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Распоред писаних провера знања, тестова, контролних вежби и писмених задатака за 

школску 2019/2020. годину 
 

             4   

разред 
*попуњава координатор већа 

КВ – контролна вежба  Т – тест   ПЗ – писмени задатак  

 

ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ 

месец септембар 
редни број недеље 1. 2. 3. 4. 

датуми 3-7. сеп. 10-14. сеп. 17-21. сеп. 24-28. сеп. 

Врста провере кв т пз кв т пз кв т пз кв т пз 

српски језик  и      x     

математика  и         x  

природа и 

друштво 
            

 

месец октобар 
редни број недеље 5. 6. 7. 8. 9. 

датуми 1-5.окт. 8-12. окт. 15-19. окт. 22-26. окт. 29. окт.-2. нов. 

Врста провере кв т пз кв т пз кв т пз кв т пз кв т пз 

српски језик x               

математика       x         

природа и 

друштво 
   x         x   

 

месец новембар 
редни број недеље 10. 11. 12. 13. 

датуми 5-9. нов. 13-16. нов. 19-23. нов. 26-30.  нов. 

врста провере кв т пз кв т пз кв т пз кв т пз 

српски језик x     x       

математика   x          

природа и 

друштво 

         x   

 

месец децембар 
редни број недеље 14. 15. 16. 17. 18. 

датуми 3-7.дец. 10-14. дец. 17-21. дец. 24-28. дец. 31. дец. 

Врста провере кв т пз кв т пз кв т пз кв т пз кв т пз 

српски језик x         x      

математика x      x         

природа и 

друштво 
    x        x   
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месец јануар 
редни број недеље 

распуст 

19. 20. 21. 22. 

датуми 9-11. јан. 14-18. јан. 21-25. јан. 28-31. јан. 

Врста провере кв т пз кв т пз кв т пз кв т пз 

српски језик   x     x     

математика      x  x     

природа и 

друштво 
            

 

ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ 

месец фебруар 
редни број недеље 

зимски распуст 

23. 24. 

датуми 18-22. феб. 25..феб.-1. март 

Врста провере кв т пз кв т пз 

српски језик       

математика      x 

природа и 

друштво 
   x   

 

месец март 
редни број недеље 25. 26. 27. 28. 

датуми 4-8. март 11-15. март 18-22. март 25-29. март 

врста провере кв т пз кв т пз кв т пз кв т пз 

српски језик   x       x   

математика        x     

природа и 

друштво 
         x   

 

месец април 
редни број недеље 29. 30. 31. 32. 

датуми 1-5. апр. 8-12. апр. 15-19. апр. 22-25. апр. 

врста провере кв т пз кв т пз кв т пз кв т пз 

српски језик       x      

математика          x   

природа и 

друштво 
      x      

 

месец мај 
редни број недеље 33. 34. 35. 36. 

датуми 6-10. мај 13-17. мај 20-24. мај 27-31. .мај 

врста провере кв т пз кв т пз кв т пз кв т пз 

српски језик      x     x  

математика         x    

природа и 

друштво 

x            
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месец јун 
редни број недеље 37. 38. 

летњи распуст 

датуми 3-7. јуна 10-14. јуна 
врста провере кв т пз кв т пз 

српски језик       

математика  x     

природа и 

друштво 

      

 

 

 

 

 


