
                         Мере за време 
 
1. Данас је ___________ месец. Пре 2 месеца био је _____ . 
    За 4 месеца биће ________ . 
2. Колико укупно трају прва три месеца ове године? 
3. Колико укупно дана имају мај, септембар и октобар? 
4. Колико дана трају новембар и децембар? 
__________________________________________________ 
1. Колико трају:    
    3 седмице   ______ дан 
    28 дана  _________ седмице 
    42 дана _________ седмица 
    2 седмице ________ дана . 
 2. Милош тренира фудбал понедељком, средом, петком и 
суботом. Којим данима Милош не тренира фудбал? 
 
3. Аца дневно штеди по 5 динара. Колико ће уштедети за 2 
седмице? 
__________________________________________________ 
 
1.  Поређај следеће датуме по редоследу у календару: 
    17. 1.                       1. 9.  
    13. 9.                     29. 12. 
    29. 6.                     30. 10. 
    5. 10.                       7. 9. 
2.  Милена иде у школу плеса уторком, четвртком и 
суботом. Колико ће часова плеса  имати овог месеца? 
(календар) 
3.  Колико дана има у 5 седмица? 
4.  Колико седмица има у 35 дана? 
5.  Користећи календар одреди који је дан ове године:  
    -  8. 5. ____________________ 
    - 17. 1. ____________________ 
    - 28. јун ___________________ . 
6.  Прецртај датуме који нису могући: 
   15. 9.                30. 2.                  31. 11. 
   22. 6.                10. 8.                  31. 4. 
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