
Распоред вежби за IV годину студија (летњи семестар шк. 2020/21. године) 

Студијски програм за образовање учитеља 
 

 

Предмет Име и презиме 

  наставника/сарадника 

 Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак 

Методика наставе 

српског језика и 

књижевности II* 

Доц. др Валерија 

Јанићијевић 

Бојан Марковић  

Милена Митровић 

 8.00–12.30 

(вежбаоница – 

симулације) 
(амфитеатар 35) 

8.00–12.30 

(вежбаоница – 

симулације) 

(амфитеатар 35) 

8.00–12.30 

(вежбаоница – 

симулације) 

(амфитеатар 35) 

Инструктивне вежбе 

8.00–12.00 

 (амфитеатар 35) 

Методика наставе 

математике II* 

 Мила Јелић  

 Светлана Илић 

 8.00–12.30 

(вежбаоница – 

симулације) 

 (учионица 32) 

(учионица 29) 

  

8.00–12.30 

(вежбаоница – 

симулације) 

 (учионица 32) 

(учионица 29) 

 

8.00–12.30 

(вежбаоница – 

симулације) 

 (учионица 32) 

(учионица 29) 

Инструктивне вежбе 

8.00–12.00 

(учионица 32) 

(учионица 29) 

Методика наставе 

природе и друштва II* 

Доц. др Горана 

Старијаш  

Ивана Петровић 

 8.00–12.30 

(вежбаоница – 

симулације) 

(амфитеатар 24) 

8.00–12.30 

(вежбаоница – 

симулације) 

(амфитеатар 24) 

8.00–12.30 

(вежбаоница – 

симулације) 

(амфитеатар 24) 

Инструктивне вежбе 

8.00–12.00 

 (амфитеатар 24) 

Методика наставе 

музичке културе II* 

Јелена Станивуковић  8.00–12.30 

(вежбаоница – 

симулације) 

(кабинет за  

музичко) 

8.00–12.30 

(вежбаоница – 

симулације) 

(кабинет за  

музичко) 

8.00–12.30 

(вежбаоница – 

симулације) 

(кабинет за  

музичко) 

Инструктивне вежбе 

  8.00–12.00 

 (кабинет за музичко) 

(амфитеатар 31)** 

Методика наставе ликовне 

културе II* 

Доц. др Ана Сарвановић  8.00–12.30 

(вежбаоница – 

симулације) 

(кабинет за  

ликовно 2) 

8.00–12.30 

(вежбаоница – 

симулације) 

(кабинет за  

ликовно 2) 

8.00–12.30 

(вежбаоница – 

симулације) 

(кабинет за  

ликовно 2) 

Инструктивне вежбе 

  8.00–12.00 

(кабинет за ликовно) 

(кабинет за ликовно 

2)** 

Методика наставе 
физичког васпитања II* 

Доц. др Драган 
Бранковић 

 8.00–12.30 

(вежбаоница – 

симулације) 

(сала за  

физичко) 

8.00–12.30 

(вежбаоница – 

симулације) 

(сала за  

физичко) 

8.00–12.30 

(вежбаоница – 

симулације) 

(сала за  

физичко) 

Инструктивне вежбе 

  8.00–12.00 

 (учионица 22) 



       ■ Распоред вежбаоница биће накнадно објављен. 
 

      * Уторком, средом и четвртком практична настава методика II (методичке вежбе у вежбаоницама), због актуелне епидемиолошке 

ситуације, одвијаће се на Факултету, у виду симулација (о евентуално другачијој организацији рада студенте ће обавестити предметни 

наставници и сарадници). 

** У недељи када су на Факултету предвиђене вежбе свих година.  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


