
 

Данашња ТВ лекција из математике налази се у уџбенику на 74 страни. 

За вежбу можете користити збирку задатака на странама 57,58,59 задатке 8, 26 и 28. 

За домаћи урадите на 57 страни 9 и 10 задатак. 

У случају било каквих нејасноћа мој mail je sandjelic50@gmail.com. 

До сада вам нисам редовно слао материјал, јер ТВ часови саджали оно што смо до сада већ обрадили. 
Молио бих вас да од данас редовно пратите часове и ја ћу вам слати материјал, јер је ово ново градиво које 
би сада започели и да идемо у школу. 

Уторак, 24.3.2020. 

Данашња ТВ лекција из математике налази се у уџбенику на 101, 102 и 103 страни. 

За вежбу можете користити збирку задатака на страни 101 задатке 1, 2, 23 и 4. 

За домаћи урадите на оно што су задали на ТВ- у. Ако нисте гледали, урадите задатке за вежбу у свеску. 

Четвртак, 26.3.2020. 

Данашња ТВ лекција из математике налази се у уџбенику на 104 страни. 

За вежбу можете користити збирку задатака на страни 102 задатке 4,5 и 8. 

За домаћи урадите на оно што су задали на ТВ- у. Ако нисте гледали, урадите задатке за вежбу у свеску. 

Петак, 30.3.2020. 

За вежбу можете урадити најмање 5 произвоњно изабраних задатака са стана 101 до104 из збирке. 

За домаћи урадите на оно што су задали на ТВ- у. Ако нисте гледали, урадите задатке за вежбу у свеску. 

Домаће задатке ми шаљите на горе поменути мејл једном недељно. 

Понедељак, 30.3.2020. 

Данашња ТВ лекција из математике налази се у уџбенику на 106 и 107 страни. 

За вежбу можете користити збирку задатака на страни 103задатке 1 и 2. 

За домаћи урадите на оно што су задали на ТВ- у. Ако нисте гледали, урадите задатке за вежбу у свеску. 

.Уторак, 31.3.2020. 

Данашња ТВ лекција из математике налази се у уџбенику на 108, 109 и 110 страни. 

За вежбу можете користити збирку задатака на страни 101 задатке 1, 2 и 3. 

За домаћи урадите на оно што су задали на ТВ- у. Ако нисте гледали, урадите задатке за вежбу у свеску. 



четвртак, 2.4.2020. 

За вежбу можете користити збирку задатака на страни 101 задатке 1, 2 и 3. 

За домаћи урадите на оно што су задали на ТВ- у. Ако нисте гледали, урадите задатке за вежбу у свеску. 

петак, 3.4.2020. 

Данашња ТВ лекција из математике налази се у уџбенику на 112 и 113 страни. 

За вежбу можете користити збирку задатака на страни 107 задатке 5,7 и 8. 

За домаћи урадите на оно што су задали на ТВ- у. Ако нисте гледали, урадите задатке за вежбу у свеску. 

понедељак, 6.4.2020. 

Данашња ТВ лекција из математике налази се у уџбенику на 115, 116 и 117. страни. 

За вежбу можете користити збирку задатака на страни 109 задатке 1, 2 и 3. 

За домаћи урадите на оно што су задали на ТВ- у.  

уторак, 7.4.2020. 

Данашња ТВ лекција из математике је вежба и проширење предходне лекције. 

За домаћи задатак можете користити збирку задатака на страни 110. задатке 26 и 27. 

Мењам задатке за домаћи,јер ми их ионако нико не шаље, а онај домаћи са ТВ-  а сутрадан они ураде, што 
не значи да није добро да урадите и тај домаћи за вежбу. 

четвртак, 9.4.2020. 

Данашња ТВ лекција из математике је вежба предходне лекције. 

За домаћи задатак можете користити збирку задатака на страни 109. задатке 9 и 12. 

уторак, 14.4.2020. 

Данашња ТВ лекција из математике је вежба предходне лекције. 

За домаћи задатак можете користити збирку задатака на страни 110. задатке 18 и 30. 

Прескочени су петак и понедељак, јер су то у Војводини нерадни дани због ускрса. Ви ипак,пратите часове 
редовно два часа унапред, јер ће то после бити надокнађивано суботама 

четвртак, 16.4.2020. 

Данашња ТВ лекција из математике је вежба предходне лекције. 

За домаћи задатак можете користити збирку задатака на страни 109. задатке 9 и 12. 

уторак, 21.4.2020. 



Данашња ТВ лекција из математике је вежба предходне лекције. Можете вежбати из збирке. 

четвртак, 23.4.2020. 

Данашња ТВ лекција из математике налази се у уџбенику на 121. страни и понављање је оног што смо 
научили о кругу у 5. разреду. 

 

 

 

 

 

 

 

 


