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ЧАС Трајање часова ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК 

претчас 07:10 – 07:55      

1. 08:00 – 08:45 техника и технологија француски језик биологија француски језик физичко и здрав. 

2. 08:50 – 09:35 техника и технологија математика информатика и 

рачунарство 

математика Вежбањем до 

здравља 

3. 09:55 – 10:40 математика физичко и здрав. енглески језик српски језик биологија 

4. 10:45 – 11:30 српски језик српски језик математика физичко и здрав. српски језик 

5.  11:35 – 12:20 енглески језик грађанско/верска српски језик музичка култура ликовна култура 

6. 12:25 – 13:10 историја  географија музичка култура ликовна култура 

7. 13:15- 14:00    одељењска заједница   

8. 14:05 – 14:50    ХОР  
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ЧАС Трајање часова ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК 

претчас 07:10 – 07:55      

1. 08:00 – 08:45 математика математика енглески језик физика ликовна култура 

2. 08:50 – 09:35 биологија физика математика историја биологија 

3. 09:55 – 10:40 енглески језик српски језик географија математика физичко и здрав. 

4. 10:45 – 11:30 француски језик историја француски језик српски језик Вежбањем до 

здравља 

5.  11:35 – 12:20 географија техника и технологија физичко и здрав. физичко и здрав. српски језик 

6. 12:25 – 13:10 одељењска заједница  техника и технологија српски језик грађанско/верска  

7. 13:15- 14:00  информатика и 

рачунарство 

 музичка култура  

8. 14:05 – 14:50    ХОР  
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ЧАС Трајање часова ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК 

претчас 07:10 – 07:55      

1. 08:00 – 08:45 енглески језик физичко и здрав. математика хемија биологија 

2. 08:50 – 09:35 математика српски језик енглески језик физика хемија 

3. 09:55 – 10:40 биологија математика српски језик историја српски језик 

4. 10:45 – 11:30 географија физика географија математика информатика и 

рачунарство 

5.  11:35 – 12:20 француски језик историја француски језик техника и 

технологија 

ликовна култура 

6. 12:25 – 13:10 српски језик грађанско/верска физичко и здрав. техника и 

технологија 

уметност 

7. 13:15- 14:00 одељењска заједница  музичка култура  физичко и здрав.  

8. 14:05 – 14:50    ХОР  
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ЧАС Трајање часова ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК 

претчас 07:10 – 07:55 одељењска заједница      

1. 08:00 – 08:45 биологија физика информатика и 

рачунарство 

математика хемија 

2. 08:50 – 09:35 енглески језик физичко и здрав. биологија хемија српски језик 

3. 09:55 – 10:40 географија историја математика физика ликовна култура 

4. 10:45 – 11:30 математика математика енглески језик историја уметност 

5.  11:35 – 12:20 српски језик српски језик географија српски језик техника и 

технологија 

6. 12:25 – 13:10 француски језик музичка култура француски језик физичко и здрав. техника и 

технологија 

7. 13:15- 14:00   физичко и здрав. грађанско в  

8. 14:05 – 14:50    ХОР  

 

 


