
V1
Предмет Група Врста Недеља у месецу Садржај рада

Енглески језик иницијални тест 1/09 Именовање појмова везаних за описивање физичког изгледа, хране, одеће, личних особина, места у граду, активности у слободно време, дивљих животиња, спортова, занимања, паковања хране, правила понашања и бројева до 100. Употреба облика за припадност, упитних речи, множину, изражавање положаја у простору, поседовање, међусобно поређење, изражавање тренутних и сталних радњи, интересовања, количине, реда речи у реченици, забране и времена вршења радње. Употреба комуникативних израза за изражавање способности и допадања, описивање изгледа, давање основних информација о себи и другима и реаговање на молбе. Разумевање прочитаног текста уз употребу познатих речи у контексту.

Биологија иницијални тест 2/09 Провера знања о живој природи из претходних разреда

Географија иницијални тест 2/09 Провера у писаној форми 
Познавање основних елемената знања из претходног циклуса образовања

Математика иницијални тест 2/09 Градиво претходних разреда

Историја иницијални тест 2/09 Провера знања из Природе и друштва у четвртом разреду

Информатика и рачунарствоиницијални тест 2/09 Шта знам о рачунару?

Енглески језик писмена вежба 5/09 Поздрављање и отпоздрављање, представљање себе и других помоћу једноставних језичких средстава. Именовање бројева прве стотине. Идентификовање и описивање личних предмета и школског прибора једноставним језичким средствима (одређени/неодређени члан, боје). Пружање основних информација о себи и другима у ширем друштвеном контексту (личне заменице у функцији сујбекта, присвојни придеви, глагол to be).

Информатика и рачунарствотестирање 5/09 ИКТ

Српски језик и књижевностиницијални тест 2/10 Познавање граматичких категорија врсте речи, подврсте речи, реченични чланови

Математика писмена вежба 2/10 Скупови и операције са њима
Дељивост

Географија тестирање 3/10 Тест знања о космосу

Српски језик и књижевностписмени задатак 3/10 То сам ја

Биологија контролни задатак 4/10 Особине живих бића,ћелија,једноћелијски и вишећелијски организми

Немачки језик писмена вежба 4/10 Правила читања
Бројеви
Постављање питања и давање одговора на иста
Презент
Вокабулар

Математика писмени задатак 5/10 Скупови и скуповне операције, примена дељивости, основни појмови геометрије

Енглески језик писмена вежба 1/11 Идентификовање/Именовање спортова, чланова шире породице и породичних односа, придева за описивање личних особина. Описивање физичког изгледа. Изражавање припадности, поседовања и опште способности у садашњости. Свакодневни изрази за престављање и описивање других.

Српски језик и књижевностконтролни задатак 4/11 Падежи

Математика писмена вежба 2/12 Основни геометријски појмови

Биологија контролни задатак 3/12 Систематизација градива

Информатика и рачунарствоИнформатика и рачунарствотестирање 3/12 Дигитална писменост

Географија тестирање 4/12 Тест знања из познавања Литосфере

Немачки језик писмена вежба 4/12 Abschlusstest

Математика писмени задатак 5/12 Основни геометријски појмови 
Разломци

Математика писмена вежба 1/02 Разломци

Географија тестирање 2/03 Тест знања о ерозијама на планети

Математика писмени задатак 5/03 Углови
Бројевни изрази

Информатика и рачунарствоИнформатика и рачунарствотестирање 5/03 Алгоритми

Математика писмена вежба 2/04 Једначине и неједначине

Информатика и рачунарствоИнформатика и рачунарствопрактичан рад 4/05 Програмирање

Географија тестирање 5/05 Тест знања из хидросфере , атмосфере и биосфере

Математика писмени задатак 3/06 Бројевни изрази
Једначине и неједначине са непознатим чиниоцем, дељеником или делиоцем
Примена симетрале дужи и симетрале угла



V2
Предмет Група Врста Недеља у месецу Садржај рада

Енглески језик иницијални тест 1/09 Именовање појмова везаних за описивање физичког изгледа, хране, одеће, личних особина, места у граду, активности у слободно време, дивљих животиња, спортова, занимања, паковања хране, правила понашања и бројева до 100. Употреба облика за припадност, упитних речи, множину, изражавање положаја у простору, поседовање, међусобно поређење, изражавање тренутних и сталних радњи, интересовања, количине, реда речи у реченици, забране и времена вршења радње. Употреба комуникативних израза за изражавање способности и допадања, описивање изгледа, давање основних информација о себи и другима и реаговање на молбе. Разумевање прочитаног текста уз употребу познатих речи у контексту.

Биологија иницијални тест 2/09 Провера знања о живој природи из претходних разреда

Географија иницијални тест 2/09 Провера у писаној форми 
Познавање основних елемената знања из претходног циклуса образовања

Математика иницијални тест 2/09 Градиво претходних разреда

Историја иницијални тест 2/09 Провера знања из Природе и друштва у четвртом разреду

Информатика и рачунарствоиницијални тест 2/09 Шта знам о рачунару?

Енглески језик писмена вежба 5/09 Поздрављање и отпоздрављање, представљање себе и других помоћу једноставних језичких средстава. Именовање бројева прве стотине. Идентификовање и описивање личних предмета и школског прибора једноставним језичким средствима (одређени/неодређени члан, боје). Пружање основних информација о себи и другима у ширем друштвеном контексту (личне заменице у функцији сујбекта, присвојни придеви, глагол to be).

Информатика и рачунарствотестирање 5/09 ИКТ

Српски језик и књижевностиницијални тест 2/10 Познавање граматичких категорија врсте речи, подврсте речи, реченични чланови

Математика писмена вежба 2/10 Скупови и операције са њима
Дељивост

Географија тестирање 3/10 Тест знања о космосу

Српски језик и књижевностписмени задатак 3/10 То сам ја

Биологија контролни задатак 4/10 Особине живих бића,ћелија,једноћелијски и вишећелијски организми

Немачки језик писмена вежба 4/10 Правила читања
Бројеви
Постављање питања и давање одговора на иста
Презент
Вокабулар

Математика писмени задатак 5/10 Скупови и скуповне операције, примена дељивости, основни појмови геометрије

Енглески језик писмена вежба 1/11 Идентификовање/Именовање спортова, чланова шире породице и породичних односа, придева за описивање личних особина. Описивање физичког изгледа. Изражавање припадности, поседовања и опште способности у садашњости. Свакодневни изрази за престављање и описивање других.

Српски језик и књижевностконтролни задатак 4/11 Падежи

Математика писмена вежба 2/12 Основни геометријски појмови

Биологија контролни задатак 3/12 Систематизација градива

Информатика и рачунарствоИнформатика и рачунарствотестирање 3/12 Дигитална писменост

Географија тестирање 4/12 Тест знања из познавања Литосфере

Немачки језик писмена вежба 4/12 Abschlusstest

Математика писмени задатак 5/12 Основни геометријски појмови 
Разломци

Математика писмена вежба 1/02 Разломци

Географија тестирање 2/03 Тест знања о ерозијама на планети

Математика писмени задатак 5/03 Углови
Бројевни изрази

Информатика и рачунарствоИнформатика и рачунарствотестирање 5/03 Алгоритми

Математика писмена вежба 2/04 Једначине и неједначине

Информатика и рачунарствоИнформатика и рачунарствопрактичан рад 4/05 Програмирање

Географија тестирање 5/05 Тест знања из хидросфере , атмосфере и биосфере

Математика писмени задатак 3/06 Бројевни изрази
Једначине и неједначине са непознатим чиниоцем, дељеником или делиоцем
Примена симетрале дужи и симетрале угла



V3
Предмет Група Врста Недеља у месецу Садржај рада

Енглески језик иницијални тест 1/09 Именовање појмова везаних за описивање физичког изгледа, хране, одеће, личних особина, места у граду, активности у слободно време, дивљих животиња, спортова, занимања, паковања хране, правила понашања и бројева до 100. Употреба облика за припадност, упитних речи, множину, изражавање положаја у простору, поседовање, међусобно поређење, изражавање тренутних и сталних радњи, интересовања, количине, реда речи у реченици, забране и времена вршења радње. Употреба комуникативних израза за изражавање способности и допадања, описивање изгледа, давање основних информација о себи и другима и реаговање на молбе. Разумевање прочитаног текста уз употребу познатих речи у контексту.

Биологија иницијални тест 2/09 Провера знања о живој природи из претходних разреда

Математика иницијални тест 2/09 Градиво претходних разреда

Географија иницијални тест 2/09 Писмена провера усвојених знања из претходног циклуса образовања

Историја иницијални тест 2/09 Провера знања из Природе и друштва стеченог у четвртом разреду

Информатика и рачунарствоиницијални тест 2/09 Шта знам о рачунару?

Енглески језик писмена вежба 5/09 Поздрављање и отпоздрављање, представљање себе и других помоћу једноставних језичких средстава. Именовање бројева прве стотине. Идентификовање и описивање личних предмета и школског прибора једноставним језичким средствима (одређени/неодређени члан, боје). Пружање основних информација о себи и другима у ширем друштвеном контексту (личне заменице у функцији сујбекта, присвојни придеви, глагол to be).

Информатика и рачунарствотестирање 5/09 ИКТ

Српски језик и књижевностиницијални тест 2/10 Познавање граматичких категорија врсте речи, подврсте речи, реченични чланови

Математика писмена вежба 2/10 Скупови и операције са њима
Дељивост

Географија тестирање 3/10 Тест знања о космосу

Српски језик и књижевностписмени задатак 3/10 То сам ја

Немачки језик писмена вежба 4/10 Правила читања
Бројеви
Постављање питања и давање одговора на иста
Презент
Вокабулар

Биологија контролни задатак 4/10 Особине живих бића,ћелија,једноћелијски и вишећелијски организми

Математика писмени задатак 5/10 Скупови и скуповне операције, примена дељивости, основни појмови геометрије

Енглески језик писмена вежба 1/11 Идентификовање/Именовање спортова, чланова шире породице и породичних односа, придева за описивање личних особина. Описивање физичког изгледа. Изражавање припадности, поседовања и опште способности у садашњости. Свакодневни изрази за престављање и описивање других.

Српски језик и књижевностписмена вежба 4/11 Падежи

Математика писмена вежба 2/12 Основни геометријски појмови

Биологија контролни задатак 3/12 Систематизација градива

Информатика и рачунарствоИнформатика и рачунарствотестирање 3/12 Дигитална писменост

Географија тестирање 4/12 Тест знања из познавања Литосфере

Немачки језикНемачки језик 5/3писмена вежба 4/12 Abschlusstest

Математика писмени задатак 5/12 Основни геометријски појмови 
Разломци

Математика писмена вежба 1/02 Разломци

Географија тестирање 2/03 Тест знања о ерозијама на планети

Математика писмени задатак 5/03 Углови
Бројевни изрази

Информатика и рачунарствоИнформатика и рачунарствотестирање 5/03 Алгоритми

Математика писмена вежба 2/04 Једначине и неједначине

Информатика и рачунарствоИнформатика и рачунарствопрактичан рад 4/05 Програмирање

Географија тестирање 5/05 Тест знања из хидросфере , атмосфере и биосфере

Математика писмени задатак 3/06 Бројевни изрази
Једначине и неједначине са непознатим чиниоцем, дељеником или делиоцем
Примена симетрале дужи и симетрале угла



V4
Предмет Група Врста Недеља у месецу Садржај рада

Биологија иницијални тест 2/09 Градиво 4. разреда

Енглески језик иницијални тест 2/09 Градиво четвртог разреда

Географија иницијални тест 2/09 Провера знања природних одлика из млађих разреда

Информатика и рачунарствоиницијални тест 2/09 Шта знам о рачунару?

Историја иницијални тест 3/09 Провера знања из Природе и друштва стеченог у четвртом разреду

Математика иницијални тест 3/09 Градиво 4.разреда

Српски језик и књижевностиницијални тест 3/09 иницијални тест

Математика писмена вежба 5/09 Скупови. Дељивост бројева

Информатика и рачунарствоИнформатика и рачунарствоконтролни задатак 5/09 ИКТ

Географија контролни задатак 2/10 Област увод у географију, космос

Српски језик и књижевностписмени задатак 3/10 Први писмени задатак

Математика писмени задатак 4/10 Дељивост бројева. Основни појмови геометрије

Немачки језикНемачки језик 5/4писмена вежба 4/10 Утврђивање

Енглески језик писмена вежба 5/10 Test Module 1

Математика писмена вежба 3/11 Основни појмови геометрије

Енглески језик писмени задатак 5/11 Modules 1,2

Српски језик и књижевностписмени задатак 2/12 Други писмени задатак

Географија контролни задатак 2/12 Област Земља- грађа

Информатика и рачунарствоИнформатика и рачунарствотестирање 3/12 Дигитална писменост

Математика писмени задатак 4/12 Дељивост бројева. Разломци

Српски језик и књижевностписмени задатак 3/03 Трећи писмени задатак

Информатика и рачунарствоИнформатика и рачунарствотестирање 5/03 Алгоритми

Информатика и рачунарствоИнформатика и рачунарствопрактичан рад 5/05 Програмирање

Српски језик и књижевностписмени задатак 5/05 Четврти писмени задатак

V5
Предмет Група Врста Недеља у месецу Садржај рада

Енглески језик иницијални тест 2/09 Градиво четвртог разреда

Историја иницијални тест 2/09 Провера знања из Природе и друштва стеченог у четвртом разреду

Биологија иницијални тест 2/09 Градиво 4. разреда



Информатика и рачунарствоиницијални тест 3/09 Шта знам о рачунару?

Српски језик и књижевностиницијални тест 3/09 градиво 4.разреда

Математика иницијални тест 3/09 Градиво 4. разреда

Информатика и рачунарствотестирање 5/09 ИКТ

Математика писмена вежба 5/09 Скупови. Дељивост бројева

Географија контролни задатак 2/10 Област- увод у географију , космос

Српски језик и књижевностписмени задатак 3/10 Први писмени задатак

Математика писмени задатак 4/10 Дељивост бројева. Основни појмови геометрије

Немачки језикНемачки језик 5/5писмена вежба 4/10 Утврђивање

Енглески језик писмена вежба 5/10 Module 1

Математика писмена вежба 3/11 Основни појмови геометрије

Енглески језик писмени задатак 5/11 Modules 1,2

Српски језик и књижевностписмени задатак 2/12 Други писмени задатак

Географија контролни задатак 2/12 Област- Земља , грађа

Информатика и рачунарствоИнформатика и рачунарствотестирање 3/12 Дигитална писменост

Математика писмени задатак 4/12 Дељивост бројева. Разломци

Српски језик и књижевностписмени задатак 3/03 Трећи писмени задатак

Информатика и рачунарствоИнформатика и рачунарствотестирање 5/03 Алгоритми

Информатика и рачунарствоИнформатика и рачунарствопрактичан рад 5/05 Програмирање

Српски језик и књижевностписмени задатак 5/05 Четврти писмени задатак

VI1
Предмет Група Врста Недеља у месецу Садржај рада

Географија иницијални тест 1/09 Писмена форма, 5 задатака из 3 наставне области

Информатика и рачунарствоиницијални тест 2/09 Градиво предходног разреда

Физика иницијални тест 2/09 Иницијална процена урађена је са циљем да се, кроз 10 кратких питања и задатака, добију информације о математичкој и научној писмености: разломци, децимални бројеви, обим квадрата, претварању јединица за дужину, мерењу времена и масе, затим да ли ученици владају појмовима: кретање и сила теже.

Немачки језик иницијални тест 2/09 /

Математика иницијални тест 2/09 Градиво 5.разреда

Енглески језик иницијални тест 2/09 Countries and nationalities, nouns and verbs, vocabulary, plural of nouns, numbers, comparison of adjectives

Биологија иницијални тест 2/09 Кључни појмови петог разреда

Историја иницијални тест 2/09 Провера знања из историје из петог разреда

Српски језик и књижевностиницијални тест 2/09 Провера градива из претходног разреда

Математика контролни задатак 2/10 Цели бројеви

Географија практичан рад 2/10 Нема карта света, вежбање географске ширине и дужине



Српски језик и књижевностконтролни задатак 3/10 Грађење речи

Биологија контролни задатак 3/10 Грађа живих бића

Енглески језик писмена вежба 4/10 Grammar and vocabulary check

Српски језик и књижевностписмени задатак 4/10 Први школски писмени задатак

Математика писмени задатак 5/10 цели бројеви, троугао

Физика контролни задатак 5/10 Кретање

Немачки језик писмена вежба 6/10 /

Информатика и рачунарствоИнформатика и рачунарствотестирање 2/11 Информационо-комуникационе технологије

Српски језик и књижевностконтролни задатак 4/11 Контролна вежба из фонетике (гласови и гласовне промене)

Математика контролни задатак 5/11 троугао

Географија тестирање 1/12 Тест знања из друштвене географије

Немачки језик писмени задатак 2/12 /

Биологија контролни задатак 2/12 Систематизација градива

Енглески језик писмени задатак 3/12 Vocabulary and grammar systematization

Физика контролни задатак 4/12 Сила

Математика писмени задатак 5/12 рационални бројеви

Географија тестирање 2/02 Тест знања из познавања становништва, привреде и насеља на планети

Географија практичан рад 1/06 Нема карта Европе

VI2
Предмет Група Врста Недеља у месецу Садржај рада

Енглески језик иницијални тест 1/09 Градиво петог разреда

Информатика и рачунарствоиницијални тест 2/09 Градиво предходног разреда

Географија иницијални тест 2/09 Писмена форма, 5 задатака из претходног разреда , област из 3 понуђене теме

Биологија иницијални тест 2/09 Кључни појмови петог разреда

Физика иницијални тест 2/09 Иницијална процена урађена је са циљем да се, кроз 10 кратких питања и задатака, добију информације о математичкој и научној писмености: разломци, децимални бројеви, обим квадрата, претварању јединица за дужину, мерењу времена и масе, затим да ли ученици владају појмовима: кретање и сила теже.

Немачки језик иницијални тест 2/09 Вокабулар,постављање питања и давање одговора на иста,примену неодређеног и одређеног члана испред именица.

Историја иницијални тест 2/09 Градиво 5. разреда

Математика иницијални тест 2/09 Градиво 5.разреда

Српски језик и књижевностиницијални тест 2/10 Врсте речи,  функција речи у реченици, падежи

Математика писмена вежба 2/10 Цели бројеви

Биологија контролни задатак 3/10 Грађа живих бића

Географија практичан рад 3/10 Нема карта света, вежбање географске ширине и дужине

Српски језик и књижевностписмени задатак 4/10 Једно пријатно сећање



Физика контролни задатак 5/10 Кретање

Математика писмени задатак 5/10 Цели бројеви
Троугао, врсте троуглова, углови троугла

Немачки језик писмена вежба 1/11 -

Информатика и рачунарствоИнформатика и рачунарствотестирање 2/11 Информационо-комуникационе технологије

Енглески језик писмена вежба 3/11 Module 1 (Describing people; WH-questions and answers; verb to be and short answers; present simple and present continuous)

Српски језик и књижевностконтролни задатак 4/11 Гласови, гласовне промене,грађење речи

Немачки језик писмени задатак 1/12 -

Математика писмена вежба 1/12 Троугао

Географија тестирање 2/12 Тест знања из друштвене географије

Енглески језик писмени задатак 2/12 Module 1 part 2

Физика контролни задатак 4/12 Сила

Математика писмени задатак 5/12 Троугао
Сабирање и одузимање рационалних бројева у оба записа

Математика писмена вежба 1/02 Рационални бројеви

Географија тестирање 2/02 Тест знања из познавања становништва, привреде и насеља на планети

Енглески језик писмена вежба 2/02 Module 2

Математика писмени задатак 5/03 Рационални бројеви
Четвороугао

Енглески језик писмена вежба 5/03 Module 3

Математика писмена вежба 2/04 Једначине и неједначине у скупу рационалних бројева

Енглески језик писмени задатак 3/05 Modules 4-5

Географија практичан рад 2/06 Нема карта Европе

Енглески језик писмена вежба 2/06 Module 6

Математика писмени задатак 3/06 Зависне величине, графички приказ зависних величина, пропорција
Површина троугла и четвороугла

VI3
Предмет Група Врста Недеља у месецу Садржај рада

Информатика и рачунарствоиницијални тест 1/09 Градиво предходног разреда

Енглески језик иницијални тест 1/09 Countries and nationalities, comparison of adjectives, nouns and verbs, plural of nouns, present simple and continuous tense, some/any.

Физика иницијални тест 1/09 Иницијална процена урађена је са циљем да се, кроз 10 кратких питања и задатака, добију информације о математичкој и научној писмености: разломци, децимални бројеви, обим квадрата, претварању јединица за дужину, мерењу времена и масе, затим да ли ученици владају појмовима: кретање и сила теже.

Географија иницијални тест 2/09 Градиво петог разреда по областима и стандардима

Историја иницијални тест 2/09 Провера знања из петог разреда

Немачки језикНемачки језик 6/3иницијални тест 2/09 Наставно градиво петог разреда

Биологија иницијални тест 2/09 Градиво 5. разреда

Математика иницијални тест 3/09 Градиво 5. разреда

Математика писмена вежба 5/09 Скуп целих бројева. Сабирање и одузимање целих бројева



Српски језик и књижевностконтролни задатак 2/10 Творба речи

Географија контролни задатак 3/10 Картографија- провера области са радом на немој карти

Српски језик и књижевностписмени задатак 3/10 Тема из градива

Математика писмени задатак 4/10 Скуп целих бројева. Троугао

Енглески језик писмена вежба 4/10 Grammar and vocabulary check

Немачки језик писмена вежба 5/10 Lektion 1 - Meine Freunde
Lektion 2 - Sport, Sport, Sport

Физика контролни задатак 5/10 Кретање

Математика писмена вежба 3/11 Сабирање и одузимање рационалних бројева

Информатика и рачунарствоИнформатика и рачунарствотестирање 3/11 Информационо-комуникационе технологије

Географија контролни задатак 5/11 Област демографија

Немачки језик писмени задатак 2/12 Lektion 1
Lektion 2
Lektion 3

Енглески језик писмени задатак 3/12 Vocabulary and grammar systematization

Српски језик и књижевностписмени задатак 4/12 Тема из градива

Физика контролни задатак 4/12 Сила

Математика писмени задатак 5/12 Рационални бројеви

Математика писмена вежба 1/02 Рационални бројеви

Географија тестирање 2/02 Тест знања из познавања становништва, привреде и насеља на планети

Енглески језик писмена вежба 2/02 Module 2

Математика писмени задатак 5/03 Рационални бројеви
Четвороугао

Енглески језик писмена вежба 5/03 Module 3

Математика писмена вежба 2/04 Једначине и неједначине у скупу рационалних бројева

Енглески језик писмени задатак 3/05 Modules 4-5

Географија практичан рад 2/06 Нема карта Европе

Енглески језик писмена вежба 2/06 Module 6

Математика писмени задатак 3/06 Зависне величине, графички приказ зависних величина, пропорција
Површина троугла и четвороугла

VI4
Предмет Група Врста Недеља у месецу Садржај рада

Информатика и рачунарствоиницијални тест 01.септ Градиво предходног разреда



Географија иницијални тест 02.септ

Провера 

знања из 

свих 

области 

петог 

разреда.

Питања 5. 

2 

ОСНОВНО

Г НИВОА

2 

СРЕДЊЕГ 

НИВОА 

1 

НАПРЕДН

И НИВО

Енглески језик иницијални тест 02.септ Градиво петог разреда

Биологија иницијални тест 02.септ Градиво 5. разреда

Физика иницијални тест 02.септ Градиво претходних разреда које је у вези са физиком географија, математика, познавање природе

Историја иницијални тест 02.септ Провера знања из петог разреда

Немачки језик иницијални тест 02.септ градиво петог разреда

Математика иницијални тест 03.септ Градиво 5. разреда

Математика писмена вежба 05.септ Скуп целих бројева. Сабирање и одузимање целих бројева

Српски језик и књижевностконтролни задатак 02.окт Творба речи



Српски језик и књижевностписмени задатак 03.окт

1. Јесење 

боје мога 

краја

2. Сањам 

о..

Географија контролни задатак 03.окт

Област 

картогра

фија  

Географск

а сирина 

и 

географск

а дужина

Немачки језикНемачки језик 6/4писмена вежба 04.окт Придеви и употреба у реченици за опис, модални глаголи. Употреба упитних речи у складу са падежима и комбиновање са локацијом .

Математика писмени задатак 04.окт Скуп целих бројева. Троугао

Енглески језик тестирање 05.окт Module 1 -Progress Check

Физика тестирање 05.окт Кретање

Информатика и рачунарствоИнформатика и рачунарствотестирање 02.нов Информационо-комуникационе технологије

Математика писмена вежба 03.нов Сабирање и одузимање рационалних бројева

Географија контролни задатак 04.нов Демографија- област

Енглески језик писмени задатак 01.дец The First Written Test

Немачки језикНемачки језик 6/4писмени задатак 02.дец Систематизација тема

Физика тестирање 03.дец Сила

Српски језик и књижевностписмени задатак 03.дец Тема из градива

Математика писмени задатак 04.дец Рационални бројеви

Енглески језик тестирање 06.јан Module 3 -Progress Check

Физика тестирање 01.март Мерење

Енглески језик тестирање 02.март Module 4-Progress Check

Енглески језик писмени задатак 05.апр The Second Written Test

Физика тестирање 05.апр Маса и густина



Физика тестирање 04.мај Притисак

Енглески језик тестирање 05.мај Module 6-Progress Check

VI5
Предмет Група Врста Недеља у месецу Садржај рада

Информатика и рачунарствоиницијални тест 1/09 Градиво предходног разреда

Географија иницијални тест 2/09 Градиво петог разреда по областима и нивоима

Немачки језик иницијални тест 2/09 градиво петог разреда

Физика иницијални тест 2/09 Градиво претходних разреда које има везе са физиком: математика, географија, познавање природе,...

Историја иницијални тест 2/09 Провера знања из петог разреда

Српски језик и књижевностиницијални тест 2/09 Градиво 5.разреда

Биологија иницијални тест 2/09 Градиво 5. разреда

Енглески језик иницијални тест 2/09 Градиво петог разреда

Математика иницијални тест 2/09 Градиво 5. разреда

Српски језик и књижевностконтролни задатак 5/09 Грађење речи

Математика контролни задатак 2/10 Поредак и основне рачунске операције у скупу целих бројева

Географија контролни задатак 3/10 Провера области картографија

Српски језик и књижевностписмени задатак 3/10 1. Моји најлепши школски тренуци
2. Шапнуо ми је један жути лист

Немачки језикНемачки језик 6/5писмена вежба 4/10 утврђивање

Физика тестирање 4/10 Кретање

Енглески језик тестирање 5/10 Module 1-Progress Check

Математика писмени задатак 5/10 Први Писмени задатак
Цели бројеви и Троугао

Информатика и рачунарствоИнформатика и рачунарствотестирање 2/11 Информационо-комуникационе технологије

Српски језик и књижевностконтролни задатак 3/11 Гласови и гласовне промене

Географија контролни задатак 5/11 Област демографија

Математика контролни задатак 5/11 Рационални бројеви

Енглески језик писмени задатак 2/12 The First Written Test

Немачки језикНемачки језик 6/5писмени задатак 2/12 Систематизација

Физика тестирање 3/12 Сила

Српски језик и књижевностписмени задатак 3/12 Слободна тема

Математика писмени задатак 4/12 Други Писмени задатак
Рационални бројеви

Енглески језик тестирање 6/01 Module 3 -Progress Check

Физика тестирање 1/03 Мерење

Енглески језик тестирање 2/03 Module 4-Progress Check



Енглески језик писмени задатак 5/04 The Second Written Test

Физика тестирање 5/04 Маса и густина

Физика тестирање 4/05 Притисак

Енглески језик тестирање 5/05 Module 6-Progress Checl

VII1
Предмет Група Врста Недеља у месецу Садржај рада

Географија иницијални тест 1/09 Писмена форма, област знања -Друштвена географија

Енглески језик иницијални тест 2/09 Описивање физичког изгледа и личних особина, именовање активности у слободно време, спортова, хране, болести, места у граду, ТВ емисија, занимања, технологије, животиња, кућних послова и природних непогода. Употреба структура за тражење дозволе, неодређене заменице, изражавање способности у прошлости, поређење особина, односне заменице, изражавање тренутних радњи, сталних радњи, радњи у одређеној прошлости, несвршених радњи, навика у прошлости, радњи у неодређеној прошлости, употреба одговарајућих прилога за време, предвиђање будућих догађаја, изражавање условних догађаја и начина вршења радње. Реаговање у говорним ситуацијама употребом одговарајућих комуникативних израза за описивање личности, наручивање хране, одабир ТВ програма, реаговање на молбу/захтев, захваљивање и давање упутстава за кретање. Разумевање прочитаног текста кроз употребу познатих речи у контексту.

Историја иницијални тест 2/09 Градиво 6.разреда

Немачки језик иницијални тест 2/09 градиви шестог разреда

Биологија иницијални тест 2/09 Кључни појмови шестог разреда

Физика иницијални тест 2/09 Иницијални тест урађен са циљем да се, кроз кроз 10 питања и задатака, добију информације о томе колико су трајна њихова знања, стечена у шестом разреду, везана за равномерно праволинијско кретање и очитавање и израчунавање брзине, затим силе, масе и густине и притиска.

Хемија иницијални тест 2/09 Материја и јединице

Математика иницијални тест 2/09 Градиво 6.разреда

Информатика и рачунарствоиницијални тест 2/09 Градиво 6. разреда

Српски језик и књижевностиницијални тест 3/09 Провера градива из претходног разреда

Енглески језик писмена вежба 4/09 Именовање свакодневних активности и интересовања, хране, животиња и превозних средстава. Описивање физичког изгледа, одећа, обућа и модни детаљи. Постављање питања помоћу упитних речи, изражавање количине, присвојни облици и неодређене заменице.

Хемија контролни задатак 4/09 Хемија као експериментална наука и хемија у свету око нас

Математика контролни задатак 2/10 реални бројеви

Физика контролни задатак 3/10 Њутнови закони

Хемија контролни задатак 3/10 Хемијска лабораторија

Српски језик и књижевностписмени задатак 4/10 Први школски писмени задатак

Биологија контролни задатак 4/10 Основни принципи организације живих бића

Географија практичан рад 4/10 Нема карта Европе

Математика писмени задатак 5/10 реални бројеви, Питагорина теорема

Информатика и рачунарствотестирање 5/10 ИКТ

Немачки језик писмена вежба 6/10 /

Енглески језик писмена вежба 1/11 Идентификовање/Именовање облика рељефа и врста грађевина. Описивање одлика живота у граду и на селу. Употреба свакодневних израза за прављење планова. Изражавање радњи и догађаја у садашњости, тражење и давање информација о садашњим догађајима (Present Simple, Present Continuous, Present Perfect). Изражавање предлога, наредби и забрана помоћу заповедног начина.

Српски језик и књижевностписмена вежба 2/11 Лични и нелични глаголски облици

Српски језик и књижевностконтролни задатак 4/11 Променљиве и непроменљиве речи

Математика контролни задатак 4/11 Питагорина теорема

Физика контролни задатак 5/11 Кретање и сила

Географија тестирање 1/12 Тест знања из друштвене географије



Немачки језик писмени задатак 2/12 /

Биологија контролни задатак 3/12 Систематизација градива

Информатика и рачунарствоИнформатика и рачунарствопрактичан рад 3/12 Дигитална писменост

Математика писмени задатак 4/12 Полиноми, многоугао

Географија тестирање 2/02 Тест знања из познавања становништва, привреде и насеља на планети

Информатика и рачунарствоИнформатика и рачунарствотестирање 2/03 Цртање у програмском језику Python

Информатика и рачунарствоИнформатика и рачунарствопрактичан рад 2/05 Рачунарство

Географија практичан рад 1/06 Нема карта Европе

VII2
Предмет Група Врста Недеља у месецу Садржај рада

Географија иницијални тест 1/09 Писмена форма, 5 задатака из 5 наставних области

Енглески језик иницијални тест 1/09 Градиво шестог разреда

Историја иницијални тест 2/09 Градиво 6.разреда

Немачки језик иницијални тест 2/09 Промена модалних глагола у презенту, присвојне заменице у номинативу и акузативу, временске прилике, записивање година, редних бројева и датума и вокабулар.

Биологија иницијални тест 2/09 Кључни појмови шестог разреда

Физика иницијални тест 2/09 Иницијални тест урађен са циљем да се, кроз кроз 10 питања и задатака, добију информације о томе колико су трајна њихова знања, стечена у шестом разреду, везана за равномерно праволинијско кретање и очитавање и израчунавање брзине, затим силе, масе и густине и притиска.

Хемија иницијални тест 2/09 Материја и јединице

Математика иницијални тест 2/09 Градиво 6. разреда

Информатика и рачунарствоиницијални тест 2/09 Градиво 6. разреда

Српски језик и књижевностиницијални тест 3/09 Провера градива из претходног разреда

Хемија контролни задатак 4/09 Хемија као експериментална наука и хемија у свету око нас

Биологија контролни задатак 2/10 Наслеђивање и еволуција

Математика писмена вежба 2/10 Рачунске операције у скупу реалних бројева

Физика контролни задатак 3/10 Њутнови закони

Хемија контролни задатак 3/10 Хемијска лабораторија

Српски језик и књижевностписмени задатак 4/10 Први школски писмени задатак

Географија практичан рад 4/10 Нема карта Европе

Енглески језик писмена вежба 5/10 Module 1 (Geographical features; Places to live; Present simple & continuous)

Математика писмени задатак 5/10 Реални бројеви
График функције y=kx
Продужена пропорција
Питагорина теорема

Немачки језик писмена вежба 1/11 /

Информатика и рачунарствотестирање 1/11 ИКТ

Српски језик и књижевностписмена вежба 2/11 Лични и нелични глаголски облици

Математика писмена вежба 4/11 Питагорина теорема – примене



Српски језик и књижевностконтролни задатак 4/11 Променљиве и непроменљиве речи

Физика контролни задатак 5/11 Кретање и сила

Немачки језик писмени задатак 1/12 /

Енглески језик писмени задатак 2/12 Module 2

Биологија контролни задатак 3/12 Систематизација градива

Информатика и рачунарствоИнформатика и рачунарствотестирање 3/12 Дигитална писменост

Географија тестирање 4/12 Тест знања , област Азија

Математика писмени задатак 5/12 Питагорина теорема – примене
Степен и операције са степенима

Математика писмена вежба 1/02 Полиноми

Енглески језик писмена вежба 4/02 Module 3

Географија тестирање 2/03 Тест знања, област Африка, 2 Америке

Информатика и рачунарствоИнформатика и рачунарствотестирање 3/03 Цртање у програмском језику Python

Математика писмени задатак 5/03 Полиноми 
Многоугао

Енглески језик писмена вежба 2/04 Module 4

Математика писмена вежба 5/04 Полиноми и операције са полиномима

Информатика и рачунарствоИнформатика и рачунарствопрактичан рад 3/05 Рачунарство

Енглески језик писмени задатак 3/05 Module 5

Географија практичан рад 1/06 Нема карта света

Математика писмени задатак 3/06 Растављање полинома на чиниоце
Круг
Обрада података

Енглески језик писмена вежба 3/06 Module 6

VII3
Предмет Група Врста Недеља у месецу Садржај рада

Географија иницијални тест 2/09 Градиво шестог разреда - области ...картографија, демографија и географија Европе

Енглески језик иницијални тест 2/09 Градиво шестог разреда

Биологија иницијални тест 2/09 Градиво 6. разреда

Историја иницијални тест 2/09 Провера знања из шестог разреда

Математика иницијални тест 2/09 Провера знања из претходне школске године

Српски језик и књижевностиницијални тест 2/09 Градиво 6.разреда

Физика иницијални тест 2/09 Градиво 6. разреда

Хемија иницијални тест 2/09 Материја (супстанца, физ. тело, физ. поље); основне физ. величине (ознаке и мерне јединице); претварање мерних јединица.

Немачки језик иницијални тест 2/09 Градиво шестог разреда

Информатика и рачунарствоиницијални тест 3/09 Градиво 6. разреда

Математика блиц тест 5/09 Реални бројеви



Физика тестирање 5/09 КРЕТАЊЕ И СИЛА

Математика контролни задатак 2/10 Рачунске операције у скупу реалних бројева

Информатика и рачунарствоИнформатика и рачунарство VII/3тестирање 2/10 ИКТ

Српски језик и књижевностписмени задатак 3/10 Странице мог детињства

Хемија тестирање 3/10 Хемија као експериментална наука и хем. лабораторија

Српски језик и књижевностконтролни задатак 4/10 Глаголски облици

Енглески језик писмена вежба 4/10 Module 1

Географија писмена вежба 5/10 НЕМА КАРТА -Европа, Јужна

Немачки језикНемачки језик 7/3писмена вежба 5/10 Утврђивање тема

Математика писмени задатак 6/10 Први писмени задатак

Математика контролни задатак 4/11 Питагорина теорема

Хемија тестирање 4/11 Атоми и хемијски елементи

Физика тестирање 4/11 Њутнови закони механике

Српски језик и књижевностконтролни задатак 5/11 Непроменљиве врсте речи

Информатика и рачунарствоИнформатика и рачунарство VII/3тестирање 2/12 Дигитална писменост

Немачки језикНемачки језик 7/3писмени задатак 2/12 Систематизација тема

Српски језик и књижевностписмени задатак 3/12 Тема из градива

Математика контролни задатак 3/12 Степен и операције са степеном

Хемија тестирање 4/12 Молекули елемената и једињења, јони и јонска једињења

Географија писмена вежба 5/12 Нема карта Азија

Физика тестирање 5/01 Кретање тела у гравитационом пољу силе Земљине теже

Математика писмени задатак 6/01 Други писмени задатак

Математика контролни задатак 5/02 Многоугао

Информатика и рачунарствоИнформатика и рачунарство VII/3тестирање 2/03 Цртање у програмском језику Python

Физика тестирање 2/03 Равнотежа

Хемија тестирање 3/03 Хомогене и хетерогене смеше

Математика писмени задатак 5/03 Трећи писмени задатак

Хемија тестирање 1/05 Израчунавања у хемији

Математика контролни задатак 2/05 Цели алгебарски изрази

Физика тестирање 2/05 Механички рад, снага и енергија

Информатика и рачунарствоИнформатика и рачунарство VII/3практичан рад 3/05 Рачунарство

Физика тестирање 2/06 Топлота

Математика писмени задатак 2/06 Четврти писмени задатак



VII4
Предмет Група Врста Недеља у месецу Садржај рада

Биологија иницијални тест 2/09 Градиво 6. разреда

Географија иницијални тест 2/09 ГРАДИВО ШЕСТОГ РАЗРЕДА ПО ОБЛАСТИМА...КАРТОГРАФИЈА , ДЕМОГРАФИЈА И ГЕОГРАФИЈА ЕВРОПЕ

Физика иницијални тест 2/09 Градиво 6. разреда

Историја иницијални тест 2/09 Провера знања из шестог разреда

Немачки језик иницијални тест 2/09 градиво шестог разреда

Математика иницијални тест 2/09 Провера знања из претходне школске године

Енглески језик иницијални тест 2/09 Градиво шестог разреда

Хемија иницијални тест 2/09 Материја (супстанца, физ. тело, физ. поље); основне физ. величине (ознаке и мерне јединице); претварање мерних јединица.

Информатика и рачунарствоиницијални тест 3/09 Градиво 6. разреда

Српски језик и књижевностиницијални тест 3/09 инцијални  тест

Математика блиц тест 5/09 Реални бројеви

Математика контролни задатак 5/09 Рачунске операције у скупу реалних бројева

Физика тестирање 2/10 КРЕТАЊЕ И СИЛА

Информатика и рачунарствотестирање 3/10 ИКТ

Хемија тестирање 3/10 Хемија као експериментална наука и хемијска лабораторија

Српски језик и књижевностписмени задатак 4/10 Први писмени задатак

Географија писмена вежба 4/10 Нема карта Европе- јужна

Немачки језикНемачки језик 7/4писмена вежба 5/10 Утврђивање

Математика блиц тест 5/10 Питагорина теорема

Енглески језик писмена вежба 5/10 Module 1

Математика писмени задатак 6/10 Први писмени задатак

Физика тестирање 3/11 Њутнови закони механике

Географија писмена вежба 4/11 Нема карта Европа- све регије

Математика контролни задатак 4/11 Питагорина теорема

Хемија тестирање 4/11 Атоми и хемијски елементи

Информатика и рачунарствоИнформатика и рачунарство 7/4тестирање 2/12 Дигитална писменост

Немачки језикНемачки језик 7/4писмени задатак 2/12 Систематизација

Српски језик и књижевностписмени задатак 3/12 Други писмени задатак

Математика писмени задатак 3/12 Други писмени задатак

Хемија тестирање 4/12 Молекули елемената и једињења, јони и јонска једињења

Географија писмена вежба 4/01 Азија- одлике, рељеф , ЈЗ регија



Физика тестирање 5/01 Кретање тела у пољу силе Земљине теже

Математика писмени задатак 6/01 Други писмени задатак

Математика контролни задатак 5/02 Многоугао

Информатика и рачунарствоИнформатика и рачунарство 7/4тестирање 2/03 Цртање у програмском језику Пајтон

Физика тестирање 2/03 Равнотежа

Српски језик и књижевностписмени задатак 3/03 Трећи писмени задатак

Хемија тестирање 3/03 Хомогене и хетерогене смеше

Математика писмени задатак 5/03 Трећи писмени задатак

Хемија тестирање 1/05 Израчунавања у хемији

Математика контролни задатак 2/05 Цели алгебарски изрази

Физика тестирање 2/05 Механички рад, снага и енергија

Информатика и рачунарствоИнформатика и рачунарство 7/4практичан рад 3/05 Рачунарство

Српски језик и књижевностписмени задатак 4/05 Четврти писмени задатак

Физика тестирање 2/06 Топлота

Математика писмени задатак 2/06 Четврти писмени задатак

VII5
Предмет Група Врста Недеља у месецу Садржај рада

Енглески језик иницијални тест 2/09 Градиво шестог разреда

Биологија иницијални тест 2/09 Градиво 6. разреда

Историја иницијални тест 2/09 Иницијално тестирање градива претходне школске године.

Географија иницијални тест 2/09 По областима и стандардима градиво шестог разреда

Физика иницијални тест 2/09 Градиво 6. разреда

Математика иницијални тест 2/09 Провера знања из претходне школске године

Немачки језик иницијални тест 2/09 градиво шестог разреда

Хемија иницијални тест 2/09 Материја (супстанца, физ. тело, физ. поље); основне физ. величине (ознаке и мерне јединице); претварање мерних јединица.

Информатика и рачунарствоиницијални тест 3/09 Градиво 6. разреда

Српски језик и књижевностиницијални тест 3/09 градиво 6. разреда

Математика блиц тест 5/09 Реални бројеви

Математика контролни задатак 2/10 Рачунске операције у скупу реалних бројева

Физика тестирање 2/10 КРЕТАЊЕ И СИЛА

Информатика и рачунарствотестирање 3/10 ИКТ

Хемија тестирање 3/10 Хемија као експериментална наука и хемијска лабораторија

Географија контролни задатак 4/10 Нема карта Европе



Српски језик и књижевностписмени задатак 4/10 Први писани задатак

Немачки језикНемачки језик 7/5писмена вежба 5/10 Утврђивање

Историја писмена вежба 5/10 Обласит - прва индустријска револуција и грађанске револуције.

Математика писмени задатак 6/10 Први писмени задатак

Енглески језик писмена вежба 1/11 Module 1

Математика контролни задатак 4/11 Питагорина теорема

Хемија тестирање 4/11 Атоми и хемијски елементи

Физика тестирање 4/11 Њутнови закони механике

Информатика и рачунарствотестирање 2/12 Дигитална писменост

Немачки језикНемачки језик 7/5писмени задатак 2/12 Систамтизација

Српски језик и књижевностписмени задатак 3/12 Други писмени задатак

Математика писмени задатак 3/12 Други писмени задатак

Хемија тестирање 4/12 Молекули елемената и једињења, јони и јонска једињења

Географија контролни задатак 4/12 Нема карта Азије

Историја контролни задатак 4/01 Тест хронолошких дешавања у периоду краја 18. и почетак 19.в.

Физика тестирање 5/01 Кретање тела у пољу силе Земљине теже

Математика контролни задатак 6/01 Степен

Математика контролни задатак 5/02 Многоугао

Информатика и рачунарствоИнформатика и рачунарство VII/5тестирање 2/03 Цртање у програмском језику Пајтон

Физика тестирање 2/03 Равнотежа

Српски језик и књижевностписмени задатак 3/03 Трећи писмени задатак

Хемија тестирање 3/03 Хомогене и хетерогене смеше

Математика писмени задатак 5/03 Трећи писмени задатак

Хемија тестирање 1/05 Израчунавања у хемији

Математика контролни задатак 2/05 Цели алгебарски изрази

Физика тестирање 2/05 Механички рад, снага и енергија

Информатика и рачунарствоИнформатика и рачунарство VII/5практичан рад 3/05 Рачунарство

Српски језик и књижевностписмени задатак 4/05 Четврти писмени задатак

Физика тестирање 2/06 Топлота

Математика писмени задатак 2/06 Четврти писмени задатак

VIII1
Предмет Група Врста Недеља у месецу Садржај рада

Географија иницијални тест 1/09 Писмена провера знања из 7.р.



Немачки језик иницијални тест 1/09 /

Историја иницијални тест 2/09 Градиво 7.разреда

Енглески језик иницијални тест 2/09 Именовање појмова везаних за облике рељефа, места у граду, особине личности, занимања, врсте одмора, спортске терене, болести и повреде, врсте уметности, образовање, заштиту животне средине, ИКТ и друштвене проблеме. Изражавање и описивање положаја у простору, радњи и догађаја у садашњости, прошлости и будућности, пружање додатних информација о људима/стварима/местима, поређење особина, изражавање молби/понуда, тражење појашњења и преношење наредби/молби. Употреба свакодневних израза у комуникативним ситуацијама куповине превозне карте, давања упутстава, куповине карте за позориште, прављења планова и посете лекару.

Информатика и рачунарствоиницијални тест 2/09 Градиво предходног разреда

Математика иницијални тест 2/09 Градиво 7. разреда

Српски језик и књижевностиницијални тест 2/09 Градиво 7.разреда

Физика иницијални тест 2/09 Иницијални тест је урађен са циљем да се, да се уз помоћ 14 кратких питања и задатака, добију информације о томе колико су трајна знања ученика стечена у шестом и седмом разреду, везана за кретање и графике кретања, јединице физичких величина, познавање одговарајућих мерних инструмената, равнотежу, притисак, топлотне појаве и енергију

Хемија иницијални тест 2/09 Градиво 7. разреда

Биологија иницијални тест 2/09 Кључни појмови седмог разреда

Енглески језик писмена вежба 5/09 Именовање хобија, слободних активности, спортова, личних особина, тинејџерских проблема и појмова везаних за школски живот. Поређење особина, пружање додатних информација о људима, местима, стварима и поседовању. Изражавање радњи у садашњости (стања, повремених, тренутних и неодређене прошлости). Комуникациони изрази за тражење и давање савета.

Физика контролни задатак 5/09 Осцилације и таласи

Српски језик и књижевностблиц тест 2/10 Врсте речи и гласовне промене

Математика контролни задатак 2/10 Сличност троуглова

Хемија контролни задатак 2/10 Метали, оксиди метала, хидроксиди

Биологија контролни задатак 3/10 Ћелијски метаболизам,матичне ћелије,ендокрини систем

Српски језик и књижевностписмени задатак 3/10 1. Страница моје аутобиографије
2. Трагови које нам је оставио Доситеј Обрадовић

Математика блиц тест 4/10 Тачка, права. раван, односи, ортогонална пројекција

Географија тестирање 4/10 Тест знања - Рељеф Србије

Немачки језик писмена вежба 4/10 Perfekat
Sistem zavisnih recenica
Konjuktiv preterita

Математика писмени задатак 5/10 Сличност. Тачка, права, раван

Биологија контролни задатак 5/10 Наслеђивање и еволуција

Информатика и рачунарствоИнформатика и рачунарствотестирање 2/11 Информационо-комуникационе технологије

Српски језик и књижевностконтролни задатак 3/11 Грађење речи; стилске фигуре

Физика контролни задатак 4/11 Светлосне појаве

Математика контролни задатак 5/11 линеарне једначине

Немачки језик писмени задатак 2/12 зависне реченице
перфекат
коњуктив претерита
императив
допуњавање текста

Српски језик и књижевностписмени задатак 3/12 Тема из градива

Физика контролни задатак 4/12 Електрично поље

Географија практичан рад 4/12 Нема карта – Србија

Математика писмени задатак 5/12 призма, линеарне једначине и неједначине

Географија тестирање 2/03 Тест знања - Друштвене одлике Србије

Географија практичан рад 1/06 Нема карта Србије - Градови на карти

VIII2



Предмет Група Врста Недеља у месецу Садржај рада

Географија иницијални тест 1/09 Писмена провера постојећих знања и умења из 7.р. 
Ваневропски континенти, државе Јапан, Кина, Канада, Мексико, Аустралија

Енглески језик иницијални тест 1/09 Именовање појмова везаних за облике рељефа, места у граду, особине личности, занимања, врсте одмора, спортске терене, болести и повреде, врсте уметности, образовање, заштиту животне средине, ИКТ и друштвене проблеме. Изражавање и описивање положаја у простору, радњи и догађаја у садашњости, прошлости и будућности, пружање додатних информација о људима/стварима/местима, поређење особина, изражавање молби/понуда, тражење појашњења и преношење наредби/молби. Употреба свакодневних израза у комуникативним ситуацијама куповине превозне карте, давања упутстава, куповине карте за позориште, прављења планова и посете лекару.

Немачки језик иницијални тест 1/09 /

Биологија иницијални тест 1/09 Кључни појмови седмог разреда

Историја иницијални тест 2/09 Градиво 7.разреда

Информатика и рачунарствоиницијални тест 2/09 Градиво предходног разреда

Математика иницијални тест 2/09 Градиво 7.разреда

Физика иницијални тест 2/09 Иницијални тест је урађен са циљем да се, да се уз помоћ 14 кратких питања и задатака, добију информације о томе колико су трајна знања ученика стечена у шестом и седмом разреду, везана за кретање и графике кретања, јединице физичких величина, познавање одговарајућих мерних инструмената, равнотежу, притисак, топлотне појаве и енергију

Хемија иницијални тест 2/09 Градиво 7. разреда

Српски језик и књижевностиницијални тест 3/09 Провера градива из претходног разреда

Физика контролни задатак 5/09 Осцилације и таласи

Математика контролни задатак 2/10 Сличност троуглова

Хемија контролни задатак 2/10 Метали, оксиди метала, хидроксиди

Енглески језик писмена вежба 3/10 Именовање хобија, слободних активности, спортова, личних особина, тинејџерских проблема и појмова везаних за школски живот. Поређење особина, пружање додатних информација о људима, местима, стварима и поседовању. Изражавање радњи у садашњости (стања, повремених, тренутних и неодређене прошлости). Комуникациони изрази за тражење и давање савета.

Биологија контролни задатак 3/10 Ћелијски метаболизам,матичне ћелије,ендокрини систем

Српски језик и књижевностписмени задатак 4/10 Први школски писмени задатак

Немачки језик писмена вежба 4/10 Perfekat
Sistem zavisnih recenica
Konjuktiv preterita

Математика блиц тест 4/10 Основни геометријски појмови

Математика писмени задатак 5/10 Сличност. Тачка, права, раван

Географија тестирање 5/10 Тест знања - Рељеф Србије

Биологија контролни задатак 1/11 Јединство грађе и функције као основа живота

Информатика и рачунарствоИнформатика и рачунарствотестирање 2/11 Информационо-комуникационе технологије

Српски језик и књижевностписмена вежба 4/11 Творба речи

Физика контролни задатак 4/11 Светлосне појаве

Математика контролни задатак 5/11 Линеарне једначине

Немачки језик писмени задатак 2/12 перфекат
зависне реченице
коњуктив претерита
императив
допуњавање текста

Физика контролни задатак 4/12 Електрично поље

Географија практичан рад 4/12 Нема карта - Србија

Математика писмени задатак 5/12 Призма , линеарне једначине и неједначине

Географија тестирање 2/03 Тест знања - Друштвене одлике Србије

Географија практичан рад 3/05 Нема карта Србије - Градови на карти

VIII3



Предмет Група Врста Недеља у месецу Садржај рада

Географија иницијални тест 1/09 Писмена провера градива 7.р.

Енглески језик иницијални тест 1/09 Градиво седмог разреда

Историја иницијални тест 2/09 Градиво 7.разреда

Информатика и рачунарствоИнформатика и рачунарствоиницијални тест 2/09 Градиво предходног разреда

Немачки језик иницијални тест 2/09 /

Физика иницијални тест 2/09 Иницијални тест је урађен са циљем да се, да се уз помоћ 14 кратких питања и задатака, добију информације о томе колико су трајна знања ученика стечена у шестом и седмом разреду, везана за кретање и графике кретања, јединице физичких величина, познавање одговарајућих мерних инструмената, равнотежу, притисак, топлотне појаве и енергију

Математика иницијални тест 2/09 Градиви 7. разреда

Српски језик и књижевностиницијални тест 2/09 Градиво 7.разреда

Биологија иницијални тест 2/09 Кључни појмови седмог разреда

Хемија иницијални тест 2/09 Градиво 7. разреда

Хемија контролни задатак 5/09 Метали, оксиди метала, хидроксиди

Математика контролни задатак 5/09 Сличност троуглова

Српски језик и књижевностблиц тест 2/10 Врсте речи и гласовне промене

Физика контролни задатак 2/10 Осцилације и таласи

Енглески језик писмена вежба 2/10 Module 1 (Sports & hoobies; verbs do, play, go; character adjectives; present simple and continuous, present perfect)

Биологија контролни задатак 3/10 Ћелијски метаболизам,матичне ћелије,ендокрини систем

Српски језик и књижевностписмени задатак 3/10 1. Страница моје аутобиографије
2. Трагови које нам је оставио Доситеј Обрадовић

Немачки језик писмена вежба 4/10 Perfekat
Sistem zavisnih recenica
Konjuktiv preterita

Математика блиц тест 4/10 Основни геометријски појмови

Математика писмени задатак 5/10 Сличност. Тачка, права, раван

Географија тестирање 5/10 Тест знања - Рељеф Србије

Информатика и рачунарствоИнформатика и рачунарствотестирање 2/11 Информационо-комуникационе технологије

Енглески језик писмена вежба 2/11 Module 1 II (School life; Relative pronouns; Comparison of adjectives)

Српски језик и књижевностконтролни задатак 3/11 Грађење речи; стилске фигуре

Физика контролни задатак 4/11 Светлосне појаве

Математика контролни задатак 5/11 линеарне једначине

Немачки језик писмени задатак 1/12 /

Енглески језик писмени задатак 2/12 Module 2

Српски језик и књижевностписмени задатак 3/12 Тема из градива

Физика контролни задатак 4/12 Електрично поље

Географија практичан рад 4/12 Нема карта – Србија

Математика писмени задатак 5/12 призма, линеарне једначине и неједначине

Енглески језик писмена вежба 1/02 Module 3



Географија тестирање 2/03 Тест знања - Друштвене одлике Србије

Енглески језик писмена вежба 3/03 Module 4

Енглески језик писмени задатак 4/04 Module 5

Географија практичан рад 3/05 Нема карта Србије - Градови на карти

Енглески језик писмена вежба 4/05 Module 6

VIII4
Предмет Група Врста Недеља у месецу Садржај рада

Информатика и рачунарствоиницијални тест 1/09 Градиво предходног разреда

Физика иницијални тест 1/09 Иницијални тест је урађен са циљем да се, да се уз помоћ 14 кратких питања и задатака, добију информације о томе колико су трајна знања ученика стечена у шестом и седмом разреду.

Енглески језик иницијални тест 2/09 Иницијални тест ( градиво седмог разреда)

Биологија иницијални тест 2/09 Градиво 7. разреда

Хемија иницијални тест 2/09 Градиво 7. разреда

Географија иницијални тест 2/09 Градиво седмог разреда по областима и стандардима

Немачки језик иницијални тест 2/09 Градиво седмог разреда

Математика иницијални тест 2/09 Градиво 7. разреда

Историја иницијални тест 2/09 Провера знања из седмог разреда

Физика контролни задатак 4/09 Осцилације и таласи

Географија контролни задатак 5/09 Историјски развој Србије , географски положај

Математика контролни задатак 2/10 Сличност

Хемија тестирање 2/10 Метали, оксиди и хидроксиди

Енглески језик тестирање 3/10 Module 1-Progress Check

Српски језик и књижевностконтролни задатак 3/10 Врста и служба речи

Српски језик и књижевностписмени задатак 4/10 Слободна тема

Немачки језикНемачки језик 8/4писмена вежба 4/10 Утврђивање тема

Географија тестирање 5/10 Нема карта Србија- природне одлике

Математика писмени задатак 5/10 Први писмени задатак
 Сличност; Тачка, права и раван

Хемија тестирање 2/11 Неметали, оксиди и киселине

Информатика и рачунарствоИнформатика и рачунарствотестирање 2/11 Информационо-комуникационе технологије

Физика контролни задатак 4/11 Светлосне појаве

Енглески језик писмени задатак 5/11 The First Written Test

Математика контролни задатак 1/12 Линеарне једначине и неједначине са једном непознатом

Хемија тестирање 2/12 Соли

Немачки језикНемачки језик 8/4писмени задатак 2/12 Систематизација



Српски језик и књижевностписмени задатак 3/12 Тема из градива

Физика контролни задатак 4/12 Електрично поље

Математика писмени задатак 4/12 Други Писмени задатак
Линерне једначине и неједначине са једном непознатом;
Призма

Енглески језик тестирање 6/01 Module 3-Progress Check

Хемија тестирање 4/02 Угљоводоници

Енглески језик тестирање 5/02 Module 4-Progress Check

Енглески језик писмени задатак 2/04 The Second Written Test

Енглески језик тестирање 4/05 Module 6-Progress Check

VIII5
Предмет Група Врста Недеља у месецу Садржај рада

Информатика и рачунарствоиницијални тест 1/09 Градиво предходног разреда

Енглески језик иницијални тест 1/09 Иницијални тест (градиво седмог разреда )

Физика иницијални тест 1/09 Иницијални тест 

Географија иницијални тест 2/09 Градиво седмог разреда по континентима...подељено на нивое постигнућа

Немачки језик иницијални тест 2/09 градиво седмог разреда

Биологија иницијални тест 2/09 Градиво 7. разреда

Математика иницијални тест 2/09 Провера знања из претходне школске године

Историја иницијални тест 2/09 Провера знања из седмог разреда

Хемија иницијални тест 2/09 Градиво 7. разреда

Географија контролни задатак 5/09 Провера области - историјски развој Србије и географски положај

Физика контролни задатак 5/09 Осцилације и таласи

Математика контролни задатак 2/10 Сличност

Хемија тестирање 2/10 Метали, оксиди и хидроксиди

Енглески језик тестирање 3/10 Module 1- Progress Check

Српски језик и књижевностконтролни задатак 3/10 Врста и служба речи

Српски језик и књижевностписмени задатак 4/10 Слободна тема

Немачки језикНемачки језик 8/5писмена вежба 4/10 Утврђивање

Математика писмени задатак 5/10 Први писмени задатак

Хемија тестирање 2/11 Неметали, оксиди и киселине

Информатика и рачунарствоИнформатика и рачунарствотестирање 2/11 Информационо-комуникационе технологије

Географија тестирање 3/11 Нема карта Србија - природне одлике

Физика контролни задатак 4/11 Светлосне појаве

Енглески језик писмени задатак 5/11 The First Written Test



Математика контролни задатак 1/12 Линеарне једначине и неједначине

Немачки језикНемачки језик 8/5писмени задатак 2/12 Систематизација

Хемија тестирање 2/12 Соли

Српски језик и књижевностписмени задатак 3/12 Тема из градива

Физика контролни задатак 4/12 Електрично поље

Математика контролни задатак 4/12 Призма

Енглески језик тестирање 6/01 Module 3-Progress Check

Математика писмени задатак 2/02 Други писмени задатак

Хемија тестирање 4/02 Угљоводоници

Енглески језик тестирање 5/02 Module 4-Assessment

Математика контролни задатак 2/03 Линеарна функција

Математика писмени задатак 4/03 Трећи писмени задатак

Хемија тестирање 5/03 Органска једињења с кисеоником

Енглески језик писмени задатак 2/04 The Second Written Test

Математика контролни задатак 2/05 Ваљак и купа

Енглески језик тестирање 4/05 Module 6-Assessment

Математика писмени задатак 4/05 Четврти писмени задатак



Именовање појмова везаних за описивање физичког изгледа, хране, одеће, личних особина, места у граду, активности у слободно време, дивљих животиња, спортова, занимања, паковања хране, правила понашања и бројева до 100. Употреба облика за припадност, упитних речи, множину, изражавање положаја у простору, поседовање, међусобно поређење, изражавање тренутних и сталних радњи, интересовања, количине, реда речи у реченици, забране и времена вршења радње. Употреба комуникативних израза за изражавање способности и допадања, описивање изгледа, давање основних информација о себи и другима и реаговање на молбе. Разумевање прочитаног текста уз употребу познатих речи у контексту.

Провера у писаној форми 
Познавање основних елемената знања из претходног циклуса образовања

Поздрављање и отпоздрављање, представљање себе и других помоћу једноставних језичких средстава. Именовање бројева прве стотине. Идентификовање и описивање личних предмета и школског прибора једноставним језичким средствима (одређени/неодређени члан, боје). Пружање основних информација о себи и другима у ширем друштвеном контексту (личне заменице у функцији сујбекта, присвојни придеви, глагол to be).

Познавање граматичких категорија врсте речи, подврсте речи, реченични чланови

Правила читања
Бројеви
Постављање питања и давање одговора на иста
Презент
Вокабулар

Скупови и скуповне операције, примена дељивости, основни појмови геометрије

Идентификовање/Именовање спортова, чланова шире породице и породичних односа, придева за описивање личних особина. Описивање физичког изгледа. Изражавање припадности, поседовања и опште способности у садашњости. Свакодневни изрази за престављање и описивање других.

Бројевни изрази
Једначине и неједначине са непознатим чиниоцем, дељеником или делиоцем
Примена симетрале дужи и симетрале угла



Именовање појмова везаних за описивање физичког изгледа, хране, одеће, личних особина, места у граду, активности у слободно време, дивљих животиња, спортова, занимања, паковања хране, правила понашања и бројева до 100. Употреба облика за припадност, упитних речи, множину, изражавање положаја у простору, поседовање, међусобно поређење, изражавање тренутних и сталних радњи, интересовања, количине, реда речи у реченици, забране и времена вршења радње. Употреба комуникативних израза за изражавање способности и допадања, описивање изгледа, давање основних информација о себи и другима и реаговање на молбе. Разумевање прочитаног текста уз употребу познатих речи у контексту.

Провера у писаној форми 
Познавање основних елемената знања из претходног циклуса образовања

Поздрављање и отпоздрављање, представљање себе и других помоћу једноставних језичких средстава. Именовање бројева прве стотине. Идентификовање и описивање личних предмета и школског прибора једноставним језичким средствима (одређени/неодређени члан, боје). Пружање основних информација о себи и другима у ширем друштвеном контексту (личне заменице у функцији сујбекта, присвојни придеви, глагол to be).

Познавање граматичких категорија врсте речи, подврсте речи, реченични чланови

Правила читања
Бројеви
Постављање питања и давање одговора на иста
Презент
Вокабулар

Скупови и скуповне операције, примена дељивости, основни појмови геометрије

Идентификовање/Именовање спортова, чланова шире породице и породичних односа, придева за описивање личних особина. Описивање физичког изгледа. Изражавање припадности, поседовања и опште способности у садашњости. Свакодневни изрази за престављање и описивање других.

Бројевни изрази
Једначине и неједначине са непознатим чиниоцем, дељеником или делиоцем
Примена симетрале дужи и симетрале угла



Именовање појмова везаних за описивање физичког изгледа, хране, одеће, личних особина, места у граду, активности у слободно време, дивљих животиња, спортова, занимања, паковања хране, правила понашања и бројева до 100. Употреба облика за припадност, упитних речи, множину, изражавање положаја у простору, поседовање, међусобно поређење, изражавање тренутних и сталних радњи, интересовања, количине, реда речи у реченици, забране и времена вршења радње. Употреба комуникативних израза за изражавање способности и допадања, описивање изгледа, давање основних информација о себи и другима и реаговање на молбе. Разумевање прочитаног текста уз употребу познатих речи у контексту.

Поздрављање и отпоздрављање, представљање себе и других помоћу једноставних језичких средстава. Именовање бројева прве стотине. Идентификовање и описивање личних предмета и школског прибора једноставним језичким средствима (одређени/неодређени члан, боје). Пружање основних информација о себи и другима у ширем друштвеном контексту (личне заменице у функцији сујбекта, присвојни придеви, глагол to be).

Познавање граматичких категорија врсте речи, подврсте речи, реченични чланови

Правила читања
Бројеви
Постављање питања и давање одговора на иста
Презент
Вокабулар

Скупови и скуповне операције, примена дељивости, основни појмови геометрије

Идентификовање/Именовање спортова, чланова шире породице и породичних односа, придева за описивање личних особина. Описивање физичког изгледа. Изражавање припадности, поседовања и опште способности у садашњости. Свакодневни изрази за престављање и описивање других.

Бројевни изрази
Једначине и неједначине са непознатим чиниоцем, дељеником или делиоцем
Примена симетрале дужи и симетрале угла





Иницијална процена урађена је са циљем да се, кроз 10 кратких питања и задатака, добију информације о математичкој и научној писмености: разломци, децимални бројеви, обим квадрата, претварању јединица за дужину, мерењу времена и масе, затим да ли ученици владају појмовима: кретање и сила теже.

Countries and nationalities, nouns and verbs, vocabulary, plural of nouns, numbers, comparison of adjectives



Писмена форма, 5 задатака из претходног разреда , област из 3 понуђене теме

Иницијална процена урађена је са циљем да се, кроз 10 кратких питања и задатака, добију информације о математичкој и научној писмености: разломци, децимални бројеви, обим квадрата, претварању јединица за дужину, мерењу времена и масе, затим да ли ученици владају појмовима: кретање и сила теже.

Вокабулар,постављање питања и давање одговора на иста,примену неодређеног и одређеног члана испред именица.



Module 1 (Describing people; WH-questions and answers; verb to be and short answers; present simple and present continuous)

Зависне величине, графички приказ зависних величина, пропорција
Површина троугла и четвороугла

Countries and nationalities, comparison of adjectives, nouns and verbs, plural of nouns, present simple and continuous tense, some/any.

Иницијална процена урађена је са циљем да се, кроз 10 кратких питања и задатака, добију информације о математичкој и научној писмености: разломци, децимални бројеви, обим квадрата, претварању јединица за дужину, мерењу времена и масе, затим да ли ученици владају појмовима: кретање и сила теже.



Зависне величине, графички приказ зависних величина, пропорција
Површина троугла и четвороугла



Градиво претходних разреда које је у вези са физиком географија, математика, познавање природе



Придеви и употреба у реченици за опис, модални глаголи. Употреба упитних речи у складу са падежима и комбиновање са локацијом .



Градиво претходних разреда које има везе са физиком: математика, географија, познавање природе,...



Описивање физичког изгледа и личних особина, именовање активности у слободно време, спортова, хране, болести, места у граду, ТВ емисија, занимања, технологије, животиња, кућних послова и природних непогода. Употреба структура за тражење дозволе, неодређене заменице, изражавање способности у прошлости, поређење особина, односне заменице, изражавање тренутних радњи, сталних радњи, радњи у одређеној прошлости, несвршених радњи, навика у прошлости, радњи у неодређеној прошлости, употреба одговарајућих прилога за време, предвиђање будућих догађаја, изражавање условних догађаја и начина вршења радње. Реаговање у говорним ситуацијама употребом одговарајућих комуникативних израза за описивање личности, наручивање хране, одабир ТВ програма, реаговање на молбу/захтев, захваљивање и давање упутстава за кретање. Разумевање прочитаног текста кроз употребу познатих речи у контексту.

Иницијални тест урађен са циљем да се, кроз кроз 10 питања и задатака, добију информације о томе колико су трајна њихова знања, стечена у шестом разреду, везана за равномерно праволинијско кретање и очитавање и израчунавање брзине, затим силе, масе и густине и притиска.

Именовање свакодневних активности и интересовања, хране, животиња и превозних средстава. Описивање физичког изгледа, одећа, обућа и модни детаљи. Постављање питања помоћу упитних речи, изражавање количине, присвојни облици и неодређене заменице.

Идентификовање/Именовање облика рељефа и врста грађевина. Описивање одлика живота у граду и на селу. Употреба свакодневних израза за прављење планова. Изражавање радњи и догађаја у садашњости, тражење и давање информација о садашњим догађајима (Present Simple, Present Continuous, Present Perfect). Изражавање предлога, наредби и забрана помоћу заповедног начина.



Промена модалних глагола у презенту, присвојне заменице у номинативу и акузативу, временске прилике, записивање година, редних бројева и датума и вокабулар.

Иницијални тест урађен са циљем да се, кроз кроз 10 питања и задатака, добију информације о томе колико су трајна њихова знања, стечена у шестом разреду, везана за равномерно праволинијско кретање и очитавање и израчунавање брзине, затим силе, масе и густине и притиска.

Реални бројеви
График функције y=kx
Продужена пропорција
Питагорина теорема



Градиво шестог разреда - области ...картографија, демографија и географија Европе

Материја (супстанца, физ. тело, физ. поље); основне физ. величине (ознаке и мерне јединице); претварање мерних јединица.





ГРАДИВО ШЕСТОГ РАЗРЕДА ПО ОБЛАСТИМА...КАРТОГРАФИЈА , ДЕМОГРАФИЈА И ГЕОГРАФИЈА ЕВРОПЕ

Материја (супстанца, физ. тело, физ. поље); основне физ. величине (ознаке и мерне јединице); претварање мерних јединица.



Материја (супстанца, физ. тело, физ. поље); основне физ. величине (ознаке и мерне јединице); претварање мерних јединица.





Именовање појмова везаних за облике рељефа, места у граду, особине личности, занимања, врсте одмора, спортске терене, болести и повреде, врсте уметности, образовање, заштиту животне средине, ИКТ и друштвене проблеме. Изражавање и описивање положаја у простору, радњи и догађаја у садашњости, прошлости и будућности, пружање додатних информација о људима/стварима/местима, поређење особина, изражавање молби/понуда, тражење појашњења и преношење наредби/молби. Употреба свакодневних израза у комуникативним ситуацијама куповине превозне карте, давања упутстава, куповине карте за позориште, прављења планова и посете лекару.

Иницијални тест је урађен са циљем да се, да се уз помоћ 14 кратких питања и задатака, добију информације о томе колико су трајна знања ученика стечена у шестом и седмом разреду, везана за кретање и графике кретања, јединице физичких величина, познавање одговарајућих мерних инструмената, равнотежу, притисак, топлотне појаве и енергију

Именовање хобија, слободних активности, спортова, личних особина, тинејџерских проблема и појмова везаних за школски живот. Поређење особина, пружање додатних информација о људима, местима, стварима и поседовању. Изражавање радњи у садашњости (стања, повремених, тренутних и неодређене прошлости). Комуникациони изрази за тражење и давање савета.

1. Страница моје аутобиографије
2. Трагови које нам је оставио Доситеј Обрадовић

зависне реченице
перфекат
коњуктив претерита
императив
допуњавање текста



Писмена провера постојећих знања и умења из 7.р. 
Ваневропски континенти, државе Јапан, Кина, Канада, Мексико, Аустралија

Именовање појмова везаних за облике рељефа, места у граду, особине личности, занимања, врсте одмора, спортске терене, болести и повреде, врсте уметности, образовање, заштиту животне средине, ИКТ и друштвене проблеме. Изражавање и описивање положаја у простору, радњи и догађаја у садашњости, прошлости и будућности, пружање додатних информација о људима/стварима/местима, поређење особина, изражавање молби/понуда, тражење појашњења и преношење наредби/молби. Употреба свакодневних израза у комуникативним ситуацијама куповине превозне карте, давања упутстава, куповине карте за позориште, прављења планова и посете лекару.

Иницијални тест је урађен са циљем да се, да се уз помоћ 14 кратких питања и задатака, добију информације о томе колико су трајна знања ученика стечена у шестом и седмом разреду, везана за кретање и графике кретања, јединице физичких величина, познавање одговарајућих мерних инструмената, равнотежу, притисак, топлотне појаве и енергију

Именовање хобија, слободних активности, спортова, личних особина, тинејџерских проблема и појмова везаних за школски живот. Поређење особина, пружање додатних информација о људима, местима, стварима и поседовању. Изражавање радњи у садашњости (стања, повремених, тренутних и неодређене прошлости). Комуникациони изрази за тражење и давање савета.

перфекат
зависне реченице
коњуктив претерита
императив
допуњавање текста



Иницијални тест је урађен са циљем да се, да се уз помоћ 14 кратких питања и задатака, добију информације о томе колико су трајна знања ученика стечена у шестом и седмом разреду, везана за кретање и графике кретања, јединице физичких величина, познавање одговарајућих мерних инструмената, равнотежу, притисак, топлотне појаве и енергију

Module 1 (Sports & hoobies; verbs do, play, go; character adjectives; present simple and continuous, present perfect)

1. Страница моје аутобиографије
2. Трагови које нам је оставио Доситеј Обрадовић



Иницијални тест је урађен са циљем да се, да се уз помоћ 14 кратких питања и задатака, добију информације о томе колико су трајна знања ученика стечена у шестом и седмом разреду.



Други Писмени задатак
Линерне једначине и неједначине са једном непознатом;
Призма





Именовање појмова везаних за описивање физичког изгледа, хране, одеће, личних особина, места у граду, активности у слободно време, дивљих животиња, спортова, занимања, паковања хране, правила понашања и бројева до 100. Употреба облика за припадност, упитних речи, множину, изражавање положаја у простору, поседовање, међусобно поређење, изражавање тренутних и сталних радњи, интересовања, количине, реда речи у реченици, забране и времена вршења радње. Употреба комуникативних израза за изражавање способности и допадања, описивање изгледа, давање основних информација о себи и другима и реаговање на молбе. Разумевање прочитаног текста уз употребу познатих речи у контексту.

Поздрављање и отпоздрављање, представљање себе и других помоћу једноставних језичких средстава. Именовање бројева прве стотине. Идентификовање и описивање личних предмета и школског прибора једноставним језичким средствима (одређени/неодређени члан, боје). Пружање основних информација о себи и другима у ширем друштвеном контексту (личне заменице у функцији сујбекта, присвојни придеви, глагол to be).

Идентификовање/Именовање спортова, чланова шире породице и породичних односа, придева за описивање личних особина. Описивање физичког изгледа. Изражавање припадности, поседовања и опште способности у садашњости. Свакодневни изрази за престављање и описивање других.



Именовање појмова везаних за описивање физичког изгледа, хране, одеће, личних особина, места у граду, активности у слободно време, дивљих животиња, спортова, занимања, паковања хране, правила понашања и бројева до 100. Употреба облика за припадност, упитних речи, множину, изражавање положаја у простору, поседовање, међусобно поређење, изражавање тренутних и сталних радњи, интересовања, количине, реда речи у реченици, забране и времена вршења радње. Употреба комуникативних израза за изражавање способности и допадања, описивање изгледа, давање основних информација о себи и другима и реаговање на молбе. Разумевање прочитаног текста уз употребу познатих речи у контексту.

Поздрављање и отпоздрављање, представљање себе и других помоћу једноставних језичких средстава. Именовање бројева прве стотине. Идентификовање и описивање личних предмета и школског прибора једноставним језичким средствима (одређени/неодређени члан, боје). Пружање основних информација о себи и другима у ширем друштвеном контексту (личне заменице у функцији сујбекта, присвојни придеви, глагол to be).

Идентификовање/Именовање спортова, чланова шире породице и породичних односа, придева за описивање личних особина. Описивање физичког изгледа. Изражавање припадности, поседовања и опште способности у садашњости. Свакодневни изрази за престављање и описивање других.



Именовање појмова везаних за описивање физичког изгледа, хране, одеће, личних особина, места у граду, активности у слободно време, дивљих животиња, спортова, занимања, паковања хране, правила понашања и бројева до 100. Употреба облика за припадност, упитних речи, множину, изражавање положаја у простору, поседовање, међусобно поређење, изражавање тренутних и сталних радњи, интересовања, количине, реда речи у реченици, забране и времена вршења радње. Употреба комуникативних израза за изражавање способности и допадања, описивање изгледа, давање основних информација о себи и другима и реаговање на молбе. Разумевање прочитаног текста уз употребу познатих речи у контексту.

Поздрављање и отпоздрављање, представљање себе и других помоћу једноставних језичких средстава. Именовање бројева прве стотине. Идентификовање и описивање личних предмета и школског прибора једноставним језичким средствима (одређени/неодређени члан, боје). Пружање основних информација о себи и другима у ширем друштвеном контексту (личне заменице у функцији сујбекта, присвојни придеви, глагол to be).

Идентификовање/Именовање спортова, чланова шире породице и породичних односа, придева за описивање личних особина. Описивање физичког изгледа. Изражавање припадности, поседовања и опште способности у садашњости. Свакодневни изрази за престављање и описивање других.





Иницијална процена урађена је са циљем да се, кроз 10 кратких питања и задатака, добију информације о математичкој и научној писмености: разломци, децимални бројеви, обим квадрата, претварању јединица за дужину, мерењу времена и масе, затим да ли ученици владају појмовима: кретање и сила теже.



Иницијална процена урађена је са циљем да се, кроз 10 кратких питања и задатака, добију информације о математичкој и научној писмености: разломци, децимални бројеви, обим квадрата, претварању јединица за дужину, мерењу времена и масе, затим да ли ученици владају појмовима: кретање и сила теже.



Иницијална процена урађена је са циљем да се, кроз 10 кратких питања и задатака, добију информације о математичкој и научној писмености: разломци, децимални бројеви, обим квадрата, претварању јединица за дужину, мерењу времена и масе, затим да ли ученици владају појмовима: кретање и сила теже.











Описивање физичког изгледа и личних особина, именовање активности у слободно време, спортова, хране, болести, места у граду, ТВ емисија, занимања, технологије, животиња, кућних послова и природних непогода. Употреба структура за тражење дозволе, неодређене заменице, изражавање способности у прошлости, поређење особина, односне заменице, изражавање тренутних радњи, сталних радњи, радњи у одређеној прошлости, несвршених радњи, навика у прошлости, радњи у неодређеној прошлости, употреба одговарајућих прилога за време, предвиђање будућих догађаја, изражавање условних догађаја и начина вршења радње. Реаговање у говорним ситуацијама употребом одговарајућих комуникативних израза за описивање личности, наручивање хране, одабир ТВ програма, реаговање на молбу/захтев, захваљивање и давање упутстава за кретање. Разумевање прочитаног текста кроз употребу познатих речи у контексту.

Иницијални тест урађен са циљем да се, кроз кроз 10 питања и задатака, добију информације о томе колико су трајна њихова знања, стечена у шестом разреду, везана за равномерно праволинијско кретање и очитавање и израчунавање брзине, затим силе, масе и густине и притиска.

Именовање свакодневних активности и интересовања, хране, животиња и превозних средстава. Описивање физичког изгледа, одећа, обућа и модни детаљи. Постављање питања помоћу упитних речи, изражавање количине, присвојни облици и неодређене заменице.

Идентификовање/Именовање облика рељефа и врста грађевина. Описивање одлика живота у граду и на селу. Употреба свакодневних израза за прављење планова. Изражавање радњи и догађаја у садашњости, тражење и давање информација о садашњим догађајима (Present Simple, Present Continuous, Present Perfect). Изражавање предлога, наредби и забрана помоћу заповедног начина.



Иницијални тест урађен са циљем да се, кроз кроз 10 питања и задатака, добију информације о томе колико су трајна њихова знања, стечена у шестом разреду, везана за равномерно праволинијско кретање и очитавање и израчунавање брзине, затим силе, масе и густине и притиска.













Именовање појмова везаних за облике рељефа, места у граду, особине личности, занимања, врсте одмора, спортске терене, болести и повреде, врсте уметности, образовање, заштиту животне средине, ИКТ и друштвене проблеме. Изражавање и описивање положаја у простору, радњи и догађаја у садашњости, прошлости и будућности, пружање додатних информација о људима/стварима/местима, поређење особина, изражавање молби/понуда, тражење појашњења и преношење наредби/молби. Употреба свакодневних израза у комуникативним ситуацијама куповине превозне карте, давања упутстава, куповине карте за позориште, прављења планова и посете лекару.

Иницијални тест је урађен са циљем да се, да се уз помоћ 14 кратких питања и задатака, добију информације о томе колико су трајна знања ученика стечена у шестом и седмом разреду, везана за кретање и графике кретања, јединице физичких величина, познавање одговарајућих мерних инструмената, равнотежу, притисак, топлотне појаве и енергију

Именовање хобија, слободних активности, спортова, личних особина, тинејџерских проблема и појмова везаних за школски живот. Поређење особина, пружање додатних информација о људима, местима, стварима и поседовању. Изражавање радњи у садашњости (стања, повремених, тренутних и неодређене прошлости). Комуникациони изрази за тражење и давање савета.



Именовање појмова везаних за облике рељефа, места у граду, особине личности, занимања, врсте одмора, спортске терене, болести и повреде, врсте уметности, образовање, заштиту животне средине, ИКТ и друштвене проблеме. Изражавање и описивање положаја у простору, радњи и догађаја у садашњости, прошлости и будућности, пружање додатних информација о људима/стварима/местима, поређење особина, изражавање молби/понуда, тражење појашњења и преношење наредби/молби. Употреба свакодневних израза у комуникативним ситуацијама куповине превозне карте, давања упутстава, куповине карте за позориште, прављења планова и посете лекару.

Иницијални тест је урађен са циљем да се, да се уз помоћ 14 кратких питања и задатака, добију информације о томе колико су трајна знања ученика стечена у шестом и седмом разреду, везана за кретање и графике кретања, јединице физичких величина, познавање одговарајућих мерних инструмената, равнотежу, притисак, топлотне појаве и енергију

Именовање хобија, слободних активности, спортова, личних особина, тинејџерских проблема и појмова везаних за школски живот. Поређење особина, пружање додатних информација о људима, местима, стварима и поседовању. Изражавање радњи у садашњости (стања, повремених, тренутних и неодређене прошлости). Комуникациони изрази за тражење и давање савета.



Иницијални тест је урађен са циљем да се, да се уз помоћ 14 кратких питања и задатака, добију информације о томе колико су трајна знања ученика стечена у шестом и седмом разреду, везана за кретање и графике кретања, јединице физичких величина, познавање одговарајућих мерних инструмената, равнотежу, притисак, топлотне појаве и енергију









Именовање појмова везаних за описивање физичког изгледа, хране, одеће, личних особина, места у граду, активности у слободно време, дивљих животиња, спортова, занимања, паковања хране, правила понашања и бројева до 100. Употреба облика за припадност, упитних речи, множину, изражавање положаја у простору, поседовање, међусобно поређење, изражавање тренутних и сталних радњи, интересовања, количине, реда речи у реченици, забране и времена вршења радње. Употреба комуникативних израза за изражавање способности и допадања, описивање изгледа, давање основних информација о себи и другима и реаговање на молбе. Разумевање прочитаног текста уз употребу познатих речи у контексту.

Поздрављање и отпоздрављање, представљање себе и других помоћу једноставних језичких средстава. Именовање бројева прве стотине. Идентификовање и описивање личних предмета и школског прибора једноставним језичким средствима (одређени/неодређени члан, боје). Пружање основних информација о себи и другима у ширем друштвеном контексту (личне заменице у функцији сујбекта, присвојни придеви, глагол to be).



Именовање појмова везаних за описивање физичког изгледа, хране, одеће, личних особина, места у граду, активности у слободно време, дивљих животиња, спортова, занимања, паковања хране, правила понашања и бројева до 100. Употреба облика за припадност, упитних речи, множину, изражавање положаја у простору, поседовање, међусобно поређење, изражавање тренутних и сталних радњи, интересовања, количине, реда речи у реченици, забране и времена вршења радње. Употреба комуникативних израза за изражавање способности и допадања, описивање изгледа, давање основних информација о себи и другима и реаговање на молбе. Разумевање прочитаног текста уз употребу познатих речи у контексту.

Поздрављање и отпоздрављање, представљање себе и других помоћу једноставних језичких средстава. Именовање бројева прве стотине. Идентификовање и описивање личних предмета и школског прибора једноставним језичким средствима (одређени/неодређени члан, боје). Пружање основних информација о себи и другима у ширем друштвеном контексту (личне заменице у функцији сујбекта, присвојни придеви, глагол to be).



Именовање појмова везаних за описивање физичког изгледа, хране, одеће, личних особина, места у граду, активности у слободно време, дивљих животиња, спортова, занимања, паковања хране, правила понашања и бројева до 100. Употреба облика за припадност, упитних речи, множину, изражавање положаја у простору, поседовање, међусобно поређење, изражавање тренутних и сталних радњи, интересовања, количине, реда речи у реченици, забране и времена вршења радње. Употреба комуникативних израза за изражавање способности и допадања, описивање изгледа, давање основних информација о себи и другима и реаговање на молбе. Разумевање прочитаног текста уз употребу познатих речи у контексту.

Поздрављање и отпоздрављање, представљање себе и других помоћу једноставних језичких средстава. Именовање бројева прве стотине. Идентификовање и описивање личних предмета и школског прибора једноставним језичким средствима (одређени/неодређени члан, боје). Пружање основних информација о себи и другима у ширем друштвеном контексту (личне заменице у функцији сујбекта, присвојни придеви, глагол to be).



















Описивање физичког изгледа и личних особина, именовање активности у слободно време, спортова, хране, болести, места у граду, ТВ емисија, занимања, технологије, животиња, кућних послова и природних непогода. Употреба структура за тражење дозволе, неодређене заменице, изражавање способности у прошлости, поређење особина, односне заменице, изражавање тренутних радњи, сталних радњи, радњи у одређеној прошлости, несвршених радњи, навика у прошлости, радњи у неодређеној прошлости, употреба одговарајућих прилога за време, предвиђање будућих догађаја, изражавање условних догађаја и начина вршења радње. Реаговање у говорним ситуацијама употребом одговарајућих комуникативних израза за описивање личности, наручивање хране, одабир ТВ програма, реаговање на молбу/захтев, захваљивање и давање упутстава за кретање. Разумевање прочитаног текста кроз употребу познатих речи у контексту.

Идентификовање/Именовање облика рељефа и врста грађевина. Описивање одлика живота у граду и на селу. Употреба свакодневних израза за прављење планова. Изражавање радњи и догађаја у садашњости, тражење и давање информација о садашњим догађајима (Present Simple, Present Continuous, Present Perfect). Изражавање предлога, наредби и забрана помоћу заповедног начина.















Именовање појмова везаних за облике рељефа, места у граду, особине личности, занимања, врсте одмора, спортске терене, болести и повреде, врсте уметности, образовање, заштиту животне средине, ИКТ и друштвене проблеме. Изражавање и описивање положаја у простору, радњи и догађаја у садашњости, прошлости и будућности, пружање додатних информација о људима/стварима/местима, поређење особина, изражавање молби/понуда, тражење појашњења и преношење наредби/молби. Употреба свакодневних израза у комуникативним ситуацијама куповине превозне карте, давања упутстава, куповине карте за позориште, прављења планова и посете лекару.

Именовање хобија, слободних активности, спортова, личних особина, тинејџерских проблема и појмова везаних за школски живот. Поређење особина, пружање додатних информација о људима, местима, стварима и поседовању. Изражавање радњи у садашњости (стања, повремених, тренутних и неодређене прошлости). Комуникациони изрази за тражење и давање савета.



Именовање појмова везаних за облике рељефа, места у граду, особине личности, занимања, врсте одмора, спортске терене, болести и повреде, врсте уметности, образовање, заштиту животне средине, ИКТ и друштвене проблеме. Изражавање и описивање положаја у простору, радњи и догађаја у садашњости, прошлости и будућности, пружање додатних информација о људима/стварима/местима, поређење особина, изражавање молби/понуда, тражење појашњења и преношење наредби/молби. Употреба свакодневних израза у комуникативним ситуацијама куповине превозне карте, давања упутстава, куповине карте за позориште, прављења планова и посете лекару.

Именовање хобија, слободних активности, спортова, личних особина, тинејџерских проблема и појмова везаних за школски живот. Поређење особина, пружање додатних информација о људима, местима, стварима и поседовању. Изражавање радњи у садашњости (стања, повремених, тренутних и неодређене прошлости). Комуникациони изрази за тражење и давање савета.











Именовање појмова везаних за описивање физичког изгледа, хране, одеће, личних особина, места у граду, активности у слободно време, дивљих животиња, спортова, занимања, паковања хране, правила понашања и бројева до 100. Употреба облика за припадност, упитних речи, множину, изражавање положаја у простору, поседовање, међусобно поређење, изражавање тренутних и сталних радњи, интересовања, количине, реда речи у реченици, забране и времена вршења радње. Употреба комуникативних израза за изражавање способности и допадања, описивање изгледа, давање основних информација о себи и другима и реаговање на молбе. Разумевање прочитаног текста уз употребу познатих речи у контексту.



Именовање појмова везаних за описивање физичког изгледа, хране, одеће, личних особина, места у граду, активности у слободно време, дивљих животиња, спортова, занимања, паковања хране, правила понашања и бројева до 100. Употреба облика за припадност, упитних речи, множину, изражавање положаја у простору, поседовање, међусобно поређење, изражавање тренутних и сталних радњи, интересовања, количине, реда речи у реченици, забране и времена вршења радње. Употреба комуникативних израза за изражавање способности и допадања, описивање изгледа, давање основних информација о себи и другима и реаговање на молбе. Разумевање прочитаног текста уз употребу познатих речи у контексту.



Именовање појмова везаних за описивање физичког изгледа, хране, одеће, личних особина, места у граду, активности у слободно време, дивљих животиња, спортова, занимања, паковања хране, правила понашања и бројева до 100. Употреба облика за припадност, упитних речи, множину, изражавање положаја у простору, поседовање, међусобно поређење, изражавање тренутних и сталних радњи, интересовања, количине, реда речи у реченици, забране и времена вршења радње. Употреба комуникативних израза за изражавање способности и допадања, описивање изгледа, давање основних информација о себи и другима и реаговање на молбе. Разумевање прочитаног текста уз употребу познатих речи у контексту.



















Описивање физичког изгледа и личних особина, именовање активности у слободно време, спортова, хране, болести, места у граду, ТВ емисија, занимања, технологије, животиња, кућних послова и природних непогода. Употреба структура за тражење дозволе, неодређене заменице, изражавање способности у прошлости, поређење особина, односне заменице, изражавање тренутних радњи, сталних радњи, радњи у одређеној прошлости, несвршених радњи, навика у прошлости, радњи у неодређеној прошлости, употреба одговарајућих прилога за време, предвиђање будућих догађаја, изражавање условних догађаја и начина вршења радње. Реаговање у говорним ситуацијама употребом одговарајућих комуникативних израза за описивање личности, наручивање хране, одабир ТВ програма, реаговање на молбу/захтев, захваљивање и давање упутстава за кретање. Разумевање прочитаног текста кроз употребу познатих речи у контексту.















Именовање појмова везаних за облике рељефа, места у граду, особине личности, занимања, врсте одмора, спортске терене, болести и повреде, врсте уметности, образовање, заштиту животне средине, ИКТ и друштвене проблеме. Изражавање и описивање положаја у простору, радњи и догађаја у садашњости, прошлости и будућности, пружање додатних информација о људима/стварима/местима, поређење особина, изражавање молби/понуда, тражење појашњења и преношење наредби/молби. Употреба свакодневних израза у комуникативним ситуацијама куповине превозне карте, давања упутстава, куповине карте за позориште, прављења планова и посете лекару.



Именовање појмова везаних за облике рељефа, места у граду, особине личности, занимања, врсте одмора, спортске терене, болести и повреде, врсте уметности, образовање, заштиту животне средине, ИКТ и друштвене проблеме. Изражавање и описивање положаја у простору, радњи и догађаја у садашњости, прошлости и будућности, пружање додатних информација о људима/стварима/местима, поређење особина, изражавање молби/понуда, тражење појашњења и преношење наредби/молби. Употреба свакодневних израза у комуникативним ситуацијама куповине превозне карте, давања упутстава, куповине карте за позориште, прављења планова и посете лекару.











Именовање појмова везаних за описивање физичког изгледа, хране, одеће, личних особина, места у граду, активности у слободно време, дивљих животиња, спортова, занимања, паковања хране, правила понашања и бројева до 100. Употреба облика за припадност, упитних речи, множину, изражавање положаја у простору, поседовање, међусобно поређење, изражавање тренутних и сталних радњи, интересовања, количине, реда речи у реченици, забране и времена вршења радње. Употреба комуникативних израза за изражавање способности и допадања, описивање изгледа, давање основних информација о себи и другима и реаговање на молбе. Разумевање прочитаног текста уз употребу познатих речи у контексту.



Именовање појмова везаних за описивање физичког изгледа, хране, одеће, личних особина, места у граду, активности у слободно време, дивљих животиња, спортова, занимања, паковања хране, правила понашања и бројева до 100. Употреба облика за припадност, упитних речи, множину, изражавање положаја у простору, поседовање, међусобно поређење, изражавање тренутних и сталних радњи, интересовања, количине, реда речи у реченици, забране и времена вршења радње. Употреба комуникативних израза за изражавање способности и допадања, описивање изгледа, давање основних информација о себи и другима и реаговање на молбе. Разумевање прочитаног текста уз употребу познатих речи у контексту.
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Описивање физичког изгледа и личних особина, именовање активности у слободно време, спортова, хране, болести, места у граду, ТВ емисија, занимања, технологије, животиња, кућних послова и природних непогода. Употреба структура за тражење дозволе, неодређене заменице, изражавање способности у прошлости, поређење особина, односне заменице, изражавање тренутних радњи, сталних радњи, радњи у одређеној прошлости, несвршених радњи, навика у прошлости, радњи у неодређеној прошлости, употреба одговарајућих прилога за време, предвиђање будућих догађаја, изражавање условних догађаја и начина вршења радње. Реаговање у говорним ситуацијама употребом одговарајућих комуникативних израза за описивање личности, наручивање хране, одабир ТВ програма, реаговање на молбу/захтев, захваљивање и давање упутстава за кретање. Разумевање прочитаног текста кроз употребу познатих речи у контексту.















Именовање појмова везаних за облике рељефа, места у граду, особине личности, занимања, врсте одмора, спортске терене, болести и повреде, врсте уметности, образовање, заштиту животне средине, ИКТ и друштвене проблеме. Изражавање и описивање положаја у простору, радњи и догађаја у садашњости, прошлости и будућности, пружање додатних информација о људима/стварима/местима, поређење особина, изражавање молби/понуда, тражење појашњења и преношење наредби/молби. Употреба свакодневних израза у комуникативним ситуацијама куповине превозне карте, давања упутстава, куповине карте за позориште, прављења планова и посете лекару.
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