
ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ ОСМОГ РАЗРЕДА – ОРГАНИЗАЦИЈА 

АКТИВНОСТИ 

 

Наставна година за ученике осмог разреда завршава се у петак, 05.06.2020.године. 

Ученици осмог разреда у обавези су да дођу у школу у понедељак, 01.06.2020.год. како би 

преузели тестове из српског језика и комбиновани тест. Ове тестове ученици решавају кући 

и у обавези су да их донесу у школу у уторак 02.06.2020.године које предају у 07:30 часова 

одељењским старешинама.  

Ученици осмог разреда пробни завршни испит из математике полажу у уторак, 

02.06.2020.године. у периоду од 08:00 до 10:00 часова.  

Тест траје 120 минута. Ученици су у обавези да понесу потребан прибор: графитну оловку, 

гумицу,  хемијску оловку, шестар, троуглове и лењире.  

Ученици су у обавези да испред школе буду 02.06.2020.године у 07:30 часова. У школу 

улазе на позив дежурног наставника са потребним прибором, маском и рукавицама.   

Ученици ће бити распоређени по плану распореда седења који ће сачинити школска уписна 

комисија.   

Уколико постоје ученици који нису задовољни предложеним оценама обраћају се 

одељењским старешинама, које се обраћају директору школе како би он након исказивања 

жеља за поправљање оцене направио распоред часова по предметима у периоду од 

понедељка, 01.06.2020. до петка, 05.06.2020.године. Након тога оцене ће бити закључене.  

 

ПРИПРЕМА ЗА ЗАВРШНИ ИСПИТ: 

 

 Школа је за период од среде, 03.јуна до понедељка 15.јуна направила распоред припремне 

наставе за завршни испит по предметима и то:  

СРПСКИ ЈЕЗИК: наставник: Јелена Вучетић за одељење 8/1 

- Среда 03.јун од 09:00 до 10:00 часова – одељење 8/1 

- Субота 06.јун од 09:00 до 09:30 часова онлине 8/1 у договору и начину са 

наставником 

- Среда 10.јун од 09.00 до 10:00 часова – одељење 8/1 

- Субота 13.јун од 09:00 до 09:30 часова онлине 8/1 у договору и начину са 

наставником 

СРПСКИ ЈЕЗИК: наставник: Јелена Сеочанац за одељење 8/2 

- Среда 03.јун од 10:00 до 11:00 часова – одељење 8/2 



- Субота 06.јун од 09:00 до 09:30 часова онлине 8/2 у договору и начину са 

наставником 

- Среда 10.јун од 10.00 до 11:00 часова – одељење 8/2 

- Субота 13.јун од 09:00 до 09:30 часова онлине 8/2 у договору и начину са 

наставником 

МАТЕМАТИКА: наставник: Ивана Стефановић за одељење 8/1 и 8/2 

- Четвртак 04.јун од 09:00 до 10:00 часова – одељење 8/1; од 10:00 до 11:00 часова – 

одељење 8/2 

- Субота 06.јун од 09:30 до 10:00 часова онлине 8/1 и 8/2 у договору и начину са 

наставником 

- Понедељак  08.јун од 09:00 до 10:00 часова – одељење 8/1; од 10:00 до 11:00 часова 

– одељење 8/2 

- Субота 13.јун од 09:30 до 10:00 часова онлине 8/1 и 8/2 у договору и начину са 

наставником 

ФИЗИКА: наставник: Весна Радић за одељење 8/1 и 8/2 

- Уторак 09.јун од 09:00 до 10:00 часова – одељење 8/1; од 10:00 до 11:00 часова – 

одељење 8/2 

- Четвртак 11.јун од 09:00 до 10:00 часова – одељење 8/1; од 10:00 до 11:00 часова – 

одељење 8/2 

- Субота 13.јун од 10:30 до 11:00 часова онлине 8/1 и 8/2 у договору и начину са 

наставником 

ХЕМИЈА: наставник: Војкан Добричић за одељење 8/1 и 8/2 

- Уторак 09.јун од 09:00 до 10:00 часова – одељење 8/2; од 10:00 до 11:00 часова – 

одељење 8/1 

- Четвртак 11.јун од 09:00 до 10:00 часова – одељење 8/2; од 10:00 до 11:00 часова – 

одељење 8/1 

- Субота 13.јун од 11:00 до 11:30 часова онлине 8/1 и 8/2 у договору и начину са 

наставником 

БИОЛОГИЈА: наставник: Милица Манојловић за одељење 8/1 и 8/2 

- Петак 05.јун од 09:00 до 10:00 часова – одељење 8/1; од 10:00 до 11:00 часова – 

одељење 8/2 

- Петак 12.јун од 09:00 до 10:00 часова – одељење 8/1; од 10:00 до 11:00 часова – 

одељење 8/2 

- Субота 06.јун од 10:00 до 10:30 часова онлине 8/1 и 8/2 у договору и начину са 

наставником 

ИСТОРИЈА: наставник: Љубан Стевановић за одељење 8/1 и 8/2 



- Понедељак 08.јун од 09:00 до 10:00 часова – одељење 8/1; од 10:00 до 11:00 часова – 

одељење 8/2 

- Понедељак 15.јун од 09:00 до 10:00 часова – одељење 8/1; од 10:00 до 11:00 часова – 

одељење 8/2 

- Субота 06.јун од 10:30 до 11:00 часова онлине 8/1 и 8/2 у договору и начину са 

наставником 

ГЕОГРАФИЈА: наставник: Љубан Стевановић за одељење 8/1 и 8/2 

- Четвртак 04.јун од 09:00 до 10:00 часова – одељење 8/2; од 10:00 до 11:00 часова – 

одељење 8/1 

- Среда  10.јун од 09:00 до 10:00 часова – одељење 8/2; од 10:00 до 11:00 часова – 

одељење 8/1 

- Субота 13.јун од 11:30 до 12:00 часова онлине 8/1 и 8/2 у договору и начину са 

наставником 

 

Припремна настава организује се на начин који осигурава безбедност и здравље 

ученика и запослених, у складу са препорукама надлежних органа и 

институција, у школском простору.  

У складу са тим за нашу школу постављена је дезобаријера са дезинфекционим 

средством на коју ученик стаје обућом. Ученик и наставник у обавези је да има 

заштитну маску и заштитне рукавице. И у том случају обавља се дезинфекција 

руку преко рукавица, коју ће вршити помоћни радник на улазу у школу. Једино 

на тај начин ученик ће моћи да уђе у просторије школе и приступи заказаном 

одговарању;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


