
ИЗВОД ИЗ КУЋНОГ РЕДА ДОМА 

 

 

 

ПОНЕДЕЉАК-ПЕТАК  

   време                                            активности ученика 

0700 Устајање 

0700-0730 Лична хигијена (прање зуба, умивање), намештање кревета и прекривање украсним 

прекривачем, одлагање личних ставри на предвиђена места (ормари за обућу, ормари 

за гардеробу, фиока под креветом) 

0730-0750 Доручак 

0800-1225 Општеобразовна и музичка настава 

1230-1300 Ручак 

1300-2100 • Музичка настава 

• Вежбање 

• Учење  

• Рад у васпитним групама 

• Слободне и ваннаставне активности ученика  

1530-1600 Ужина 

1830-1900 Вечера 

до 2230 Изласци (у данима предвиђеним за изласке) 

до 2300 Туширање и одлазак на спавање 



Напомена:  

1. Када је радна (наставна) субота, устајање је по распореду од понедељка до петка;  

 

СУБОТА 

0730 Устајање 

0730-0800 Лична хигијена (прање зуба, умивање), намештање кревета и прекривање украсним 

прекривачем, одлагање личних ствари на предвиђена места (ормари за обућу, ормари за 

гардеробу, фиока под креветом) 

0800-0930 Доручак 

0900-1230 • Настава по утврђеном распореду (верска настава у блоку) 

• Учење 

• Вежбање на инструменту 

• Радионице са васпитачима 

• Базен 

1230-1300 Ручак 

1300-1830 • Учење 

• Вежбање на инструменту 

• Радионице са васпитачима 

• Слободне активности  

1530-1600 Ужина 

1830-1900 Вечера 

Изласци суботом 

1900-2000 за ученике до 4. разреда ( уз дозволу васпитача) 

1900-2100 за ученике 5. и 6. разреда ( уз дозволу васпитача) 

1900-2200 за ученике 7. и 8. разреда ( уз дозволу васпитача) 

1900-2300 за ученике 9. и 10. разреда  и за „слободњаке“ (уз дозволу васпитача) 

до 2330 Туширање 

                                        Одлазак на спавање 

до 2100 за ученике од 1. до 4. разреда 

до 2130 за ученике 5 . и  6. разреда 

до 2230 за ученике  7.  и 8. разреда 

до 2330 за ученике 9, 10. разреда и за „слободњаке“  



2. Због динамике активности ученика у вези са музичком и општеобразовном наставом, распоред је подложан променама о којима ће 

ученици бити благовремено обавештени.  

 

 

 

 

НЕДЕЉА 

0900       Устајање 

0900-1000 

 

Лична хигијена (прање зуба, умивање), намештање кревета и прекривање украсним 

прекривачем, одлагање личних ствари на предвиђена места (ормари за обућу, ормари 

за гардеробу, фиока под креветом) 

1000-1200 Шведски сто 

1200-1700 • Радионице са васпитачима 

• Шетња 

• Уређење соба, кабинета… 

• Вежбање на инструменту и друге активности везане за Дом и Школу 

• Слободне активности  

1700-1800 Ручак ( вечера) са ужином 

 Одлазак на спавање 

до 2100 за ученике од 1. до 4. разреда 

до 2130 за ученике 5 . и  6. разреда 

до 2200 за ученике  7.  и 8. разреда 

до 2230 за ученике 9, 10. разреда и за „слободњаке“ (уз дозволу васпитача) 

до 2300 Туширање 


