КОМПЛЕТНА ПРИПРЕМА ОСМАКА ЗА МАЛУ МАТУРУ!
200 часова из свих 7 предмета на 6 или 12 рата! Упис у току!
ПОЧЕТАК: 23.ЈАНУАРА!


ВАШ ВОДИЧ ЗА

МАЛУ МАТУРУ
Драги ученици, поштовани родитељи!
Да ли знате:
 да је до МАЛЕ МАТУРЕ која се састоји од три теста (математика, српски и комбиновани тест из 5 предмета - сва три
половином јуна) остало још само НЕКОЛИКО МЕСЕЦИ ?
 да се успеху који осмак носи из основне школе додају и освојени бодови са та три теста, а да од тог укупног броја бодова
(школа+матура) директно зависи упис у жељену средњу школу?
 да је ПОЛА БОДА са једног од три теста некада одлучујуће за упис у одређену школу?
 да само добро припремљен, самоуверен, смирен и концентрисаносмак остварује максималан резултат на тестовима и
бира школу коју ће уписати?
 да је за успешно приступање тестовима мале матуре НЕОПХОДНО да осмак СИСТЕМАТИЧНО ОБНОВИ КОМПЛЕТНО
ПРЕЂЕНО ГРАДИВО ОД ПЕТОГ ДО ОСМОГ РАЗРЕДА ИЗ СВИХ СЕДАМ ПРЕДМЕТА?
 да је стално вежбање уз стручну помоћ и финесе које се при томе савладавају о начину приступа и о попуњавању теста
нешто што се не учи у школи, а у то вас мало ко уме да упути?
 да је ИНТЕРАКТИВНИ рад у мањим групама значајан услов да свако пита/разјасни недоумицу, као и да више пута буде
појединачно питан?
 да се применом савремених техничких средстава које MASTER CLASS користи током ових припрема, а примерено
интересовању генерације, остварују адекватнији ефекти учења?

 да је у протеклих 27 годинa наших припрема за малу матуру и/или пријемни за средње школе, преко
полазникаУПИСАЛО ЈЕДНУ ОД ПРВЕ ТРИ ЖЕЉЕНЕ СРЕДЊЕ ШКОЛЕ!

97% наших

 да је на нашим припремама из године у годину све више осмака, већина по препоруци уписаних средњошколаца и
њихових задовољних родитеља?
 да најуспешније полазнике додатно награђујемо знањем (бесплатно једногодишње MASTER CLASS усавршавање енглеског
језика)?

Како до остварења циља и уписа у жељену школу?
Позовите 334 57 52 (10-18h), сазнајте све што Вас додатно интересује, резервишите место/термин за
припреме Вашег осмака и очекујте мејлом уговоре у којима ћете изабрати и начин измиривања школарине.
И ТО ЈЕ СВЕ!
Неколико дана пред почетак припрема добићете позив за РОДИТЕЉ СК И САСТАН АК у раном вечерњем
термину (код нас у Дому омладине, Македонска 22, сала на II спрату). Тада ћете упознати екипу предавача свих
седам предмета и добити бројне додатне информације о малој матури и MASTER CLASS припремама, а Ваш осмак
ће припреме започети 23.ЈАНУАР А .

MASTER CLASS припреме реализујемо:
 само СУБОТОМ и НЕДЕЉОМ у јутарњим и дневним терминима од јануара до јуна (плус током
зимског/фебруарског распуста, као и током пролећног/ускршњег распуста) са фондом од 200 школских часова
(50 часова српског + 50 часова математике + 100 часова из 5 предмета мешовитог теста),
 уз нашу максималну посвећеност деци и градиву, обновићемо заборављено и утврдити оно што знамо, а
сигурно научити и ново,
 вежбамо не само задатке већ и размишљање,
 доносимо вам науку на занимљив, једноставан и лако разумљив начин,
 кроз симулационе тестове (по 3 из сваког предмета) сагледаћемо и припремити се за фокусне тачке у јуну,
 редовним радом, али и консултацијама о градиву осмог разреда поправићемо и успех у осмом разреду и
тиме остварити и већи број бодова које носимо из школе, а
 бићемо и много спремнији за надоградњу знања у средњој школи, као и успех од кога ће касније зависити и
наш упис на жељене факултете, јер
 MASTER CLASS припрему реализује стручна екипа предавача са великим искуством и изузетним
вишегодишњим резултатима на малој матури!

Од вас очекујемода нам се за све информације обратите:
тел.334-57-52 (10-18h),као и









да редовно и пажљиво похађате наставу,
да заједно решимо неколико стотина питања из сваког предмета,
вежбање задатака и код куће,
да све што вам је нејасно, слободно питате
да искористите чак и могућност индивидуалног рада (БЕСПЛАТНЕ КОНСУЛТАЦИЈЕ),
да редовно измирите Ваше уговорне обавезе
да искористите могућност плаћања путем 6 или 12 рата !
ДА СА УСПЕХОМ ПОЛОЖИТЕ МАЛУ МАТУРУ и упишете се у гимназију или средњу стручну школу коју
изаберете!

„MASTERCLASS“ Вам честита на избору!
Мишљења и коментари родитеља:
 „ 18,5 бодова српски, 18,5 бодова математика – међу најбољима је! Дружимо се опет за 4 год, кад син буде осмак!“Крстић (2012.год.)
 „Хвала вам на свему, имаћете све препоруке и похвале од нас, Милошевићи“ (2013.год.)
 „Освојени бодови на матури поправили осредњи успех из школе, па је успела да се упише у стручну школу коју жели. Надам
се сарадњи и у вези млађег “.Пауновић(2014.год.)
 „Уписао је жељену гимназију, на матури је имао 18 поена“. Томашевић(2015.год.)
 „Српски 9, математика 7, комбиновани 5. Уписао гимназију по избору“. Малић (2016.год.)
 „Уписала је прву жељу! Веома смо задовољни сарадњом и препоручићемо вас и другима!Бајчић (2016.год.)
 „Мима је примљена на прву жељу, освојила је 94,75 поена. Пуно хвала на уложеном труду.“ Сузана (2016.год.)
 „Укупно 98, испуњена прва жеља. Хвала вам!“Михаиловић (2016.год.)
 „Српски 8,75; комбиновани 9; математика 9. Хвала на свему!“ Самарџић (2016.год.)
 „И Алекса и сви његови другари из школе који су били на вашим припремама су одлично урадили тестове...“ Ђурђевић (2016.год.)
 „Српски 9,5; математика 8,5; комбиновани 8,75;. Хвала, ићи ћемо и на енглески код вас!“ Руњајић (2016.год.)
 „Ксенија 95,5! Уписала своју прву жељу. Хвала на дивној сарадњи.“Перовић (2016.год.)
 „Хвала на сарадњи и подршци нашем детету – топло ћемо вас препоручити будућим осмацима!“Сремчевић (2016.год.)
 „Дуња је са 96,5 уписала прву жељу! Велики поздрав вашој школи и вашим професорима.“ Михаиловић (2016.год.)

 „Имао је 26,5 бодова на матури и уписао прву жељу! Нама родитељима је било најважније да редовно похађа ваше часова,
јер би то у некој другачијој режији било много теже. Поздрав, препоручићемо MasterClass!“Лукић (2016.год.)
 „Остварена друга жеља-електротехничар раћунара! Хвала вам.“ Радивојевић (2017.год.)
 „Андреа- српски 20, математика 18, комбиновани 15,5 – укупно 96,75! Рајић (2017.год.)
 „Пресрећна је – уписала гимназију. Припреме су биле одличне!“ Матић (2017.год.)
 „Веома смо задовољни, све je урађено професионално и коректно. Поново ћемо сарађивати за 4 године“. Боровац (2018.год.)
 „Веома сам задовољна вашом професионалношћу и резултатима на малој матури!“ Цветиновић (2018.год.)
 „Браво и за нашег Вељка и за све вас! Уписана прва жеља!“ Милошевићи (2019.год.)
 „Хвала вам што је Катарина, као најуспешнија, освојила бесплатно једногодишње усавршавање енглеског код вас у
MasterClass-u! Радо ће долазити, као и до сад на припреме за малу матуру, а ми вас препоручити родитељима будућих
осмака.“ Јанковић (2019.год.)

Мишљења и коментари осмака о овогодишњим (2019/2020.) припремама:


… Сви наставници су супер и, поред тога што свима нама хоће да помогну, чине часове веома забавним и
интересантним... Нисам се ни у једном тренутку премишљао да ли је требало да дођем, јер знам да све ово сам
никако не бих успео...
(Марко С.)



Све лепо разумем, припреме су ми баш помогле!

(Анђела Ц.)



Све похвале за предавања!.

(Наталија Р.)



САМО НАПРЕД!

(Никола Т.)



Мислим да је досадашњи тип наставе одличан.

(Лена П.)

https://drive.google.com/file/d/1wGuf8yGq3DKtKd6pa50QaO0Ifmti9ay6/view?ts=5eb05098

MASTER CLASS припреме за
МАЛУ МАТУРУ:
 ТРАДИЦИЈА
 ПОУЗДАНОСТ
 ДОКАЗАНИРЕЗУЛТАТИ
 КВАЛИТЕТ
 ПРИСТУПАЧНОСТ...
РАСТЕРЕТИТЕ СЕ СТРЕСА НА ВРЕМЕ !

Ваш
Дом омладине Београда,Македонска 22, III спрат

334 57 52 (10-18h) и office@masterclass.rs
ЗА ДЕТАЉНИЈЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ONLINE ПРИПРЕМАМА ПРЕИЗМИТЕ ВОДИЧ ЗА
ONLINE ПРИПРЕМЕ, ПОЗОВИТЕ НАС ТЕЛЕФОНОМ ИЛИ ПОПУНИТЕ ПРИЈАВУ НА САЈТУ
www.masterclass.rs
послаћемо Вам mailom све информације и потребну документацију
за упис на online припреме

