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SIJEČANJ – VELJAČA  RAZREDI 

DATUM DAN 5. razred 6. razred 7. razred 8. razred 

22.sij pon 
    

23.sij uto 
    

24.sij sri 
 

povijest 
  

25.sij čet 
    

26.sij pet 
    

29.sij pon povijest 
 

povijest 
 

30.sij uto 
   

geografija 

31. sij sri 
 

priroda 
  

1.velj čet geografija 
  

biologija 

2.velj pet 
    

5.velj pon 
 

geografija geografija 
 

6.velj uto 
    

7.velj sri    povijest 

8.velj čet 
    

9.velj pet 
    

12.velj pon povijest 
   

13.velj uto 

  
biologija 

 
14.velj sri 

  
povijest engleski (d) 

15.velj čet 

  
kemija geografija 

16.velj pet 

    
19.velj pon 

   
hrvatski 

20.velj uto 

 
hrvatski 

  
21.velj sri priroda 

  
kemija 

22.velj čet hrvatski povijest hrvatski 

 
23.velj pet engleski engleski (d) 

  
26.velj pon 

    27.velj uto tehnički tehnički tehnički tehnički 

28.velj sri tehnički tehnički tehnički tehnički 
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PROLJETNI ODMOR  -  29.  ožujka – 6. travnja 

  

OŽUJAK RAZREDI 

NADNEVAK DAN 5. razred 6. razred 7. razred 8. razred 

1. ožu čet geografija 
 

geografija 
 

2.ožu pet 
    

5. ožu pon 
   

povijest 

6. ožu uto 
    

7. ožu sri 
 

priroda 
  

8. ožu čet 
    

9. ožu pet 
    

12. ožu pon hrvatski engleski hrvatski hrvatski 

13. ožu uto talijanski talijanski talijanski talijanski 

14. ožu sri 
   

biologija 

15. ožu čet 

 
hrvatski kemija 

 16. ožu pet hrvatski 
 

 
 19. ožu pon povijest geografija 

  20. ožu uto 

   
geografija 

21. ožu sri 

 
 engleski engleski 

22. ožu čet 

 
povijest 

  23. ožu pet 

    26. ožu pon hrvatski hrvatski povijest povijest 

27. ožu uto   biologija  

28. ožu sri engleski (d)   hrvatski 
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TRAVANJ RAZREDI 

NADNEVAK DAN 5. razred 6. razred 7. razred 8. razred 

9.tra pon 
 

 geografija  

10.tra uto     

11.tra sri   
engleski (d) 

kemija 
engleski (šk) 

12.tra čet geografija 
 

hrvatski hrvatski 

13.tra pet 
    

16.tra pon 
    

17.tra uto 
    

18.tra sri 
 

hrvatski 
  

19. tra čet 
  

hrvatski 
 

20. tra pet 
    

23.tra pon povijest 
   24.tra uto hrvatski hrvatski 

 

geografija 

25.tra sri priroda priroda   

26.tra čet  geografija   

27. tra pet  engleski (šk)   

30.tra pon   geografija hrvatski 
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SVIBANJ RAZREDI 

NADNEVAK DAN 5. razred 6. razred 7. razred 8. razred 

1.svi uto PRAZNIK RADA 

2.svi sri   povijest povijest 

3.svi čet  
povijest 

 
biologija 

4.svi pet engleski 
   

7.svi pon 
    

8.svi uto tehnički tehnički tehnički tehnički 

9.svi sri tehnički tehnički tehnički tehnički 

10.svi čet geografija 
 

kemija kemija 

11.svi pet 
    

14.svi pon povijest 
 

hrvatski 
 

15.svi uto hrvatski 
   

16.svi sri 
    

17.svi čet 

    18.svi pet 

    21.svi pon 

 
geografija engleski (šk) 

 22.svi uto 

 
hrvatski 

  23.svi sri 

 
priroda  hrvatski 

24.svi čet 

 
 

 
biologija 

25.svi pet 

  
hrvatski  

28. svi pon hrvatski povijest geografija  

29. svi uto talijanski talijanski talijanski talijanski 

30. svi sri  hrvatski povijest povijest 

31.svi čet 
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LIPANJ  RAZREDI 

NADNEVAK DAN 5. razred 6. razred 7. razred 8. razred 

1.lip pet hrvatski 
   

4.lip pon engleski engleski engleski engleski 

5.lip uto priroda hrvatski hrvatski 
 

6.lip sri 
   

hrvatski 

7.lip čet 
  

kemija kemija 

8.lip pet 
    

11.lip pon 
    

12.lip uto 

    13. lip sri 

   
biologija 

14. lip čet     

15. lip pet 

    


