
Распоред часова допунске, додатне наставе и секција у предметној настави школска 2022/2023.година 

 

 ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК 
Нулти  

час 

Енглески језик – 

допунска настава 

пети разред друга и 

четврта недеља у 

месецу 

 Хемија - седми 

разред - додатна 

настава 

Рецитаторско-

драмска секција (од 

18 часова) 

Италијански језик 

- допунска настава 

Нулти 

час 

Енглески језик –  

допунска настава 

шести разред у 

договору са 

ученицима 

    

7.час  Математика - 6. и 8. 

разред -

допунска/додатна по 

договору 

  Историја - 

допунска настава 

седми разред 

7.час Историја – допунска 

настава шести  

разред 

Српски језик и 

књижевност (7/2) 
додатна и допунска 

настава 

 Географија -

допунска и  додатна 

настава по договору 

са ученицима 

 

7.час  Математика - 

додатна настава 5. и 

7. разред 

наизменично 

 Математика - 

допунска 5. и 7. 

разред наизменично 

 

7. час Хемија - седми 

разред - допунска 

настава 

Српски језик и књ. – 

допунска настава 

шести разред (први и 

трећи уторак у 

месецу) 

Хемија - осми разред-

допунска настава 

Српски језик — 

допунска настава 

осми разред (први и 

трећи четвртак у 

месецу) 

Енглески језик – 

допунска настава 

седми разред  у 

договору са 

ученицима 



додатна  настава 

(други и четврти 

уторак у месецу) 

додатна  настава 

(други и четврти 

четвртак  у месецу) 

  

7.час Српски језик и 

књижевност 
(допунска настава) 

5. р. - први и трећи 

понедељак у месецу 

7. р. - други и 

четврти понедељак у 

месецу 

Српски језик и 

књижевност 
(додатна настава) 

5. р. - први и трећи 

уторак у месецу 

7. р. - други и четврти 

уторак у месецу 

 

 Историја - Додатна 

пети разред (друга 

недеља у месецу), 

шести раз. (четврта 

недеља у месецу) 

Хемија-осми разред 

- додатна настава 

7.час Немачки језик 

(допунска настава) - 

шести и седми 

разред 

 Историја - допунска 

настава 

пети разред 

Биологија - сви 

разреди-

допунска/додатна 

настава по договору 

Биолошко-

географска секција 
“Наша планета”, по 

договору 

7.час   Немачки језик 

(допунска настава) - 

пети разред  

 Физика - сви 

разреди-

допунска/додатна  

настава по договору 

7.час   Енглески језик - 

додатна настава осми 

разред 

  

8. час Историја – допунска 

настава - осми  

разред 

  Енглески језик – 

допунска настава 

осми разред у 

договору са 

ученицима 

Литерарна секција 

- сви разреди 

8. час     Историја - додатна 

седми разред (друга 

недеља у месецу), 

осми раз. (четврта 

недеља у месецу) 



 

 


