
школска 2021/2022. година 

 

 

Распоредписанихпроверазнања, тестова, контролнихвежби и 

писменихзадатаказашколску 2021/2022. годину 
 

        1.    разред 

 

КВ – контролнавежба  Т – тест  ПЗ – писменизадатак  

 

ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ 

месец септембар 

редни број недеље 1. 2. 3. 4. 5. 

датуми 1-3. сеп. 6-10. сеп. 13-17. сеп. 20-24. сеп. 27. сеп.-1.окт. 

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

српски језик                

математика                

светоконас                

 

месец октобар 

редни број недеље 6. 7. 8. 9. 

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

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

српски језик             

математика             

светоконас             

 

месец новембар 

редни број недеље 10. 11. 12. 13. 14. 

датуми 1-5. нов. 8-10. нов. 15-19. нов. 22-26.  нов. 29.нов.-3.дец. 

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



школска 2021/2022. година 

 

српски језик                

математика                

светоконас                

 

месец децембар 

редни број недеље 15. 16. 17. 18. 

датуми 6-10.дец. 13-17. дец. 20-24. дец. 27-30. дец. 

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

српски језик             

математика             

светоконас             

 

 

 

 

ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ 

месец јануар 

редни број недеље 

зимски распуст 

19. 20. 

датуми 24-28. јан. 31.јан.-4..феб. 

Врста провере кв т пз кв т пз 

српски језик       

математика       

светоконас       

 

месец фебруар 

редни број недеље 21. 22. 23. 24. 

датуми 7-11.феб. 17-18. феб. 21-25. феб. 28феб.-4.март 
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врста провере кв т пз кв т пз кв т пз кв т пз 

српски језик             

математика             

светоконас             

 

месец март 

редни број недеље 25. 26. 27. 28. 

датуми 7-11. март 14-18. март 21-25. март 28. март-1.апр. 

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

српски језик             

математика             

светоконас             

 

месец април 

редни број недеље 29. 30. 31.  

 

 

пролећни распуст 

датуми 4-8. апр. 11-15. апр. 18-21. апр. 

врста провере кв т пз кв т пз кв т пз 

српски језик          

математика          

светоконас          

 

месец мај 

редни број недеље 32. 33. 34. 35. 36. 

датуми 4-6. мај 9-13. мај 16-20. мај 23-27. .мај 30.мај-3.јун 

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

српски језик                
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математика                

светоконас                

 

 

 

 

месец јун 

реднибројнедеље 37. 38. 39. 

летњираспуст 

датуми 6-10. јуна 13-17. јуна 20-21.јун 

врстапровере кв т пз кв т пз кв т пз 

српскијезик          

математика          

свет око нас          
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ПЛАН ПРОВЕРА ЗНАЊА, 2. РАЗРЕД  2021/2022. 

СРПСКИ ЈЕЗИК,          ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ                              до 85. часа 

БРОЈ 

ЧАСА 

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА ВРСТА ЧАСА/ПРОВЕРЕ ДАТУМ ПРОВЕРЕ 

4. 
Иницијалнитест тест 6.9.2021. 

8. Аутодиктат 15- минутнаконтролнавежба 10.9.2021. 

32. Диктат (именице, великослово) провера 14.10.2021. 

47. Знациинтерпункције, великослово, 

речца НЕ и ЛИ 

контролнавежба 4.11.2021. 

62. Научилисмоизграматике контролнавежба 29.11.2021. 

76. Граматика (именице, глаголи) контролнавежба 17.12.2021. 

                                               СРПСКИ ЈЕЗИК,         ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ                                 од 86. часа 

БРОЈ 

ЧАСА 

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА ВРСТА ЧАСА/ПРОВЕРЕ ДАТУМ ПРОВЕРЕ 

126. Штампанасловалатинице,  15-минутна вежба, диктат 25.3.2022. 

133. Обнављамознањеизјезика контролнавежба 

 

5.4.2022. 

144. 
Обрађенасловалатинице диктат 20.4.2022. 

155. 
Обрађенаписанасловалатинице 15- минутнаконтролнавежба 17.5.2022. 

168. 
Пишемописанимсловималатинице диктат 3.6.2022. 

175. 
Штасмонаучилиизграматике и 

правописа 
тест 14.6.2022. 

                                                                 МАТЕМАТИКА,         ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ                        до 85. часа

БРОЈ 

ЧАСА 

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА ВРСТА ЧАСА/ПРОВЕРЕ ДАТУМ ПРОВЕРЕ БЕЛЕШКА/БРОЈ РАДНЕ 

НЕДЕЉЕ 

6. 
Иницијалнитест тест 8.9.2021. 2. 

28. 
Сабирање и одузимање контролнавежба 8.10.2021. 6. 

42. 
Сабирање и одузимање, једначине и 

римскецифре 

контролнавежба 28.10.2021. 9. 

50. Мерењедужине контролнавежба 9.11.2021. 11. 

81. Множење контролнавежба 24.12.2021. 17. 
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МАТЕМАТИКА,         ДРУГО  ПОЛУГОДИШТЕ    од 86. часа 

БРОЈ 

ЧАСА 

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА ВРСТА ЧАСА/ПРОВЕРЕ ДАТУМ ПРОВЕРЕ БЕЛЕШКА/БРОЈ РАДНЕ 

НЕДЕЉЕ 

93. Тачка, дуж, права, полуправа, 

дужинаизломљенелиније 
контролнавежба 

3.2.2022. 20. 

124. Дељење контролнавежба 23.3.2022. 27. 

132. 
Једначине контролнавежба 4.4.2022. 29. 

143. Геометријскефигуре 
контролнавежба 

19.4.2022. 31. 

157. 
Разломци контролнавежба 19.5.2022. 34. 

171. 
Изрази контролнавежба 8.6.2022. 37. 

179. 
Годишњапроверазнања контролнавежба 20.6.2022. 38. 

СВЕТ ОКО НАС,         ПРВО  ПОЛУГОДИШТЕ                               до 31. часа 

БРОЈ 

ЧАСА 

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА ВРСТА ЧАСА/ПРОВЕРЕ ДАТУМ ПРОВЕРЕ БЕЛЕШКА/БРОЈ РАДНЕ 

НЕДЕЉЕ 

12. Други и ја контролнавежба ___.10.2021. 7. 

20. Дапоновимо тест ___.11.2021. 11. 

28. Саобраћај контролнавежба ___.12.2021. 15. 

СВЕТ ОКО НАС,         ДРУГО  ПОЛУГОДИШТЕ                               од 40. часа 

БРОЈ 

ЧАСА 

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА ВРСТА ЧАСА/ПРОВЕРЕ ДАТУМ ПРОВЕРЕ БЕЛЕШКА/БРОЈ РАДНЕ 

НЕДЕЉЕ 

36. Материјали контролнавежба ___.2.2022. 19. 

45. Кретање контролнавежба ___.3.2022. 24. 

58. Биљке и животиње контролнавежба ___.4.2022. 31. 

60. 

 

Деловителачовека 15-минутна контролнавежба ___.5.2022. 32. 

69. Неживаприрода контролнавежба ___.6.2022. 37. 

                                           ДИГИТАЛНИ СВЕТ ,        ПРВО  ПОЛУГОДИШТЕ                                                     до ___. часа 

БРОЈ 

ЧАСА 

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА ВРСТА ЧАСА/ПРОВЕРЕ ДАТУМ ПРОВЕРЕ БЕЛЕШКА/БРОЈ РАДНЕ 

НЕДЕЉЕ 

8. 

 

Интернетбонтон тест ___.10.2022. 8. 
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12. Непримерени садржаји на интернету 

/ Коме се обратити за помоћ 

15-минутна проверазнања ___.11.2022. 12. 

17. Садазнаш Контролнавежба ___.12.2022. 17. 

                                           ДИГИТАЛНИ СВЕТ ,        ДРУГО  ПОЛУГОДИШТЕ                                                  од ___. часа 

БРОЈ 

ЧАСА 

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА ВРСТА ЧАСА/ПРОВЕРЕ ДАТУМ ПРОВЕРЕ БЕЛЕШКА/БРОЈ РАДНЕ 

НЕДЕЉЕ 

22. Накрилимамаште Тест ___.2.2022. 22. 

26. 

 
У светупокретнихслика 15-минутна проверазнања ___.2.2022. 26. 

32. Програмирање у 

радиониципрофесораСте

ма 

Контролнавежба ___.5.2022. 32. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



школска 2021/2022. година 

 

 

 

Распоредписанихпроверазнања, тестова, контролнихвежби и 

писменихзадатаказашколску 2021/2022. годину 
 

Трећиразред 

*попуњавакоординаторвећа 

КВ – контролнавежба  Т – тест  ПЗ – писменизадатак  

 

ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ 

месец септембар 

редни број недеље 1. 2. 3. 4. 5. 

датуми 1-3. сеп. 6-10. сеп. 13-17. сеп. 20-24. сеп. 27. сеп.-1.окт. 

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

српски језик                

математика                

природа и 

друштво 

               

 

месец октобар 

редни број недеље 6. 7. 8. .9. 

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

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

српски језик             

математика             

природа и 

друштво 

            

 

месец новембар 

редни број недеље 10. 11. 12. 13. 14. 

датуми 1-5. нов. 8-10. нов. 15-19. нов. 22-26.  нов. 29.нов.-3.дец. 
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врста провере кв т пз кв т пз кв т пз кв т пз кв т пз 

српски језик                

математика                

природа и 

друштво 

               

 

месец децембар 

редни број недеље 15. 16. 17. 18. 

датуми 6-10.дец. 13-17. дец. 20-24. дец. 27-30. дец. 

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

српски језик             

математика             

природа и 

друштво 

            

 

 

 

ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ 

месец јануар 

редни број недеље 

зимски распуст 

19. 20. 

датуми 24-28. јан. 31.јан.-4..феб. 

Врста провере кв т пз кв т пз 

српски језик       

математика       

природа и 

друштво 

      

 

месец фебруар 
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редни број недеље 21. 22. 23. 24. 

датуми 7-11.феб. 17-18. феб. 21-25. феб. 28феб.-4.март 

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

српски језик             

математика             

природа и 

друштво 

            

 

месец март 

редни број недеље 25. 26. 27. 28. 

датуми 7-11. март 14-18. март 21-25. март 28. март-1.апр. 

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

српски језик             

математика             

природа и 

друштво 

            

 

месец април 

редни број недеље 29. 30. 31.  

 

 

пролећни распуст 

датуми 4-8. апр. 11-15. апр. 18-21. апр. 

врста провере кв т пз кв т пз кв т пз 

српски језик          

математика          

природа и 

друштво 

         

 

месец мај 

редни број недеље 32. 33. 34. 35. 36. 
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датуми 4-6. мај 9-13. мај 16-20. мај 23-27. .мај 30.мај-3.јун 

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

српски језик                

математика                

природа и 

друштво 

               

 

месец јун 

реднибројнедеље 37. 38. 39. 

летњираспуст 

датуми 6-10. јуна 13-17. јуна 20-21.јун 

врстапровере кв т пз кв т пз кв т пз 

српскијезик          

математика          

природа и 

друштво 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



школска 2021/2022. година 

 

 

 

Распоредписанихпроверазнања, тестова, контролнихвежби и 

писменихзадатаказашколску 2021/2022. годину 
 

Четвртиразред 

 

КВ – контролнавежба  Т – иницијални тест  ПЗ – писменизадатак   

 

ПРВО ПОЛУГОДИШТ 

месец септембар 

редни број недеље 1. 2. 3. 4. 5. 

датуми 1-3. сеп. 6-10. сеп. 13-17. сеп. 20-24. сеп. 27. сеп.-1.окт. 

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

српски језик     X        X   

математика     X           

природа и 

друштво 

 X              

 

месец октобар 

редни број недеље 6. 7. 8. .9. 

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

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

српски језик          X   

математика    X         

природа и 

друштво 

            

 

месец новембар 

редни број недеље 10. 11. 12. 13. 14. 

датуми 1-5. нов. 8-10. нов. 15-19. нов. 22-26.  нов. 29.нов.-3.дец. 
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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   

 

месец децембар 

редни број недеље 15. 16. 17. 18. 

датуми 6-10.дец. 13-17. дец. 20-24. дец. 27-30. дец. 

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

српски језик    X      X   

математика       X      

природа и 

друштво 

            

 

 

 

ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ 

месец јануар 

редни број недеље 

зимски распуст 

19. 20. 

датуми 24-28. јан. 31.јан.-4..феб. 

Врста провере кв т пз кв т пз 

српски језик       

математика   X    

природа и 

друштво 

      

 

месец фебруар 
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редни број недеље 21. 22. 23. 24. 

датуми 7-11.феб. 17-18. феб. 21-25. феб. 28феб.-4.март 

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

српски језик          X   

математика          X   

природа и 

друштво 

      X      

 

месец март 

редни број недеље 25. 26. 27. 28. 

датуми 7-11. март 14-18. март 21-25. март 28. март-1.апр. 

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

српски језик          X   

математика             

природа и 

друштво 

            

 

месец април 

редни број недеље 29. 30. 31.  

 

 

пролећни распуст 

датуми 4-8. апр. 11-15. апр. 18-21. апр. 

врста провере кв т пз кв т пз кв т пз 

српски језик       X   

математика   X    X   

природа и 

друштво 

   X      

 

месец мај 

редни број недеље 32. 33. 34. 35. 36. 
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датуми 4-6. мај 9-13. мај 16-20. мај 23-27. .мај 30.мај-3.јун 

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

српски језик      X    X      

математика    X            

природа и 

друштво 

            X   

 

месец јун 

реднибројнедеље 37. 38. 39. 

летњираспуст 

датуми 6-10. јуна 13-17. јуна 20-21.јун 

врстапровере кв т пз кв т пз кв т пз 

српскијезик    X      

математика   X    X   

природа и 

друштво 

      X   

 

 

 

 

 

 


