05-
12:35 

Математика - 
Површина 
правилне 

призме, обрада  

Српски језик - 
Исправак другог 

школског 
писменог 
задатка, 
вежбање 

Географија - 
Земљиште, биљни 

и животињски 
свет, утврђивање 

Информатика и 
рачунарство - 

Анализа података 
у Pajton-у 

Математика - 
Запремина праве 
призме, обрада 

12:40-
13:10 

Историја - 
Солунски 
фронт и 

ослобођење 
земљe, 

утврђивање 

Биологија - 
Шумски 

екосистеми 
Србије, обрада 

Историја - 
Настанак 

Југославије, 
обрада 

Физика - 
Електрично поље 

Јачина 
електричног 

поља, утврђивање 

 Географија - 
Заштита природе и 

загађење: геонаслеђе 
Србије, ваздух у 
Србији и његово 
загађење, воде у 
Србији - њихово 

загађење и поплаве, 
загађење и ерозија 
земљишта, обрада 

13:15-
13:45 

Физика - 
Електрично 

поље, Јачина 
електричног 
поља, обрада 

Енглески језик - 
Описивање 
догађаја у 

прошлости (Тhe 
Past Perfect 

Tense), обрада и 
утврђивање / 
Описивање 
догађаја у 

прошлости (Past 
Simple, Past 

Continuous and 
Past Perfect), 
утврђивање 

Хемија - 
Класификација 
угљоводоника и 
физичка својства 
угљоводоника, 

обрада 

 Биологија - 
Шумски 

екосистеми 
Србије, 

утврђивање 

Хемија - 
Елементарни састав, 

подела и физичка 
својства 

угљоводоника, 
утврђивање 

 


