
   

ВОДИЧ    

ЗА MASTER CLASS  

OOONNNLLLIIINNNEEE    ПРИПРЕМE ЗА   МММАААЛЛЛУУУ   МММАААТТТУУУРРРУУУ   
   

Посетите сајт www.masterclass .rs  , погледајте петоминутни демо клип са MASTER 
CLASS    OOO NNN LLL III NNN EEE  припрема 2019/2020. и попуните анкетни упитник, а ми ћемо вам додатне 
информације доставити маилом, или позовите наш инфо центар  000 111 111 /// 333 333 444    555 777    555 222  (10-
18h). Када изаберете термине и услове наставе и завршите е-упис, добићете маилом 
уговор, распореде и прецизна упутства за  похађање наставе, којој можете приступати са 
ваших рачунара или телефона са било ког места у вашем термину наставе. п 
MASTER CLASS    OOO NNN LLL III NNN EEE  припреме за малу матуру  почињу  222 333 ... jjj aaa ннн ууу aaa ррр aaa , обухватају 
фонд од 200 школских часова, одржавају се до половине јуна (50 часова српског + 50 
часова математике + 100 часова из 5 предмета комбинованог теста: физика, хемија, 
биологија, географија и историја), и потпуно су  ИИИНННТТТ ЕЕЕРРРАААКККТТТИИИВВВННН ЕЕЕ     (непосредно 
учествујете, питате, заједно анализиримо и разјашњавамо...), а током припрема вам: 
доносимо науку на занимљив, једноставан и разумљив начин, вежбамо не само задатке 
већ и размишљање,  а кроз бројне домаће задатке, као и симулационе тестове (по 3 из 
сваког предмета) сагледавамо  и припремамо се за фокусне тачке у  јуну. Уз нашу 
максималну посвећеност деци и градиву, обновићемо заборављено и утврдити оно што 
знамо, а сигурно научити и много тога новог. Редовним присуством и активним радом, 
али и консултацијама  о градиву VIII  разреда поправићете и  успех у осмом разреду 
остваривши тако и већи број бодова које носите из школе, а бићете и много спремнији за 
надоградњу  знања у средњој школи, као и успех од кога ће касније зависити и ваш упис 
на жељене факултете! 

ЈЈЈ ЕЕЕ ДДД ННН ООО ССС ТТТ ААА ВВВ ННН ООО ,,,    ЛЛЛ ААА ККК ООО    ИИИ    РРР ААА ЗЗЗ УУУ МММ ЉЉЉ ИИИ ВВВ ООО !!!  Директно из ваше собе, без 
губитка времена  у превозу и припремама за одлазак на наставу, без потраге за 
предавачима и усаглашавања са њиховим слободним терминима, а уз могућност  
плаћања  школарине путем више рата ! 

 

MASTER CLASS    припреме    су  најефикасније у СРБИЈИ ,  јер је  у протеклих 27 година 
преко  999 777 %%%  наших полазника УПИСАЛО ЈЕДНУ ОД ПРВЕ ТРИ ЖЕЉЕНЕ  ШКОЛЕ? 

 

 

вам честита на избору и жели да, по завршетку наших  OOO NNN LLL III NNN EEE  припрема  са успехом положите матуру и упишете се 
у гимназију  или средњу стручну школу коју изаберете! 

000111111/ 333333444   555777   555222 (10-18h)   www.masterclass.rs  
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