Распоред часова за I разред средње школе
школска 2015/2016. година

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

понедељак
Физика -1
Биологија-1
Биологија-1
Информатика (17)
Информатика (17)
Енглески (3)
Италијански (4)
Солфеђо А (3)

Солфеђо Б (3)

Група А:
Сви ученици клавира

уторак

Информатика (17)
Информатика (17)
Солфеђо Ц (3)
Физичко (ЕТШ)
Теорија Д (1)
Солфеђо Д (1)
Теорија Б (13)
Инструменти (ст.)
ХОР (сала)
ХОР(сала)

среда

четвртак

Српски (3)
Српски (3)
грађан./вер. (4,ВП)
Историја (1)
Историја (1)
ЧОЗ (1)
Орекстар
Оркестар

Група Б:
Лалић, Враговић, Милекић,
Штефан М., Поповић Т.
Јововић Б.

петак

субота

Теорија Ц (13)
Солфеђо Ц (3)
Инструменти (студио)
Физика (1)
Енглески (1)
Српски (4)
Теорија А (13)

хор
хор
Физичко (ЕТШ)
Италијански (ст.)

Солфеђо А (3)
Солфеђо Д (1)
Солфеђо Б (3)

Група Ц:
Грба Ђ., Багаш
Новаковић, Аћа
Богдан, Паскоски Д.
Паскоски С.

Група Д:
Сви ученици соло певања

Распоред часова за II разред средње школе
школска 2015/2016. година

понедељак
1.
2.
3.
4.
5.

Солфеђо то+ (1)

6.
7.
1.

италијански (17)
партитуре то
Историја муз. (ст.)

2.

Енглески (13)

3.
4.
5.
6.

уторак

ЧОЗ (13)
Хармонија то+ (13)
Хармонија ви (13)
партитуре то
физичко
Српски (3)
солфеђо ви (3)

Облици ви (13)
ХОР (сала)
ХОР(сала)

среда
грађ/вер (4/вп)
историја (1)
историја (1)

четвртак

петак

субота

Социологија (4)

енглески (1)

солфеђо то (1)
информатика (17)
информатика (17)

хор
хор

хармонија ви (13)
хармонија ви (13)
оркестар
хармонија то(13)
оркестар
хармонија то(13)

српски (3)
српски (3)
солфеђо то (1)
солфеђп ви (3)
облици то+(13)

Група ви: Маузер, Живковић, Крстић, Арбутина, Јаковљевић, Тaнасијевић
Група то+: Мик, Станковић, Папић, Мијатов, Крудуљ, Обрадовић

физичко
италијански (ст)

Распоред часова за III разред средње школе
школска 2015/2016. година

понедељак
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

уторак

среда

четвртак

петак

хармонија то+ (13)

грађ/вер. (4/вп)

хармонија то+ (13)
психологија (1)
облици то+ (13)
хармонија ви (13)
контрапункт то
(ст.)
хармонија ви (13)
контрапункт то
(ст.)
енглески (13)
италијански (ст.)
солфеђо ви (3)

Психологија (17)
историја (1)
етномузуикологија(13)
српски (3)

информатика то+ (17)
информатика то+ (17)
енглески (ст.)

солфеђо то+ (1)
контрапункт ви (ст.)

српски (3)

историја муз. (ст.)

солфеђо то+ (1)
солфеђо ви (3)

српски (3)
физичко

оркестар
оркестар

историја муз. (ст.)

физичко
италијански (ст.)

солфеђо то (1)
контрапункт ви (ст.)

субота

информатика ви(17)
партитуре то (3)
информатика ви(17)
облици ви (13)
хор
историја муз. (ст.)
хор
дириговање
партитуре то (3)
(16)

ХОР (сала)
ХОР(сала)
дириговање (ст)
Група ви: Спасовски, Иванић, Колоцка, Новинић, Јовановић Д., Вукић, Митровић, Недељковић
Група то+: Стојановски, Мунћан М., Мунћан П., Голић, Фукс и Котрља

Распоред часова за IV разред средње школе
школска 2015/2016. година

1.
2.

понедељак
деч.оркестар то (3)
информатика ви (17)

уторак

4.
5.

информатика ви (17)
облици то+ (ст.)
облици то+ (ст.)
нац.историја (ст.)

АВТ то (17)

6.

солфеђо то+(1)

контрапункт то+ (13)

7.

енглески (3)

1.
2.
3.
4.

италијански (17)

контрапункт то+ (13)
солфеђо ви (4)
физичко
етномузикологија (ст,)
дириговање то (17)
ХОР (сала)
хармонија ви (13)
ХОР(сала)
хармонија ви (13)
увод у комп. (13)

3.

5.
6.

среда

грађ/вер (4/вп)
српски (3.)
српски (3.)

четвртак

петак

контрапункт ви (13)
информатика то+ (17)
контрапункт ви (13)
информатика то+ (17)
енглески (1)
хармонија то+(13)

чоз (ст.)

немачки (4)
италијански (17)
немачки (4)

хармонија то+(13)

оркестар
оркестар
дириговање то (сала)

филозофија (вп)
српски (ст.)

филозофија (вп)

субота

историја муз. (ст.)
историја муз. (ст.)
солфеђо то+ (1)
облици ви (13)
солфеђо то (1)
облици ви (13)
увод (13)
солфеђо ви (4)
деч.оркестар (3)
физичко

хор
хор

За наставу хармоније, подела ученика на групу ви (Гогош, Сујић, Јовановић Ј., Душ Ален и Душ Андреј), група ТО+ следећи
ученици: Ждеро, Стојановић, Шкрбић, Бувач, Биро, Станишић, Мићић и Јовановић Милица.
За солфеђо, облике, контрапункт и информатику, ви групу чине: Јовановић М., Биро, Станишић, Мићић , Душ Ал. и Душ
Андреј. Друга група (то+) су: Стојановић, Ждеро, Бувач, Шкрбић, Сујић, Гогош, Јовановић Ј.

