
ПРИПРЕМНА НАСТАВА ИЗ МАТЕМАТИКЕ 

Организује Центар за развој образовања "Планета" и Фондација Гимназије „Вељко Петровић“ Сомбор 
(почиње 01. новембра 2021.) 

 

Захваљујући Центру за развој образовања "Планета" и Фондацији  Гимназије „Вељко Петровић“ 
Сомбор сви заинтересовани осмаци (али и седмаци) ове године имаће могућност да похађају онлајн 
модул припремне настава од чак 102 часа и да на тај начин још боље савладају потребно градиво из 
математике. Часови припремне наставе одвијаће се сваког понедељка и четвртка у периоду од 01. 
новембра 2021. до 02. јуна 2022. у термину од 19:30 до 21:00 користећи платформу за учење (онлајн 
учионицу). На модулу ће се обрађивати 14 области. Ученици ће након сваког двочаса добијати 5 
задатака за домаћи рад, који ће наредног двочаса бити у обавези да предају. На тај начин професори ће 
добијати правовремене повратне информације о савладаности градива, а ученици одговор на питање 
да ли је то што су научили довољно или није да ураде тачно задатке, заједно са одговором како би 
требало да се уради задатак у случају да су предали погрешан резултат. Такође, сваке друге недеље, 
реализоваће се и и један час допунске наставе. 

Накнада реализаторима курса износи 30.000,00 динара уз могућност плаћања на 6 једнаких 
месечних рата, али и могућност добијања 100% бесплатног курса за ученике који сваки месец буду 
постизали најбоље резултате. 

За више информација обратите се на:         

0601696962 Ена Стојковић, администратор курса 

0642326666 Марко Сударић, професор математике 

planeta.prijave@gmail.com 

 

mailto:planeta.prijave@gmail.com


 
Пријавни формулар за припремну наставу 

из математике 
 
 

1. Име и презиме ученика     5. Број телефона родитеља 

              
           
_____________________________________     _______   
 

2. Основна школа и разред     6. Email родитеља (неопходан, а уколико га 
         родитељ нема, потребно је направити) 

_____________________________________  _________________________________________ 
 

3. Име и презиме наставника математике у ОШ  7. E mail ученика (неопходан, а уколико га  
        ученик нека, потребно је направити gmail налог) 

_____________________________________  _________________________________________ 
 

4. Смер који се жели уписати    8. Потпис родитеља 

_____________________________________  _________________________________________ 

 
 


