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Табела додатних активности – школска  2022/2023. година 

Име и презиме 
Додатна 
настава. 

Допунска наст. Слободне активности Отворена врата 
Припремна 

настава 

1.Стојанка Стојевски 
четвртак, 
претчас, 6/1 

петак, претчас , 
6.разред, сваке друге 
недеље 
понедељак претчас 
7.разред, сваке друге 
недеље 

понедељак, 7.час 
8.разред 

понедељак,  
4.час 

уторак, претчас 

2.Гордана Јовановић уторак 7. час 
среда претчас  
петак 6. час 

четвртак 7. час 
петак 7. час 

четвртак 4. час  

3.Војислава Лабус 
четвртак, 
претчас, 8. 
разред 

петак претчас -пети 
разред 
уторак претчас- шести 
разред 

Рецитаторска секција– 
понедељак 7. час 
Љубитељи страног језика - 
среда 7. час 

уторак 4. чaс  

4.Душица Цветковић 
уторак, 
претчас, 
7.разред 

четвртак претчас, 
7.разред 

Страни језик кроз музику - 
петак, 6.час 

петак 3.час  

5.Драгана Радујко 
петак, 8. час 8. 
разред 

четвртак - претчас 5. 
разред 

Страни јез кроз музику - 
понедељак 8. час 
Љубитељи страног јез - 
уторак 8. час.  

четвртак 6. час  

6.Марија Мутавџић   

Музиком кроз живот 5. и 6. 
разред-понедељак претчас 
Уметност-7. и 8.разред-
среда претчас 
Хор–среда 7.час 

среда 4.час  
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7.Бане Гавриловић   Секција-среда 7.час Среда 3 час  

8.Драгана Несторов  
среда 7. час 5. и 6. 
разред 

среда 7. час понедељак 3. час 
понедељак 7. час-8 
разред 

9.Љиљана Ђорђевић 
петак - 
претчас седми 
разред 

среда - претчас- 
5.разред 

среда -претчас-5. разред среда- 3. час понедељак-претчас 

10.Тамара Ботић 
петак - 
претчас 
пети и осми р. 

понедељак 
претчас 5. и 8.разр. 

четвртак  
претчас, мат.секција 

петак 3.час 
уторак 7.час 
8.разред 

11.Бисерка Јовић 

среда- 
претчас шести 
и седми 
разред 

понедељак-претчас 
6.разред , четвртак 
7.час седми разред 

петак- претчас  шести 
седми разред 

уторак- 4.час  

12. Мира Чикош   
среда претчас 
рециклажа 

среда 4 час петак 7 час 

13.Бранка Видицки   
петак претчас 
еколошка секција 

среда 4.час 
среда претчас 
8. разред 

14.Ивана Бастаја   

Микробит клуб -  
среда - 8. и 9. час 
Информатичка секција - 
петак претчас парне 
недеље 

уторак 4.час  
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15.Ивана Ђурђевић   

Микробит клуб- четвртак 
претчас  понедељак 
претчас-непарне недеље 
Млади физичари- 
понедељак претчас-парне 
недеље 

среда  6.час 
 
петак претчас 
8.разред 

16.Саша Митровић   
уторак 7. и 8. час стони 
тенис и кошарка 

понедељак 3. час 
 

 

17.Јасмина Манчић   уторак, претчас   

18.Ксенија Кукрић уторак, 5. час среда 5. час  четвртак, 3. час  

19.Биљана 
П.Стојиљковић 

уторак, 5. час среда 5. час  четвртак, 2. час  

20.Весна Копрек  уторак 5. час 
Рецитаторска секција 4.час 
петак, Вредне руке петак 5. 
час 

четвртак 4.час  

21.Данијела Живић            / среда 5. час 

Драмска секција - уторак, 
6.час 
Литерарна секција - петак, 
5. час 

петак, 4. час              / 

22.Маја Змијанац            / уторак 5. час 
Ликовна секција - четвртак 
5. час 

четвртак 4. час            / 

 


