
Распоред провера за четврти разред Врста Датум Садржај рада

Математика иницијални тест 2. 9. 2022. Иницијални тест

Српски језик иницијални тест 6. 9. 2022. Врсте реченица, врсте речи, промена речи по временима, лицима. броју, служба речи у реченици, латинично писмо.

Природа и друштво иницијални тест 8. 9. 2022. Иницијални тест

Математика писмени задатак 20. 9. 2022. Трећи писмени задатак. Једначине и неједначине у скупуN0; Разломци облика   (m, n ≤ 10); Упоређивање разломака са једнаким бројиоцима; Једнакост разломака; Сабирање и одузимање разломака са једнаким имениоцима; Децимални запис броја са две децимале; Сабирање и одузимање децималних бројева

Математика контролни задатак 22. 9. 2022. Скуп природних бројева

Математика писмени задатак 14. 10. 2022. Први школски писмени задатак

Српски језик контролни задатак 21. 10. 2022. Служба речи у реченици. Врсте речи које су у служби субјекта и предиката.

Природа и друштво контролни задатак 24. 10. 2022. Шта смо научили о Србији. -Положај, територија,граница и симболи Србије(грб, застава и химна) инационална валута. -Природне карактеристикеСрбије – рељеф, воде, шуме. -Друштвене карактеристикеСрбије (становништво,насеља и делатности). -Грађани Србије (права иобавезе, демократскиодноси иинтеркултуралност). -Привредне карактеристикеСрбије (природни ресурси иделатности у различитимкрајевима).

Енглески језик тестирање 26. 10. 2022. Units 1-3

Природа и друштво контролни задатак 21. 11. 2022. Упознали смо биљни и животињски свет Србије. -Типичне, ретке и угроженеврсте биљака и животиња –значај и заштита. -Национални паркови Србије

Српски језик писмени задатак 24. 11. 2022. Први школски писмени задатак. Правилно и уверљиво писмено изражавање

Математика контролни задатак 1. 12. 2022. Множење и дељење, редослед рачунских операција

Српски језик контролни задатак 8. 12. 2022. Променљиве  и непроменљиве врсте речи. Подела речи на проминљиве и непроменљиве, мењање променљивих речи.

Математика контролни задатак 14. 12. 2022. Јединице за површину

Енглески језик тестирање 19. 12. 2022. Units 3-5

Математика писмени задатак 26. 12. 2022. Други писмени задатак.  Изрази са више операција (бројевни изрази и изрази са променљивом); Једначине и неједначине у скупуN0;

Природа и друштво контролни задатак 2. 2. 2023. Шта смо научили о човековом односу према себи, другима и природи. -Човек – природно,друштвено и свесно биће. -Физичке промене упубертету. -Дигитална безбедност икоришћења информационо-комуникационихтехнологија; непримеренисадржаји

Математика контролни задатак 14. 2. 2023. Једначине и неједначине са сабирањем и одузимањем у скупу N0

Српски језик контролни задатак 20. 2. 2023. Служба речи / субјекат. Препознавање субјекта; изостваљеног субјекта; уочавање места субјекта у реченици

Енглески језик тестирање 8. 3. 2023. Units 5-6

Природа и друштво контролни задатак 16. 3. 2023. Шта смо научили о материјалима и њиховим својствима. -смеше; раздвајање састојака смеше -наелектрисавање предмета од различитих материјала; електрична проводљивост - проводници и изолатори. -магнетна својства материјала; запаљиви материјали; ваздух

Српски језик контролни задатак 20. 3. 2023. Управни говор,писање речце ЛИ и НЕ. Употребљавање речце НЕ,речцеЛИ и сва три модела управног говора

Математика контролни задатак 21. 3. 2023. Једначине и неједначине у скупу N0

Српски језик контролни задатак 28. 3. 2023. Реченице. Врсте речи које су у служби субјекта и предиката;

Математика контролни задатак 6. 4. 2023. Квадар и коцка

Српски језик контролни задатак 19. 4. 2023. Глаголски предикат, објекат.  Препознаје глаголског предикта и објекта, њихову службу у реченици;

Српски језик писмени задатак 12. 5. 2023. Други писмени задатак

Математика контролни задатак 16. 5. 2023. Разломци и децимални бројеви

Енглески језик тестирање 17. 5. 2023. Units 6-8

Природа и друштво контролни задатак 22. 5. 2023. Шта смо научили о средњевековној Србији и о животу под Турцима. -Српска држава за времевладарске породицеНемањића – успон ислабљење (владари –Стефан Немања, цар Душан,цар Урош; култура, начинживота). -Живот под турском влашћу(начин живота, облиципружања отпора).

Српски језик контролни задатак 23. 5. 2023. Служба речи у реченици:објекат, пр.одредбе, додатак уз именицу

Српски језик контролни задатак 1. 6. 2023. Правописна вежба -(ћирилица, латиница)

Математика контролни задатак 7. 6. 2023. Запремина квадра и коцке



Српски језик контролни задатак 9. 6. 2023. Писање великог почетног слова

Математика писмени задатак 13. 6. 2023. Четврти писмени задатак Разломци облика   (m, n ≤ 10); Упоређивање разломака са једнаким бројиоцима; Једнакост разломака; Сабирање и одузимање разломака са једнаким имениоцима; Децимални запис броја са две децимале; Сабирање и одузимање децималних бројева

Природа и друштво контролни задатак 15. 6. 2023. Шта смо научили о Србији у XX веку. -Србија у савремено доба(Први светски рат, настанак југословенске државе, -Други светски рат, промена облика владавине, распад југословенске државе и осамостаљење Србије;култура,



Трећи писмени задатак. Једначине и неједначине у скупуN0; Разломци облика   (m, n ≤ 10); Упоређивање разломака са једнаким бројиоцима; Једнакост разломака; Сабирање и одузимање разломака са једнаким имениоцима; Децимални запис броја са две децимале; Сабирање и одузимање децималних бројева

Шта смо научили о Србији. -Положај, територија,граница и симболи Србије(грб, застава и химна) инационална валута. -Природне карактеристикеСрбије – рељеф, воде, шуме. -Друштвене карактеристикеСрбије (становништво,насеља и делатности). -Грађани Србије (права иобавезе, демократскиодноси иинтеркултуралност). -Привредне карактеристикеСрбије (природни ресурси иделатности у различитимкрајевима).

Шта смо научили о човековом односу према себи, другима и природи. -Човек – природно,друштвено и свесно биће. -Физичке промене упубертету. -Дигитална безбедност икоришћења информационо-комуникационихтехнологија; непримеренисадржаји

Шта смо научили о материјалима и њиховим својствима. -смеше; раздвајање састојака смеше -наелектрисавање предмета од различитих материјала; електрична проводљивост - проводници и изолатори. -магнетна својства материјала; запаљиви материјали; ваздух

Шта смо научили о средњевековној Србији и о животу под Турцима. -Српска држава за времевладарске породицеНемањића – успон ислабљење (владари –Стефан Немања, цар Душан,цар Урош; култура, начинживота). -Живот под турском влашћу(начин живота, облиципружања отпора).



Четврти писмени задатак Разломци облика   (m, n ≤ 10); Упоређивање разломака са једнаким бројиоцима; Једнакост разломака; Сабирање и одузимање разломака са једнаким имениоцима; Децимални запис броја са две децимале; Сабирање и одузимање децималних бројева

Шта смо научили о Србији у XX веку. -Србија у савремено доба(Први светски рат, настанак југословенске државе, -Други светски рат, промена облика владавине, распад југословенске државе и осамостаљење Србије;култура,



Шта смо научили о Србији. -Положај, територија,граница и симболи Србије(грб, застава и химна) инационална валута. -Природне карактеристикеСрбије – рељеф, воде, шуме. -Друштвене карактеристикеСрбије (становништво,насеља и делатности). -Грађани Србије (права иобавезе, демократскиодноси иинтеркултуралност). -Привредне карактеристикеСрбије (природни ресурси иделатности у различитимкрајевима).





Шта смо научили о Србији. -Положај, територија,граница и симболи Србије(грб, застава и химна) инационална валута. -Природне карактеристикеСрбије – рељеф, воде, шуме. -Друштвене карактеристикеСрбије (становништво,насеља и делатности). -Грађани Србије (права иобавезе, демократскиодноси иинтеркултуралност). -Привредне карактеристикеСрбије (природни ресурси иделатности у различитимкрајевима).


