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Септембар Октобар Новембар Децембар Јануар Фебруар Март Април Мај Јун

Српски језик и књижевност трећа нед. друга нед. прва нед. прва нед.

Енглески језик 9 октобар. друга нед.

Руски језик

Историја

Географија

Математика пета четврта* пета четврта* пета четврта* пета друга*

Физика

Рачунарство и информатика

Техничко цртање четврта нед.

Нацртна геометрија

Геодезија трећа нед. четврта нед друга нед. прва и друга друга нед. прва нед.

Геодетска мерења и рачунања четврта нед трећа нед. друга нед. трећа нед. трећа нед.

* П- Писмени задатак , К- контролна вежба , Г-графички рад

Наставни предмет
Распоред писмених задатака , контролних вежби и графичких радова по месецима
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Септембар Октобар Новембар Децембар Јануар Фебруар Март Април Мај Јун

Српски језик и књижевност

Енглески језик

Руски језик

Историја

Географија

Математика пета четврта* пета четврта* пета четврта* пета друга*

Физика

Рачунарство и информатика

Техничко цртање

Нацртна геометрија

Геодезија трећа нед. прва нед. друга нед. трећа нед. друга нед. друга нед. четврта нед. друга нед.

Геодетска мерења и рачунања

* П- Писмени задатак , К- контролна вежба , Г-графички рад

Наставни предмет
Распоред писмених задатака , контролних вежби и графичких радова по месецима
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Септембар Октобар Новембар Децембар Јануар Фебруар Март Април Мај Јун

Српски језик и књижевност

Енглески језик

Руски језик

Историја

Географија

Математика пета четврта* пета четврта* пета четврта* пета друга*

Физика

Рачунарство и информатика

Техничко цртање

Нацртна геометрија прва нед. (6)друга нед(12)

Геодезија трећа нед. прва нед. друга нед. трећа нед. друга нед. друга нед. четврта нед.друга нед

Геодетска мерења и рачунања прва нед.

* П- Писмени задатак , К- контролна вежба , Г-графички рад

Наставни предмет
Распоред писмених задатака , контролних вежби и графичких радова по месецима
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Септембар Октобар Новембар Децембар Јануар Фебруар Март Април Мај Јун

Српски језик и књижевност

Енглески језик

Руски језик

Историја

Географија

Математика пета четврта* пета четврта* пета четврта* пета друга*

Физика

Рачунарство и информатика

Техничко цртање

Нацртна геометрија

Геодезија трећа нед. прва нед. друга нед.

Геодетска мерења и рачунања

Наставни предмет
Распоред писмених задатака , контролних вежби и графичких радова по месецима

* П- Писмени задатак , К- контролна вежба , Г-графички рад
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Септембар Октобар Новембар Децембар Јануар Фебруар Март Април Мај Јун

Српски језик и књижевност

Енглески језик

Руски језик

Историја

Географија

Математика пета четврта* пета четврта* пета четврта* пета друга*

Физика

Рачунарство и информатика

Техничко цртање

Нацртна геометрија

Геодезија трећа нед. прва нед. друга нед. трећа нед. друга нед. друга нед. четврта нед. друга нед.

Геодетска мерења и рачунања трећа нед. трећа нед друга нед. прва нед

* П- Писмени задатак , К- контролна вежба , Г-графички рад

Наставни предмет
Распоред писмених задатака , контролних вежби и графичких радова по месецима
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