
РАСППРЕДИ ПИСМЕНИХ ЗАДАТАКА У ШКПЛСКПЈ 2020/2021.ГПДИНИ 

МАТЕМАТИКА 

I, II, III разред 

 септембар октобар новембар децембар јануар фебруар март април мај јун 

Писмени 

задатак 

(недеља у 

месецу/недеља 

у школском 

календару) 

 IV (8. нед.) 

V  (9. нед.) 

 III (16. нед.) 

IV (17. нед.) 

   I  (29. нед.) 

II (30. нед.) 

IV (36. нед.) I  (37. нед.) 

IV разред 

 септембар октобар новембар децембар јануар фебруар март април мај јун 

Писмени 

задатак 

(недеља у 

месецу/недеља 

у школском 

календару) 

 IV (8. нед.) 

V  (9. нед.) 

 III (16. нед.) 

IV (17. нед.) 

  II (25. нед.) 

III (26. нед.) 

III (31. нед.) 

IV (32. нед.) 

  

 

МАТЕМАТИКА – ИЗБПРНИ ПРЕДМЕТ 

III разред - изборни 

 септембар октобар новембар децембар јануар фебруар март април мај јун 

Писмени 

задатак 

(недеља у 

месецу/недеља 

у школском 

календару) 

  I (10. нед.)  

II (11. нед.) 

 I (19. нед.) 

II (20. нед.) 

  III (31. нед.) 

IV (32. нед.) 

 II (38. нед.)  

III (39. нед.) 



IV разред - изборни 

 септембар октобар новембар децембар јануар фебруар март април мај јун 

Писмени 

задатак 

(недеља у 

месецу/недеља 

у школском 

календару) 

  I (10. нед.) 

 II (1.1 нед.) 

 I (19. нед.) 

II (20. нед.) 

      IV (27. нед.) 

V (28. нед.) 

II (30. нед.) 

III (31. нед.) 

  

 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КОИЖЕВНПСТ 

I, II, III разред 

 септембар октобар новембар децембар јануар фебруар март април мај јун 

Писмени 

задатак 

(недеља у 

месецу/недеља 

у школском 

календару) 

 III (7. нед.) 

IV  (8. нед.) 

 II (15. нед.) 

III (16. нед.) 

  III (26. нед.) 

IV (27. нед.) 

 III (35.нед.) 

IV(36.нед.) 

 

IV разред 

 септембар октобар новембар децембар јануар фебруар март април мај јун 

Писмени 

задатак 

(недеља у 

месецу/недеља 

у школском 

календару) 

 III (7. нед.) 

IV  (8. нед.) 

 II (15. нед.) 

III (16. нед.) 

  I (24. нед.) 

II (25. нед.) 

IV (31. нед.) 

V (32. нед.) 

  

 

 

 



ПСНПВЕ ЕЛЕКТРПТЕХНИКЕ 

I, II разред 

 септембар октобар новембар децембар јануар фебруар март април мај јун 

Писмени 

задатак 

(недеља у 

месецу/недеља 

у школском 

календару) 

    I (19. нед.) 

II (20. нед.) 

    I (37. нед.) 

II (38. нед.) 

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

I, II, III разред 

 септембар октобар новембар децембар јануар фебруар март април мај јун 

Писмени 

задатак 

(недеља у 

месецу/недеља 

у школском 

календару) 

  IV (13.нед.) 

 

I (14.нед.)     I (33.нед.) 

II (34.нед.) 

 

IV разред 

 септембар октобар новембар децембар јануар фебруар март април мај јун 

Писмени 

задатак 

(недеља у 

месецу/недеља 

у школском 

календару) 

  IV (13.нед.) 

 

I (14.нед.)    I (29.нед.) 

II (30.нед.) 

  

 


