
Основна школа "Дража Марковић Рођа"  

ул. Николе Тесле бр.56 

12312 Смољинац 

тел. 012/283-328 

 

Распоред провера- 1. РАЗРЕД 

СРПСКИ ЈЕЗИК 

76.  Читамо и пишемо штампаним словима-провера знања       17.12.   (16. недеља) 

145.час- Читање и писање научених писаних слова-провера знања     21 .04.   (31. недеља) 

148.час  Правописна правила-систематузација        06.05.   (32. недеља) 

157.час  Разумевање прочитаног-провера знања        19.05.   (34. недеља) 

177.час  Употреба великог слова-провера знања        16.06.   (38. недеља) 

 
МАТЕМАТИКА 

11.час-  Предмети у простору и односи међу њима-провера знања     15.09.   (3. недеља) -среда 

27.час-  Геометрија-провера знања          07.10.   (6. недеља) -четвртак 

51.час-  Бројеви 1, 2, 3, 4 и 5-провера знања        10.11.   (11. недеља) -среда 

79.час-  Писање и читање бројева од 0 до 10, сабирање и одузимање-провера знања      22.12.   (13. недеља) -среда 

102.час- Својства сабирања и одузимања, одређивање непознатог броја-провера знања  21.02.   (23. недеља) -понедељак 

115.час- Бројеви друге десетице, парни и непарни бројеви-провера знања     10.03.   (25. недеља) -четвртак 

132.час- Сабирање и одузимање-провера знања        04.04.   (29. недеља) -четвртак 

142.час- Сабирање и одузимање десетица, упоређивање бројева прве стотине-провера знања  18.04.   (31. недеља) -понедељак 

167.час- Сабирање и одузимање бројева до 100-провера знања      02.06.   (31. недеља) -четвртак 

173.час- Новац и мерење дужине-провера знања        10.06.   (37. недеља) -петак 

178.час- Годишња провера знања-провера знања        17.06.   (38. недеља) -петак 

 

СВЕТ ОКО  НАС 

9.час-  Школа-систематизација-провера знања 

13.час-  Насеље-систематизација-провера знања 

28час-  Ја,породица и дом-систематизација-провера знања 

35.час-  Сналажење у времену-систематизација-провера знања 

42.час-  Човек и материјали -систематизација-провера знања 

51.час-  Нежива природа -систематизација-провера знања 

66.час-  Човек део природе-систематизација-провера знања 

  



 

Распоред писмених провера за трећи разред 
 

СРПСКИ    ЈЕЗИК 

27. час    Именице –провера знања         07.10.   (6. недеља) -четвртак 

55. час    Придеви –провера знања         18.11.   (12. недеља) -четвртак 

74. час    Правописна вежба –провера знања        15.12.   (12. недеља) -среда 

95. час    Глаголи –провера знања         07.02.   (21. недеља) -понедељак 

108. час    Употреба великог слова –провера знања       01.03.   (24. недеља) -уторак 

135. час    Врсте речи –провера знања         07.04.   (29. недеља) -четвртак 

165. час    Правописна правила–провера знања       31.05.   (36. недеља) -уторак 

172. час    Научилисмо из граматике–провера знања       09.06.   (37. недеља) -четвртак 

175. час    Научилисмо из књижевности–провера знања      14.06.   (38. недеља) -уторак 

 
МАТЕМАТИКА 

30. час  Бројеви до 1000   Сабирање и одузимање  Римске цифре  –провера знања  12.10.   (7. недеља) -уторак 

44. час  Сабирање и одузимање  –провера знања        01.11.   (10. недеља) -понедењак 

53. час  Сабирање и одузимање  –провера знања       16.11.   (12. недеља) -уторак 

71. час  Множење и дељење двоцифреног броја једноцифреним  –провера знања  10.12.   (15. недеља) -петак 

78. час  Множење и дељење троцифреног броја једноцифреним  –провера знања   21.12.   (17. недеља) -уторак 

87. час  Праве и углови –провера знања        25.01.   (19. недеља) -уторак 

102. час Сабирање и одузимање  –провера знања       21.02.   (23. недеља) -понедељак 

113. час Једначине и неједначине  –провера знања       08.03.   (25. недеља) -уторак 

128. час Множење и дељење једноцифреним бројем  –провера знања    29.03.   (28. недеља) -уторак 

160. час Правоугаоник, квадрат, троугао  –провера знања      24.05.   (35. недеља) -уторак 

172. час Мерење и мере–провера знања         09.06.   (37. недеља) -четвртак 

178. час Разломци–провера знања         17.06.   (38. недеља) –петак 

 
ПРИРОДА И ДРУШТВО 

18. час  Наш крај  –провера знања         25.10.2022. 

25. час  Прошлост. Временске одреднице –провера знања     26.11.2022. 

43. час  Вода, ваздух, материјали –провера знања        25.2.2022. 

54. час  Кретање, светлост и звук –провера знања       8.4.2022. 

71. час  Животне заједнице –провера знања       17.6.2022. 

  



 

Распоред писмених задатака и писмених провера 4. разред 

Месец 

СЕПТЕМБАР 1. недеља 2. недеља 3. недеља 4. недеља 5. недеља 

 

Математика  

Иницијални тест  

2.9. 

Природа и друштво 

Иницијални тест , 

9.9. 

Српски језик 

Иницијални тест , 

4.9.-8.9. 

 

Математика 

Скуп природних 

бројева, 

провера 

22.9. 

 

Природа и друштво 

Положај, главни град 

и већи градови 

Републике Србије, 

провера, 

20.9 

Српски језик 

Рана јесен 

(описивање 

природе, писмена 

вежба 

28.9. 

ОКТОБАР 1. недеља 2. недеља 3. недеља 4. недеља 5. недеља 

 

Српски језик 

Придеви, провера знања 

4.10. 

Математика 

Први писмени задатак, 

14.10. 

Српски језик 

Употреба великог 

слова(припремљени задаци 

за самосталан рад 

ученика), 

провера знања 

20.10. 

 

Природа и друштво 

Рељеф Републике Србије, 

провера, 

21.10. 

Српски језик 

Први школски 

писмени задатак 

29.10. 

 

 

  



 

НОВЕМБАР 1. недеља 2. недеља 3. недеља 4. недеља 5. недеља 

  

Природа и друштво 

Воде Републике Србије, 

провера 

8.11. 

  

 

Математика 

Множење и дељење, 

редослед рачунских 

операција, 

провера, 

3.12. 

ДЕЦЕМБАР 1. недеља 2. недеља 3. недеља 4. недеља 5. недеља 

  

Јединице за површину, 

провера, 

16.12. 

Природа и друштво 

Биљни и животињски свет 

и заштићена подручја 

Републике Србије, 

провера, 

20.12. 

 

Математика 

Други писмени задатак, 

24.12. 

Српски језик 

Атрибут, 

провера знања, 

30.12. 

 

ЈАНУАР 1. недеља 2. недеља    

      

ФЕБРУАР 21. недеља 22. недеља 23. недеља 24. недеља  

 

Математика 

Једначине и неједначине 

са сабирањем и 

одузимањем у скупу N0 

11.2.2022. 

    

МАРТ 25. недеља 26. недеља 27. недеља 28. недеља  

 

Српски језик 

 

Речи и реченице 

10.3.2022. 

 

Природа и друштво 

Материјали 

18.3. 

Математика 

 

Трећи писмени задатак 

17.5.2022. 

 

Српски језик 

Други школски 

писмени задатак 

1.4.2022. 

Математика 

Квадар и коцка 

13.4.2022. 

 



АПРИЛ 29. недеља 30. недеља 31. недеља   

 

 

 

 

    

МАЈ 32. недеља 33. недеља 34. недеља 35. недеља 36. недеља 

 

 

 

 

 

Српски језик 

Провера знања из 

граматике, језика и 

правописа 

6.5.2022. 

Математика 

 

Запремина квадра и коцке 

17.5.2022. 

Природа и друштво 

Од најраније 

прошлости Срба до 

ослобађања Србије од 

Турске власти 

23.5.2022. 

 

ЈУН 37. недеља 38. недеља 39. недеља   

 

Српски језик 

 

Управни и неуправни 

говор 

6.6.2022. 

Српски језик 

 

Годишња провера знања 

15.6.2022. 

Математика 

 

Четврти писмени задатак 

10.6.2022. 

Природа и друштво 

 

Од најраније прошлости 

Срба до ослобађања Србије 

од Турске власти 

20.6.2022. 

  

 

14. септембар, 2021. год.  

Директор 

Тања Јеленковић 
 


