
Драги директори и разредне старешине, 
 
Градска општина Палилула, у сарадњи са Центром за образовање и културу, организује 
припрему ученика осмих разреда за полагање мале матуре. 
Припремна настава трајаће до самог испита, распоређена у 12 викенда, кроз различите 
теме. 
Молимо вас да садржину овог мејла проследите ученицима путем Гугл учионица или 
Вибера. 
Часови ће се одржавати ONLINE, у реалном времену. 
Садржај часова je усклађен са програмом који је дат у збиркама задатака за припрему 
ученика осмог разреда за завршни испит из српског језика и математике у издању Завода 
за вредновање квалитета образовања и васпитања и „Просветног прегледа“.  
Рачунар, приступ интернету, збирке задатака за рад, свеске, оловке и прибор обезбеђују 
ученици.  
Реализација припремне наставе ће се одржати у периоду од 18. марта до 18. јуна 2023. 
године, суботом и недељом,   
Ученицима је довољно  да кликну одговарајући дан на следеће линкове: 
 

 Први час СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ (18. март од 20 до 22 часова) преко линка: 
https://youtube.com/live/a_N-LooTzYk?feature=share 

Први час МАТЕМАТИКА (19. март од 12 до 14 часова) преко 
линка:  https://youtube.com/live/cQ2ujtyZVLg?feature=share 

 

Други час СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ (25. март од 20 до 22 часова) преко линка: 
https://youtube.com/live/MYfjfSvaz_s?feature=share  

Други час МАТЕМАТИКА (26. март од 12 до 14 часова): преко 
линка:  https://youtube.com/live/GUBBTMnUn6Q?feature=share  

 

Трећи час СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ (01. април од 20 до 22 часова) преко линка: 
https://youtube.com/live/zCDqKvvZzbI?feature=share  

Трећи час МАТЕМАТИКА (02. април од 12 до 14 часова)  преко 
линка:  https://youtube.com/live/OFF-48aUPPY?feature=share  

 

Четврти час СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ  (22.април од 20 до 22 часова)  преко 
линка:   https://youtube.com/live/9vBZMkp9UqU?feature=share  

Четврти час МАТЕМАТИКА (23. април од 12 до 14 часова)  преко 
линка:   https://youtube.com/live/MD603pg9Bq8?feature=share  

 

Пети час СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ (29. април од 20 до 22 часова)   преко линка: 
https://youtube.com/live/TN4i5E2vwB0  



Пети час МАТЕМАТИКА (30. април од 12 до 14 часова)   преко линка:  

 https://youtube.com/live/3R3_xAG9h3U?feature=share  

 

Шести час СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ (06. мај од 20 до 22 
часова)   преко линка:   https://youtube.com/live/16v6ifvwMyw?feature=share  

Шести час МАТЕМАТИКА  (7. мај од 12 до 14 часова)   преко линка:   

https://youtube.com/live/6re5lwNmfys?feature=share  

 

Седми час СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ (13. мај од 20 до 22 
часова)   преко линка:   https://youtube.com/live/JGdAnykZz-s?feature=share  

Седми час МАТЕМАТИКА (14. мај од 12 до 14 часова)   преко 
линка:   https://youtube.com/live/D41eYYWKiYc?feature=share  

 

Осми час СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ (20. мај од 20 до 22 
часова)   преко линка:   https://youtube.com/live/bFmaeZMg49Y?feature=share  

Осми час МАТЕМАТИКА (21. мај од 12 до 14 часова)   преко 
линка:   https://youtube.com/live/I7V23S_768M?feature=share 

 

Девети час СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ (27. мај од 20 до 22 
часова)  преко линка:   https://youtube.com/live/g5ewKhOF3WI?feature=share  

Девети час МАТЕМАТИКА (28. мај од 12 до 14 часова)   преко 
линка:   https://youtube.com/live/Sp6HkSdadwg?feature=share 

 

Десети час СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ (3. јун од 20 до 22 часова)   преко линка:  

 https://youtube.com/live/E5oUiiKly0Q?feature=share  

Десети час МАТЕМАТИКА (4. јун од 12 до 14 часова)   преко линка: 

  https://youtube.com/live/IC1drE-e7qo?feature=share 

 

 

Једанаести час СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ (10. јун од 20 до 22 
часова)   преко линка:                                 https://youtube.com/live/MER4p1w6KWk?feature=shar
e  



Једанаести час МАТЕМАТИКА (11. јун од 12 до 14 часова)   преко 
линка:   https://youtube.com/live/_scziwBszRw?feature=share 

 

Дванаести час СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ (17. јун од 20 до 22 часова)   преко 
линка: 

  https://youtube.com/live/7Ohg-3lNuMM?feature=share  

Дванаести час МАТЕМАТИКА (18. јун од 12 до 14 часова)   преко линка: 

  https://youtube.com/live/XCX01fRiOw4?feature=share  

 


