
План писмених провера 

Други разред- Гојна Гора 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК 

9. септембар- 7. час Иницијални тест 

20. септемар – 14. час Глас, слово, слог, реч, реченица 
6. октобар – 26. час Реченице према значењу, правописни знаци 

12. октобар – 30. час Употреба великог слова у писању имена, презимена, надимака, 
имена животиња. Писање . ? ! 

25. октобар- 39. час Правопис- контролни диктат 

9. новембар – 50. час Реченице према облику и значењу 
28. новембар – 62. час Властите и заједничке именице, род и број именица 

12. децембар- 72. час Именице 

23. децембар – 81. час Полугодишњи тест 
7. фебруар – 97. час Читамо и пишемо штампана слова латинице 

14. март – 118. час Именице, придеви, бројеви 

6. април – 135. час Глаголи 
19. април – 138. час Правопис 

26. април – 143. час Пишемо писаним словима латинице 

12. мај – 153. час Читамо и пишемо писаним словима латинице 

12. јун – 174. час Годишњи тест 

 

 

МАТЕМАТИКА 

8. септембар – 6. час Иницијални тест 

26. септембар – 18. час Сабирање и одузимање 
 

12. октобар – 30. час Својства сабирања и одузимања 

26. октобар – 40. час Одређивање непознатог броја 
2. новембар – 45. час Римске цифре 

25. новембар – 61. час Геометрија- линије 

22. децембар – 80. час Множење бројевима 0, 1, 2, 3, 4, 5, 10. Замена места чинилаца 

8. фебруар – 98. час Множење 
28. фебруар – 109. час Редослед рачунских радњи 

4. април – 134. час Дељење 

9. мај – 150. час Одређивање непознатог броја 
18. мај – 157. час Редослед рачунских радњи. Разломци 

26. мај – 163. час Геометрија- цртање 

5. јун – 169. час Мере за време 
16. јун – 178. час Годишња провера знања 

 



 

СВЕТ ОКО НАС 

1. септембар – 1. час Иницијални тест 
13. октобар – 13. час Други и ја 

8. децембар – 29. час Култура живљења 

2. март – 46. час Кретање и орјентација у простору и времену 
25. мај – 66. час Разноврсност природе 

15. јун – 72. час Човек ствара 

 


