
План писмених провера 

Први разред – Гојна Гора 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК 

11. октобар- 29. час Читамо и пишемо научена штампана слова- диктат 

2. новембар – 45. час Читамо и пишемо научена штампана слова 

1..децембар – 65. час Читамо и пишемо штампаним словима 

24. јануар – 88. час Читамо и пишемо научена писана слова 

28. фебруар -109. час Читамо и пишемо писаним словима 

8. март – 115. час Пишемо писаним словима 

5. април – 135. час Загонетке лаке за ђаке прваке 

21. април – 140. час Пиши правилно 

4. мај – 147. час Научили смо нове речи 

1.јун – 167. час Правописна вежба- диктат 

6. јун – 170. час Значајне личности српске културе 

19. јун – 179. час Покажи шта знаш 

 

МАТЕМАТИКА 

15. септембар – 11. час Предмети у простору и односи међу њима 
 

28. септембар – 20. час Линија и област 
 

7. октобар – 27. час Класификација предмета према својствима 
 

21. октобар – 37. час Скупови и бројање 
 

10. новембар – 51. час Бројеви 1, 2, 3, 4, 5 
 

21. децембар – 79. час Писање и читање бројева од 0 до 10, сабирање и одузимање 
 

6. фебруар – 101. час Својства сабирања и одузимања, одређивање непознатог броја 
 

7. март – 114. час Бројеви прве и друге десетице, парни и непарни бројеви 
 

30. март – 131. час Сабирање и одузимање 
 

24. април – 141. час Сабирање и одузимање десетица, бројеви прве стотине 
 

31. мај- 166. час Сабирање и одузимање бројева до 100 
 

9. јун – 173. час Новац и мерење дужине 
 

16. јун – 178. час Годишња провера  знања 

 



СВЕТ ОКО НАС 

31. октобар – 18. час Ја и други 
 

 19. децембар- 32. час Природа око нас – сунце, ваздух, вода, земљиште 
 

27. фебруар – 45. час Биљке и животиње 
 

6. април – 56. час Човек, непогоде, заштита природе 
 

11. мај – 62. час Човек ствара, материјали 
 

12. јун – 71. час Сналажење у простору и времену 

 


