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На основу Закона о основама система образовања и васпитања,  стандарди/исходи 

постигнућа ученика, Правилника о стандардима компентенција наставника,  

Правилника о оцењивању, Педагошки колегијум је на својој седници одржаној дана 

28.06.2021. године донео следећу 

ОДЛУКУ 

критеријума оцењивања за наредну шк.годину у свим наставним предметима првог 

и другог циклуса, који ће се на основу доношења критеријума вредновања Стручних 

органа примењивати.  

Ова Одлука се даје стручним органима/активима да израде своје критеријуме 

вредновања за наредну школску годину и са којима ће бити упознати ученици и 

родитељи. 

Након израде критеријума са истим упознаће се ученици на првом часу одељенског 

старешине, Ученичког парламента, родитељи на првим родитељским састанцима, 

као и на  првом планираном састанаку Савета родитеља у наредној школској 

години.  

 

        РАЗРЕДНА НАСТАВА 

              КРИТЕРИЈУМИ ОЦЕЊИВАЊА У 1,2,3. И 4.РАЗРЕДУ 

ШК.2021/2022.ГОДИНЕ 

ИСХОДИ УЧЕЊА 

Исходи учења су функционална знања која показују шта ће ученик бити у стању да 

учини, предузме, изведе, обави захваљујући знањима, ставовима и вештинама које је 

градио и развијао током једне године учења конкретног предмета. 

Исходи учења омогућавају: 

бољу конкретизацију активности ученика и наставника током процеса учења и 

поучавања, боље праћење процеса учења и поучавања, објективније вредновање 

постигнућа ученика, лакши избор наставних стратегија, метода и поступака, чиме се 

олакшава дидактичко-методичко креирање процеса поучавања и учења, 

интердисциплинарни приступ планирању ради остваривања међупредметних 

компетенција и рационализације времена. 

Исходи су комплексни и дељиви – могу да се развију у низ ситнијих исхода. 

 

ОДНОС ИСХОДА, КОМПЕТЕНЦИЈА И СТАНДАРДА 

 

Исходи: очекивани резултати учења, темељи развоја компетенција 

Компетенције: активна примена  наученог 

Стандарди: мера остварености исхода, развијености компетенција  

 

Остварени исходи током процеса учења, ма колико дуго он трајао (час, дан, недеља, 

тема, разред, циклус, ниво), воде развијању компетенција. 

Развијене компетенције омогућавају појединцу да активно и ефикасно делује у новим, 

непознатим ситуацијама, односно да решава проблеме.  



 

 

ИНДИВИДУАЛНИ ОБРАЗОВНИ ПЛАН 

 

Уколико ученик стиче образовање и васпитање по ИОП-у 1, оцењује се на основу 

ангажовања и степена остварености исхода, уз прилагођавање начина и поступка 

оцењивања.  

Уколико ученик стиче образовање и васпитање по ИОП-у 2, оцењује се на основу 

ангажовања и степена остварености прилагођених циљева и исхода, који су 

дефинисани у персонализованом плану наставе и учења, уз прилагођавање начина и 

поступка оцењивања.  

Ученику који стиче образовање и васпитање по индивидуалном образовном плану, а не 

остварује планиране циљеве и исходе, ревидира се индивидуални образовни план.  

Ученик са изузетним способностима који стиче образовање и васпитање на прилагођен 

и обогаћен начин, применом индивидуалног образовног плана, оцењује се на основу 

праћења остваривања прописаних исхода и стандарда постигнућа и ангажовања. 

СРПСКИ ЈЕЗИК 

1. РАЗРЕД  

У првом разреду основног образовања и васпитања, у току школске године, ученик 

се оцењује описном оценом из обавезног предмета, изборних програма и активности . 

У оквиру предмета, у првом разреду, у току школске године, описном оценом 

изражава се напредовање у остваривању прописаних исхода. 

Успех ученика из изборних програма и то: верска настава и грађанско васпитање, 

матерњи језик/говор са елементима националне културе и активностиоцењује се описно 

и то: истиче се, добар, задовољава(проверити да ли је оцењивање дигиталног света 

усклађено са правилником о оцењивању) 

Праћење рада ученика врши се кроз његово напредовање које може 

бити:самостално,уз мању помоћ ,већу помоћ и уз његово 

ангажовање:самостално,повремено. 

 

ПРЕДВИЂЕНИ ИСХОДИ ИЗ ПРЕМЕТА СРПСКИ ЈЕЗИК:  

Ученик ће бити у стању да:  

• разликује изговорени глас и написано слово; изговорене и написане речи и 

реченице;  

• влада основном техником читања и писања ћириличког текста;  

• разуме оно што прочита;  

• активно слуша и разуме садржај књижевноуметничког текста који му се чита;  

• обликује усмену поруку служећи се одговарајућим речима;  

• примењује основна правописна правила;  

• пише читко и уредно;  

• писмено одговара на постављена питања;  



 

• спаја више реченица у краћу целину;  

• пише реченице по диктату примењујући основна правописна правила;  

• гласно чита, правилно и са разумевањем;  

• пронађе информације експлицитно изнете у тексту.   

• активно слуша и разуме садржај књижевноуметничког текста који му се чита;  

• препозна песму, причу и драмски текст;  

• одреди главни догађај, време (редослед догађаја) и место дешавања у вези са 

прочитаним текстом;  

• уочи ликове и прави разлику између њихових позитивних и негативних особина;  

• изрази своје мишљење о понашању ликова у књижевном делу;  

• препозна загонетку и разуме њено значење;  

• препозна басну и разуме њено значење;  

• учтиво учествује у вођеном и слободном разговору;  

• обликује усмену поруку служећи се одговарајућим речима;  

• усмено описује ствари из непосредног окружења;  

• напамет говори краће књижевне текстове;  

• учествује у сценском извођењу текста;  

• пажљиво и културно слуша саговорнике;  

• слуша интерпретативно читање и казивање књижевних текстова ради.  

правилно изговори и напише кратку и потпуну реченицу једноставне структуре са  

одговарајућом интонацијом, односно интерпункцијским знаком на крају;  

• правилно употреби велико слово;  

• пише читко и уредно;  

• пише реченице по диктату примењујући основна правописна правила;  тихо 

чита (у себи) са разумевањем прочитаног.  

• влада основном техником читања и писања ћириличког текста;  

• активно слуша и разуме садржај књижевноуметничког текста који му се чита;  

• препозна песму, причу и драмски текст;  

• одреди главни догађај, време (редослед догађаја) и место дешавања у вези са 

прочитаним текстом;  

• уочи ликове и прави разлику између њихових позитивних и негативних особина;  

• изрази своје мишљење о понашању ликова у књижевном делу;  

• правилно изговори и напише кратку и потпуну реченицу једноставне структуре 

са одговарајућом интонацијом, односно интерпункцијским знаком на крају;  

• учтиво учествује у вођеном и слободном разговору;  

• обликује усмену поруку служећи се одговарајућим речима;  

• усмено препричава; усмено прича према слици/сликама и о доживљајима;  

• усмено описује ствари из непосредног окружења;  

• бира и користи одговарајуће речи у говору; на правилан начин користи нове речи 

у свакодневном говору;  

• напамет говори краће књижевне текстове;  



 

• учествује у сценском извођењу текста;  

• пажљиво и културно слуша саговорнике;  

• слуша, разуме и парафразира поруку;  

• слуша интерпретативно читање и казивање књижевних текстова ради разумевања 

и доживљавања;  

• примењује основна правописна правила;  

• писмено одговара на постављена питања;  

• спаја више реченица у краћу целину;  

• гласно чита, правилно и са разумевањем;  

• пронађе информације експлицитно изнете у тексту.  

 

СРПСКИ ЈЕЗИК 

 

Ученици 1.разреда из предмета Српски језик оцењују се на три начина: 

1)писмено 

2)усмено 

3) Ангажовањем и односом према раду на настави (активност на часу, израда домаћих 

задатака, ангажовање у пројектима,рад у пару,тимски рад, сарадња у групи, 

припремљеност за час, уредност...) 

1.ПИСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ 

Када су у питању писмене провере знања скала која изражава однос између процента 

тачних одговора и одговарајуће оцене је следећа: 

 

ОЦЕНА ОБРАЗОВНИ НИВО 

Самостално од 86%-до 100% Напредни ниво примена 

Уз мању помоћ од 71%-до 85% Средњи ниво разумевање 

Уз мању помоћ од 56%-70% Средњи ниво репродукција 

Уз већу помоћ од 41%-55% Основни ниво препознавање 

Уз већу помоћ испод 40%   

 

Шта се оцењује на писменим и домаћим задацима (састав, есеј, прича, песма и 

остали облици писаног изражавања)   

РУКОПИС:   

• колико је читак и правилан 

• да ли ученица/ученик меша писма (ћирилицу и латиницу) 

• да ли ученица/ученик меша писана и штампана слова 

УРЕДНОСТ (ЕСТЕТСКИ ИЗГЛЕД ЗАДАТКА):  

• да ли ученица/ученик прецртава  

• да ли ученица/ученик умеће речи  

• да ли ученица/ученик премешта реченице   

ФОРМА:  



 

• да ли ученица/ученик уме да обликује нове мисаоне целине (пасусе)  

• да ли су нове мисаоне целине међусобно складно повезане  

САДРЖАЈ:  

• у којој мери написано одговара тзв. тежишту теме  

• колико је написани садржај богат/сиромашан  

• да ли је композиција складна (увод, разрада, закључак)  

• да ли у раду постоје материјалне грешке (књижевни род или врста, имена 

јунака, место радње, време радње и сл.)  

ПРАВОПИС:  

• писање великог и малог слова 

• састављено и растављено писање (посебно речца НЕ и ЛИ) 

• интерпункција 

• глаголски облици (посебно глаголски прилог садашњи) 

СТИЛИЗАЦИЈА:   

• да ли у раду има понављања 

• да ли у раду постоје жаргонизми 

• богат/сиромашан речник 

• да ли су реченице правилне (пре свега, ред речи у реченици) 

 

 

2.УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ 

 

Самостално– ученик савладава градиво из граматике, влада претходно пређеним 

градивом и примењује научено. Такође, познаје и примењује граматичка  и правописна 

правила, активно учествује на часу током часова анализе текста, самостално изводи 

закључке. Ученик течно чита и негује читалачке навике.Показује иницијативу током 

наставе, понаша се другарски, помаже другим ученицима и пријатељски се односи 

према другарима, редовно израђује домаће задатке и показује иницијативу и 

креативност у решавању задатака.Може успешно да ради у различитим групама и 

врстама задатака. 

Уз мању помоћ- ученик је способан да функционално усвоји  појмове - анализира, 

класификује, повезује, примени  те изведе закључак. Сналази се у различитим 

облицима рада.Ученик  разуме појмове и чињенице, успоставља везе, може самостално 

да објасни и наведе књижевно-теоријске и граматичке појмове и термине. Задатке 

обавља делимично уз помоћ наставника. 

Уз већу помоћ– ученик влада основним појмовима може уз помоћ наставника да 

објасни њихове везе и значај, уз наставникову подршку је активан на часовима.  

• стално  

• повремено 

 

 



 

 

3.АНГАЖОВАЊЕ 

Ангажовање и односом према раду на настави (активност на часу, израда домаћих 

задатака, ангажовање у пројектима,рад у пару,тимски рад, сарадња у групи, 

припремљеност за час, уредност...) 

 

-Ученик је 

посебно 

мотивисан, 

креативан, 

одговоран у 

раду, поштује 

друге, редован у  

 

-мотивисан је 

и редовно 

извршава 

задатке;-

решава 

проблеме  

 

-у подели 

задатака групе 

потребна 

помоћ 

наставника;-за 

рад потребна 

помоћ,постицај 

и усмеравање; 

 

-ради на 

нивоу 

присећања;-у 

групи 

почиње да 

ради на 

интервенцију 

наставника; 

 

-

незаинтересован 

за рад, омета 

друге; 

-потстицање и 

помоћ га не 

мотивишу на 

рада; 

извршавању 

обавеза;-даје 

креативне 

примедбе и 

предлоге; 

- поштује 

правила рада; 

-у презентовању 

је јасан, тачан и 

уме да искаже 

суштину;-

уочава битно и 

разликује га од 

небитног;-зна 

добро да 

организује и 

води  рад у 

групи;-има 

високо 

развијено 

критичко 

мишљење. 

користећи 

научне 

садржаје,-

поштује 

правила 

рада-

подржава 

рад групе и 

потстиче их 

на рад;-

поуздан, 

марљив и 

одговоран;-

презентује 

тачне 

податке. 

-спор и 

непрецизан у 

презентацији; 

-теже исказује 

своје 

мишљење;-није 

самосталан, 

прати друге;-

научено 

градиво 

примењује 

погрешно;-

делимучно 

поштије 

правила рада. 

-задатак не 

завршава и 

има грешака;-

површан у 

раду и 

поштовању 

правила;-

углавном је 

пасиван у 

групи. 

-не поштује 

правила 

понашања  

у групи; 

-тражи пуну 

пажњу и 

индивидуалан 

приступ. 

 

Презентација/Презентовање рада 

 

Презентација ( електронска форма, плакат, паноа...) Број бодова 



 

Презентација је добро видљива и јасна  5  

Количина текста у презентацији се уклапа у стандарде добре 

презентације  

5  

Одабир слика и графикона је у складу са презентацијом  5  

Дизајн  5  

Мултимедијалност  5  

Интерактивност  5  

 

ПРЕЗЕНТОВАЊЕ 

САДРЖАЈ 

-Обухваћени су сви важни 

делови садржаја 

-След излагања је логичан 

НАЧИН ИЗЛАГАЊА 

Изражавање је  

а)довољно гласно 

б)правилно 

в)јасно 

РЕАКЦИЈА 

СЛУШАЛАЦА 

-Слушаоци са пажњом 

прате презентацију 

-Укључују се питањима и 

коментарима 

 

 

 НАЧИНИ ПРАЋЕЊА НАПРЕДОВАЊА УЧЕНИКА ТОКОМ ГОДИНЕ 

Усме 

но  

излаг 

ање  

Актив 

ност 

на 

часу   

Практ 

ичан 

рад   

Дом 

аћи  

зада 

так  

Те 

ст  

Презент 

ација   

Графи 

чки 

рад  

Сара 

дња 

у  

тиму  

Комуник 

ација у 

тиму  

Покази 

вање  

инициј 

ативе  

Заинтересо 

ваност  

+ - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - 

( +,- начини који се користе у раду ) 

Наставник у току целе школске године прикупља и бележи податке о постигнућима 

ученика, процесу учења, напредовању и развоју ученика током године у својој 

педагошкој документацији.Ученик у току часова добија плусеве и минусе у зависности 

од одговора на питања која су му постављена.Ово се евидентира у педагошку свеску. 

Критеријум:  

• +++++ = Самостално 

• ++++- = Уз мању помоћ 

• +++-- = Уз мању помоћ 

• ++--- = Уз већу помоћ 

• +---- = Уз већу помоћ 

 

2-4.разред 
 

Ученици 2-4.разреда из предмета Српски језик оцењују се на три начина: 

   1) писмено   

   2) усмено  



 

   3) Ангажовањем и односом према раду на настави (активност на часу, израда 

домаћих задатака, ангажовање у пројектима, рад у пару, тимски рад, сарадња у групи, 

припремљеност за час, уредност...) 

 

1. ПИСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ 

 

Када су у питању писмене провере знања скала која изражава однос између 

процента тачних одговора и одговарајуће оцене је следећа:  

  

ОЦЕНА ОБРАЗОВНИ НИВО 

одличан(5) од 86%-до 100% Напредни ниво примена 

врло добар(4) од 71%-до 85% Средњи ниво разумевање 

добар (3) од 56%-70% Средњи ниво репродукција 

довољан (2) од 41%-55% Основни ниво препознавање 

недовољан (1) испод 40%   

 

Шта се оцењује на писменим и домаћим задацима (састав, есеј, прича, песма и 

остали облици писаног изражавања)   

РУКОПИС:  

• колико је читак и правилан  

• да ли ученица/ученик меша писма (ћирилицу и латиницу)  

• да ли ученица/ученик меша писана и штампана слова  

УРЕДНОСТ (ЕСТЕТСКИ ИЗГЛЕД ЗАДАТКА):  

• да ли ученица/ученик прецртава  

• да ли ученица/ученик умеће речи  

• да ли ученица/ученик премешта реченице   

ФОРМА:  

• да ли ученица/ученик уме да обликује нове мисаоне целине (пасусе)  

• да ли су нове мисаоне целине међусобно складно повезане  

САДРЖАЈ:  

• у којој мери написано одговара тзв. тежишту теме  

• колико је написани садржај богат/сиромашан  

• да ли је композиција складна (увод, разрада, закључак)  



 

• да ли у раду постоје материјалне грешке (књижевни род или врста, имена 

јунака, место радње, време радње и сл.)  

ПРАВОПИС:  

• писање великог и малог слова  

• састављено и растављено писање (посебно речца НЕ и ЛИ)  

• интерпункција  

• глаголски облици (посебно глаголски прилог садашњи)  

СТИЛИЗАЦИЈА:   

• да ли у раду има понављања  

• да ли у раду постоје жаргонизми  

• богат/сиромашан речник  

• да ли су реченице правилне (пре свега, ред речи у реченици) 

2. УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ 

 

Оцена на усменом одговарању се формира на основу учениковог одговора.   

  

Оцена одличан (5) – ученик савладава градиво из граматике, влада претходно 

пређеним градивом и примењује научено. Такође, познаје и примењује граматичка  и 

правописна правила, активно учествује на часу током часова анализе текста, 

самостално изводи закључке. Ученик течно чита и негује читалачке навике.  Показује 

иницијативу током наставе, понаша се другарски, помаже другим ученицима и 

пријатељски се односи према другарима, редовно израђује домаће задатке и показује 

иницијативу и креативност у решавању задатака. Може успешно да ради у различитим 

групама и врстама задатака.  

 Оцена врло добар (4) - ученик је способан да функционално усвоји  појмове, 

анализира, класификује, повезује, примени  те изведе закључак. Сналази се у 

различитим облицима рада.   

Оцена добар (3) – ученик  разуме појмове и чињенице, успоставља везе, може 

самостално да објасни и наведе књижевнотеоријске и граматичке појмове и термине. 

Задатке обавља делимично уз помоћ наставника.  

Оцена довољан (2) – ученик влада основним појмовима може уз помоћ наставника да 

објасни њихове везе и значај, уз наставникову подршку је активан на часовима.  

Оцена недовољан (1) – ученик нема основно познавање појмова, нити показује жељу 

да напредује. Домаће задатке не израђује на време и није активан на часу.  

  

3. АНГАЖОВАЊЕ И ОДНОС ПРЕМА РАДУ  

(активност на часу, израда домаћих задатака, ангажовање у пројектима,рад у 

пару,тимски рад, сарадња у групи, припремљеност за час, уредност...) 



 

 

Ангажовање и однос према раду на настави (активност на часу, израда домаћих 

задатака, ангажовање у пројектима,рад у пару,тимски рад, сарадња у групи, 

припремљеност за час, уредност...) 

 

-Ученик је 

посебно 

мотивисан, 

креативан, 

одговоран у 

раду, поштује 

друге, редован у 

извршавању 

обавеза;   

  

-мотивисан је 

и редовно 

извршава 

задатке;  

-решава 

проблеме  

  

-у подели 

задатака групе 

потребна 

помоћ 

наставника; 

 -за рад 

потребна 

помоћ,постицај 

и усмеравање;  

  

-ради на 

нивоу 

присећања;  

-у групи 

почиње да 

ради на 

интервенцију 

наставника;  

  

незаинтересован 

за рад, омета 

друге;  

-потстицање и 

помоћ га не 

мотивишу на 

рада;  

-даје 

креативне 

примедбе и 

предлоге;  

- поштује 

правила рада;  

-у презентовању 

је јасан, тачан и 

уме да искаже 

суштину;  

-уочава битно и 

разликује га од 

небитног;  

-зна добро да 

организује и 

води  рад у 

групи;  

-има високо 

развијено 

критичко 

мишљење.  

користећи 

научне 

садржаје,  

-поштује 

правила 

рада  

-подржава 

рад групе и 

потстиче их 

на рад; 

 -поуздан, 

марљив и 

одговоран;  

-презентује 

тачне 

податке.  

-спор и 

непрецизан у 

презентацији;  

-теже исказује 

своје 

мишљење;  

-није 

самосталан, 

прати друге; 

 -научено 

градиво 

примењује 

погрешно;  

-делимучно 

поштије 

правила рада.  

-задатак не 

завршава и 

има грешака; 

-површан у 

раду и 

поштовању 

правила;  

-углавном је 

пасиван у 

групи.  

-не поштује 

правила 

понашања  

у групи;  

-тражи пуну 

пажњу и 

индивидуалан 

приступ.  

 

 

 

 



 

Презентација/Презентовање рада  

Презентација ( електронска форма, плакат, паноа...) Број бодова 

Презентација је добро видљива и јасна  5  

Количина текста у презентацији се уклапа у стандарде добре 

презентације  

5  

Одабир слика и графикона је у складу са презентацијом  5  

Дизајн  5  

Мултимедијалност  5  

Интерактивност  5  

  

ПРЕЗЕНТОВАЊЕ 

САДРЖАЈ 

-Обухваћени су сви важни 

делови садржаја 

-След излагања је логичан 

НАЧИН ИЗЛАГАЊА 

Изражавање је  

а)довољно гласно 

б)правилно 

в)јасно 

РЕАКЦИЈА 

СЛУШАЛАЦА 

-Слушаоци са пажњом 

прате презентацију 

-Укључују се питањима и 

коментарима 

 

 НАЧИНИ ПРАЋЕЊА НАПРЕДОВАЊА УЧЕНИКА ТОКОМ ГОДИНЕ  

Усме 

но  

излаг 

ање  

Актив 

ност 

на 

часу   

Практ 

ичан 

рад   

Дом 

аћи  

зада 

так  

Те 

ст  

Презент 

ација   

Графи 

чки 

рад  

Сара 

дња 

у  

тиму  

Комуник 

ација у 

тиму  

Покази 

вање  

инициј 

ативе  

Заинтересо 

ваност  

+ - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - 

( +,- начини који се користе у раду )  

 

Наставник у току целе школске године прикупља и бележи податке о постигнућима 

ученика, процесу учења, напредовању и развоју ученика током године у својој 

педагошкој документацији.  

Ученик у току часова добија плусеве и минусе у зависности од одговора на питања која 

су му постављена.  Ово се евидентира у педагошку свеску.   

Критеријум:   

• +++++ = (5)  

• ++++- = (4)  

• +++-- = (3)  

• ++--- = (2)  

• +---- = (1)  



 

МАТЕМАТИКА 
1. разред: 

ПРЕДВИЂЕНИ ИСХОДИ ИЗ ПРЕДМЕТА МАТЕМАТИКА:  

По завршетку разреда ученик ће бити у стању да:  

• разуме појам скупа и елемента скупа  

• препознаје скупове са истим бројем елемената;    

• препознаје скупове са различитим бројем елемената;  

• пребројава елементе датог скупа;  

• развија појам броја преко појма скупа;  

• броји, упоређује бројеве у блоку бројева до 5;   

• користи знаке плус, минус и једнако;  

• користи појмове сабирање, сабирак, збир;  

• користи појмове одузимање, умањеник, умањилац, разлика;   

• одређује претходнике и следбенике;  

• усваја појам једноцифреног броја;  

чита, записује, упоређује и броји једноцифрене бројеве;  

• пише и чита бројеве од 0 до 10;  

• сабира и одузима бројеве од 0 до 10;  

• усваја појам десетице и јединице;  

• одређује број десетица и јединица у датим бројевима;  

• користи бројевну праву приликом приказивања бројева, сабирања и одузимања;  

• користи редне бројеве;  

• користи својство замене места сабирака;  

• користи својство здруживања сабирака;   

• користи својства сабирања као олакшицу приликом рачунања;  

• одређује за толико већи број;  

• одређује за толико мањи број;  

• одређује непознати број погађањем;  

• развија појам двоцифреног броја;  

• усваја појам прве и друге десетице;  

• разликује парне и непарне бројеве;  

• сабира и одузима бројеве датог облика;  

• чита,записује и упоређује десетице прве стотине;  

• сабира и одузима десетице;  

• чита и записује бројеве прве стотине;  

• упоређује бројеве прве стотине;  

• сабира и одузима бројеве до 100 без прелаза преко десетице  

• уочава правило и одређује следећи члан започетог низа  

• решава текстуалне задатке с једном операцијом  

• мери дужину задатом, нестандардном јединицом мере ;  

• разликује новчане апоене до 100 динара и упоређује њихову вредност  

• одреди међусобни положај предмета и бића и њихов положај у односу на тло;  

• уочи и именује  геометријске облике предмета из непосредне околине  

• именује геометријска тела  

• уме да сложи/разложи фигуру која се састоји од познатих облика.  

• разликује унутрашњост и спољашњост; 



 

• разликује у, на и ван 

• разликује праву, криву, изломљену, отворену и затворену линију; 

• уочава тачку;  

• спаја тачке правим и кривим линијама  

• црта праву линију и дуж помоћу лењира  

• разуме појам скупа и елемента скупа  

• препознаје скупове са истим бројем елемената;    

• препознаје скупове са различитим бројем елемената;  

• пребројава елементе датог скупа;  

• развија појам броја преко појма скупа;  

• броји, упоређује бројеве у блоку бројева до 5;   

• користи знаке плус, минус и једнако;  

• користи појмове сабирање, сабирак, збир;  

• користи појмове одузимање, умањеник, умањилац, разлика;   

• одређује претходнике и следбенике;  

• усваја појам једноцифреног броја;  

чита, записује, упоређује и броји једноцифрене бројеве;  

Ученици 1.разреда се из предмета Математика оцењују на три начина:   

1) писмено   

2) усмено  

3) Ангажовањем и односом према раду на настави (активност на часу, израда 

домаћих задатака, ангажовање у пројектима,рад у пару,тимски рад, сарадња у 

групи, припремљеност за час, уредност...)  

1) Када су у питању писмене провере знања скала која изражава однос између 

процента тачних одговора и одговарајуће оцене је следећа:   

ОЦЕНА ОБРАЗОВНИ НИВО 

Самостално од 86%-до 100% Напредни ниво примена 

Уз мању помоћ од 71%-до 85% Средњи ниво разумевање 

Уз мању помоћ од 56%-70% Средњи ниво репродукција 

Уз већу помоћ од 41%-55% Основни ниво препознавање 

Уз већу помоћ испод 40%   

 

 

Самостално– ученик савладава градиво из математике, влада претходно пређеним 

градивом и примењује научено. Такође, познаје и примењује правила у математици, 

активно учествује на часу током обраде новог градива, самостално изводи закључке. 

Ученик уме  да  примени  својства  природних  бројева  у  решавању  проблемских 

задатака, зна својства операција сабирања и одузимања и уме да их примени, уме да 

примени различите јединице мере. Показује иницијативу током наставе, понаша се 

другарски, помаже другим ученицима и пријатељски се односи према другарима, редовно 

израђује домаће задатке и показује иницијативу и креативност у решавању задатака.Може 

успешно да ради у различитим групама и врстама задатака. 

Уз мању помоћ - ученик је способан да функционално усвоји  појмове - анализира, 

класификује, повезује, примени  те изведе закључак. Сналази се у различитим облицима 

рада. Ученик  разуме појмове и чињенице, успоставља везе, може самостално да објасни и 

наведе математичке појмове и термине. Задатке обавља делимично уз помоћ наставника. 



 

Уз већу помоћ – ученик влада основним појмовима може уз помоћ наставника да објасни 

њихове везе и значај, уз наставникову подршку је активан на часовима. Ученик нема 

основно познавање појмова, нити показује жељу да напредује. Домаће задатке не израђује 

на време и није активан на часу. 

• стално  

• повремено 

2. Оцена на усменом одговарању се формира на основу учениковог одговора 

углавном на пет постављених питања.   

 

Самостално – ученик савладава градиво из математике, влада претходно пређеним 

градивом и примењује научено. Такође, познаје и примењује правила у математици, 

активно учествује на часу током обраде новог градива, самостално изводи закључке. 

Ученик уме  да  примени  својства  природних  бројева  у  решавању  проблемских 

задатака, зна својства операција сабирања и одузимања и уме да их примени, уме да 

примени различите јединице мере. Показује иницијативу током наставе, понаша се 

другарски, помаже другим ученицима и пријатељски се односи према другарима, редовно 

израђује домаће задатке и показује иницијативу и креативност у решавању задатака.Може 

успешно да ради у различитим групама и врстама задатака. 

Уз мању помоћ - ученик је способан да функционално усвоји  појмове - анализира, 

класификује, повезује, примени  те изведе закључак. Сналази се у различитим облицима 

рада.  Ученик  разуме појмове и чињенице, успоставља везе, може самостално да објасни 

и наведе математичке појмове и термине. Задатке обавља делимично уз помоћ 

наставника. 

Уз већу помоћ – ученик влада основним појмовима може уз помоћ наставника да објасни 

њихове везе и значај, уз наставникову подршку је активан на часовима. Ученик нема 

основно познавање појмова, нити показује жељу да напредује. Домаће задатке не израђује 

на време и није активан на часу. 

• стално  

• повремено 

 

 

 

 

3.АНГАЖОВАЊЕ И ОДНОС ПРЕМА РАДУ 

 

Ангажовањем и односом према раду на настави (активност на часу, израда домаћих 

задатака, ангажовање у пројектима,рад у пару,тимски рад, сарадња у групи, 

припремљеност за час, уредност...) 

 

-Ученик је 

посебно 

мотивисан, 

креативан, 

одговоран у 

раду, поштује 

друге, редован у  

 

-мотивисан је 

и редовно 

извршава 

задатке;-

решава 

проблеме  

 

-у подели 

задатака групе 

потребна 

помоћ 

наставника;-за 

рад потребна 

помоћ,постицај 

 

-ради на 

нивоу 

присећања;-у 

групи 

почиње да 

ради на 

интервенцију 

 

-

незаинтересован 

за рад, омета 

друге; 

-потстицање и 

помоћ га не 

мотивишу на 



 

и усмеравање; наставника; рада; 

извршавању 

обавеза;-даје 

креативне 

примедбе и 

предлоге; 

- поштује 

правила рада; 

-у презентовању 

је јасан, тачан и 

уме да искаже 

суштину;-

уочава битно и 

разликује га од 

небитног;-зна 

добро да 

организује и 

води  рад у 

групи;-има 

високо 

развијено 

критичко 

мишљење. 

користећи 

научне 

садржаје,-

поштује 

правила 

рада-

подржава 

рад групе и 

потстиче их 

на рад;-

поуздан, 

марљив и 

одговоран;-

презентује 

тачне 

податке. 

-спор и 

непрецизан у 

презентацији; 

-теже исказује 

своје 

мишљење;-није 

самосталан, 

прати друге;-

научено 

градиво 

примењује 

погрешно;-

делимучно 

поштије 

правила рада. 

-задатак не 

завршава и 

има грешака;-

површан у 

раду и 

поштовању 

правила;-

углавном је 

пасиван у 

групи. 

-не поштује 

правила 

понашања  

у групи; 

-тражи пуну 

пажњу и 

индивидуалан 

приступ. 

 

Презентација/Презентовање рада 

 

Презентација ( електронска форма, плакат, паноа...) Број бодова 

Презентација је добро видљива и јасна  5  

Количина текста у презентацији се уклапа у стандарде добре 

презентације  

5  

Одабир слика и графикона је у складу са презентацијом  5  

Дизајн  5  

Мултимедијалност  5  

Интерактивност  5  

 

ПРЕЗЕНТОВАЊЕ 

САДРЖАЈ 

-Обухваћени су сви важни 

делови садржаја 

-След излагања је логичан 

НАЧИН ИЗЛАГАЊА 

Изражавање је  

а)довољно гласно 

б)правилно 

РЕАКЦИЈА 

СЛУШАЛАЦА 

-Слушаоци са пажњом 

прате презентацију 



 

в)јасно -Укључују се питањима и 

коментарима 

 

НАЧИНИ ПРАЋЕЊА НАПРЕДОВАЊА УЧЕНИКА ТОКОМ ГОДИНЕ  

Усме 

но  

излаг 

ање  

Актив 

ност 

на 

часу   

Практ 

ичан 

рад   

Дом 

аћи  

зада 

так  

Те 

ст  

Презент 

ација   

Графи 

чки 

рад  

Сара 

дња 

у  

тиму  

Комуник 

ација у 

тиму  

Покази 

вање  

инициј 

ативе  

Заинтересо 

ваност  

+ - + - + - + - + 

- 

+ - + - + - + - + - + - 

 

( +,- начини који се користе у раду ) 

Наставник у току целе школске године прикупља и бележи податке о постигнућима 

ученика, процесу учења, напредовању и развоју ученика током године у својој педагошкој 

документацији.Ученик у току часова добија плусеве и минусе у зависности од одговора на 

питања која су му постављена.Ово се евидентира у педагошку свеску. 

Критеријум:  

+++++ = Самостално 

++++- = Уз мању помоћ 

+++-- = Уз мању помоћ 

++--- = Уз већу помоћ 

+---- = Уз већу помоћ 

 

2-4.разред 
 

Ученици 2-4. разреда се из предмета Математика оцењују на три начина:   

4) писмено   

5) усмено  

3)Ангажовањем и односом према раду на настави (активност на часу, израда 

домаћих задатака, ангажовање у пројектима,рад у пару,тимски рад, сарадња у 

групи, припремљеност за час, уредност...)  

 

1.ПИСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ 

 

Када су у питању писмене провере знања скала која изражава однос између процента 

тачних одговора и одговарајуће оцене је следећа:  

 

ОЦЕНА ОБРАЗОВНИ НИВО 

одличан(5) од 86%-до 100% Напредни ниво примена 

врло добар(4) од 71%-до 85% Средњи ниво разумевање 

добар (3) од 56%-70% Средњи ниво репродукција 

довољан (2) од 41%-55% Основни ниво препознавање 

недовољан (1) испод 40%   

 

2. УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ 



 

 

Оцена на усменом одговарању се формира на основу учениковог одговора. 

  

Оцена одличан (5) – ученик савладава градиво из математике, влада претходно 

пређеним градивом и примењује научено. Такође, познаје и примењује правила у 

математици, активно учествује на часу током обраде новог градива, самостално изводи 

закључке. Ученик уме  да  примени  својства  природних  бројева  у  решавању  

проблемских задатака, зна својства операција сабирања и одузимања и уме да их 

примени, уме да примени различите јединице мере. Показује иницијативу током 

наставе, понаша се другарски, помаже другим ученицима и пријатељски се односи 

према другарима, редовно израђује домаће задатке и показује иницијативу и 

креативност у решавању задатака. Може успешно да ради у различитим групама и 

врстама задатака.  

Оцена врло добар (4) - ученик је способан да функционално усвоји  појмове, 

анализира, класификује, повезује, примени  те изведе закључак. Сналази се у 

различитим облицима рада.   

Оцена добар (3) – ученик  разуме појмове и чињенице, успоставља везе, може 

самостално да објасни и наведе математичке појмове и термине. Задатке обавља 

делимично уз помоћ наставника.  

Оцена довољан (2) – ученик влада основним појмовима може уз помоћ наставника да 

објасни њихове везе и значај, уз наставникову подршку је активан на часовима.  

Оцена недовољан (1) – ученик нема основно познавање појмова, нити показује жељу 

да напредује. Домаће задатке не израђује на време и није активан на часу.  

 

 

 

3.АНГАЖОВАЊЕ И ОДНОС ПРЕМА РАДУ 

 (активност на часу, израда домаћих задатака, ангажовање у пројектима,рад у 

пару,тимски рад, сарадња у групи, припремљеност за час, уредност...) 

 

Ангажовање и однос према раду на настави (активност на часу, израда домаћих 

задатака, ангажовање у пројектима,рад у пару,тимски рад, сарадња у групи, 

припремљеност за час, уредност...) 

 

-Ученик је 

посебно 

мотивисан, 

креативан, 

одговоран у 

раду, поштује 

друге, редован у  

  

-мотивисан је 

и редовно 

извршава 

задатке; -

решава 

проблеме  

  

-у подели 

задатака групе 

потребна 

помоћ 

наставника; -за 

рад потребна 

помоћ,постицај 

и усмеравање;  

  

-ради на 

нивоу 

присећања; -у 

групи почиње 

да ради на 

интервенцију 

наставника;  

  

-

незаинтересован 

за рад, омета 

друге;  

-потстицање и 

помоћ га не 

мотивишу на 

рада;  



 

извршавању 

обавеза; -даје 

креативне 

примедбе и 

предлоге;  

- поштује 

правила рада;  

-у презентовању 

је јасан, тачан и 

уме да искаже 

суштину; -

уочава битно и 

разликује га од 

небитног; -зна 

добро да 

организује и 

води  рад у 

групи; -има 

високо 

развијено 

критичко 

мишљење.  

користећи 

научне 

садржаје, -

поштује 

правила 

рада -

подржава 

рад групе и 

потстиче их 

на рад; -

поуздан, 

марљив и 

одговоран; -

презентује 

тачне 

податке.  

-спор и 

непрецизан у 

презентацији;  

-теже исказује 

своје 

мишљење; -

није 

самосталан, 

прати друге; -

научено 

градиво 

примењује 

погрешно; -

делимучно 

поштије 

правила рада.  

-задатак не 

завршава и 

има грешака; 

-површан у 

раду и 

поштовању 

правила; -

углавном је 

пасиван у 

групи.  

-не поштује 

правила 

понашања  

у групи;  

-тражи пуну 

пажњу и 

индивидуалан 

приступ.  

 

 

 

 

 НАЧИНИ ПРАЋЕЊА НАПРЕДОВАЊА УЧЕНИКА ТОКОМ ГОДИНЕ  

Усме 

но  

излаг 

ање  

Актив 

ност 

на 

часу   

Практ 

ичан 

рад   

Дом 

аћи  

зада 

так  

Те 

ст  

Презент 

ација   

Графи 

чки 

рад  

Сара 

дња у  

тиму  

Комуник 

ација у 

тиму  

Покази 

вање  

инициј 

ативе  

Заинтересо 

ваност  

+ - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - 

( +,- начини који се користе у раду )  

Наставник у току целе школске године прикупља и бележи податке о постигнућима 

ученика, процесу учења, напредовању и развоју ученика током године у својој педагошкој 

документацији.  

Ученик у току часова добија плусеве и минусе у зависности од одговора на питања која су 

му постављена.  Ово се евидентира у педагошку свеску.   

 

 

Критеријум:   

• +++++ = (5)  

• ++++- = (4)  

• +++-- = (3)  

• ++--- = (2)  

• +---- = (1)  

 



 

 

СВЕТ ОКО НАС 

1.РАЗЕД 
ПРЕДВИЂЕНИ ИСХОДИ ИЗ ПРЕДМЕТА СВЕТ ОКО НАС:  

По завршетку разреда ученик ће бити у стању да:  

• препозна и искаже радост, страх, тугу и бес, уважавајући себе и друге;  

• правовремено и примерено ситуацији искаже своје основне животне потребе за 

храном, водом и одласком у тоалет;  

• уважава различитости својих вршњака и других људи;  

• придржава се договорених правила понашања у школи и прихвата последице ако их 

прекрши;  

• сарађује са вршњацима у заједничким активностима;  

• одржава личну хигијену и адекватно се одева ради очувања здравља;  

• чува своју, школску и имовину других;  

• примењује правила безбедног понашања на путу од куће до школе приликом 

кретања улицом са тротоаром и без њега и приликом преласка улице.  

• прати инструкције одраслих у опасним ситуацијама: поплава, земљотрес, пожар;  

• својим речима опише пример неке опасне ситуације из свог непосредног окружења;  

• препознаје облике појављивања воде у непосредном окружењу: потоци, реке, баре, 

језера;  

• препознаје изглед земљишта у непосредном окружењу: равница, брдо, планина;  

• идентификује биљке и животиње из непосредног окружења на основу њиховог 

спољашњег изгледа;  

• уочава разноврсност биљака и животиња на основу спољашњег изгледа;  

• препознаје главу, труп, руке и ноге као делове тела и њихову улогу у свом 

свакодневном животу;  

• препознаје улогу чула вида, слуха, мириса, укуса и додира у свом свакодневном 

функционисању и сазнавању окружења;  

• штеди воду и одлаже отпад на предвиђена места;  

• не угрожава биљке и животиње у непосредном окружењу;  

• учествује у извођењу једноставних огледа којима испитује природне феномене.  

• посматрањем и опипавањем предмета одреди својства материјала: тврдо-меко, 

провидно-непровидно, храпаво-глатко;  

• разликује природу од производа људског рада на примерима из непосредног 

окружења.  

• снађе се у простору помоћу просторних одредница: напред-назад, лево-десно, 

горедоле и карактеристичних објеката;  

• одреди време својих активности помоћу временских одредница: делови дана, 

обданица и ноћ, дани у недељи, пре, сада, после, јуче, данас, сутра, прекјуче, 

прекосутра.  

1.ПИСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ 

Када су у питању писмене провере знања скала која изражава однос између процента 

тачних одговора и одговарајуће оцене је следећа:   

ОЦЕНА ОБРАЗОВНИ НИВО 

Самостално од 86%-до 100% Напредни ниво примена 



 

Уз мању помоћ од 71%-до 85% Средњи ниво разумевање 

Уз мању помоћ од 56%-70% Средњи ниво репродукција 

Уз већу помоћ од 41%-55% Основни ниво препознавање 

Уз већу помоћ испод 40%   

 

 

2.УСМЕНОИЗРАЖАВАЊЕ 

 

 Оцена на усменом одговарању се формира на основу учениковог одговора .  

Самостално – ученик савладава градиво из математике, влада претходно пређеним 

градивом и примењује научено. Такође, познаје и примењује правила у математици, 

активно учествује на часу током обраде новог градива, самостално изводи закључке. 

Ученик уме  да  примени  својства  природних  бројева  у  решавању  проблемских 

задатака, зна својства операција сабирања и одузимања и уме да их примени, уме да 

примени различите јединице мере. Показује иницијативу током наставе, понаша се 

другарски, помаже другим ученицима и пријатељски се односи према другарима, редовно 

израђује домаће задатке и показује иницијативу и креативност у решавању задатака.Може 

успешно да ради у различитим групама и врстама задатака. 

Уз мању помоћ - ученик је способан да функционално усвоји  појмове - анализира, 

класификује, повезује, примени  те изведе закључак. Сналази се у различитим облицима 

рада.  Ученик  разуме појмове и чињенице, успоставља везе, може самостално да објасни 

и наведе математичке појмове и термине. Задатке обавља делимично уз помоћ 

наставника. 

Уз већу помоћ – ученик влада основним појмовима може уз помоћ наставника да објасни 

њихове везе и значај, уз наставникову подршку је активан на часовима. Ученик нема 

основно познавање појмова, нити показује жељу да напредује. Домаће задатке не израђује 

на време и није активан на часу. 

• стално  

• повремено 

3.АНГАЖОВАЊЕ И ОДНОС ПРЕМА РАДУ 

 (активност на часу, израда домаћих задатака, ангажовање у пројектима,рад у 

пару,тимски рад, сарадња у групи, припремљеност за час, уредност...) 

 

Ангажовање и однос према раду на настави (активност на часу, израда домаћих 

задатака, ангажовање у пројектима,рад у пару,тимски рад, сарадња у групи, 

припремљеност за час, уредност...) 

 

-Ученик је 

посебно 

мотивисан, 

креативан, 

одговоран у 

раду, поштује 

друге, редован у  

 

-мотивисан је 

и редовно 

извршава 

задатке;-

решава 

проблеме  

 

-у подели 

задатака групе 

потребна 

помоћ 

наставника;-за 

рад потребна 

помоћ,постицај 

и усмеравање; 

 

-ради на 

нивоу 

присећања;-у 

групи 

почиње да 

ради на 

интервенцију 

наставника; 

 

-

незаинтересован 

за рад, омета 

друге; 

-потстицање и 

помоћ га не 

мотивишу на 

рада; 



 

извршавању 

обавеза;-даје 

креативне 

примедбе и 

предлоге; 

- поштује 

правила рада; 

-у презентовању 

је јасан, тачан и 

уме да искаже 

суштину;-

уочава битно и 

разликује га од 

небитног;-зна 

добро да 

организује и 

води  рад у 

групи;-има 

високо 

развијено 

критичко 

мишљење. 

користећи 

научне 

садржаје,-

поштује 

правила 

рада-

подржава 

рад групе и 

потстиче их 

на рад;-

поуздан, 

марљив и 

одговоран;-

презентује 

тачне 

податке. 

-спор и 

непрецизан у 

презентацији; 

-теже исказује 

своје 

мишљење;-није 

самосталан, 

прати друге;-

научено 

градиво 

примењује 

погрешно;-

делимучно 

поштије 

правила рада. 

-задатак не 

завршава и 

има грешака;-

површан у 

раду и 

поштовању 

правила;-

углавном је 

пасиван у 

групи. 

-не поштује 

правила 

понашања  

у групи; 

-тражи пуну 

пажњу и 

индивидуалан 

приступ. 

 

Презентација/Презентовање рада 

 

Презентација ( електронска форма, плакат, паноа...) Број бодова 

Презентација је добро видљива и јасна  5  

Количина текста у презентацији се уклапа у стандарде добре 

презентације  

5  

Одабир слика и графикона је у складу са презентацијом  5  

Дизајн  5  

Мултимедијалност  5  

Интерактивност  5  

 

ПРЕЗЕНТОВАЊЕ 

САДРЖАЈ 

-Обухваћени су сви важни 

делови садржаја 

-След излагања је логичан 

НАЧИН ИЗЛАГАЊА 

Изражавање је  

а)довољно гласно 

б)правилно 

в)јасно 

РЕАКЦИЈА 

СЛУШАЛАЦА 

-Слушаоци са пажњом 

прате презентацију 

-Укључују се питањима и 

коментарима 

 

 НАЧИНИ ПРАЋЕЊА НАПРЕДОВАЊА УЧЕНИКА ТОКОМ ГОДИНЕ 



 

Усме 

но  

излаг 

ање  

Актив 

ност 

на 

часу   

Практ 

ичан 

рад   

Дом 

аћи  

зада 

так  

Те 

ст  

Презент 

ација   

Графи 

чки 

рад  

Сара 

дња у  

тиму  

Комуник 

ација у 

тиму  

Покази 

вање  

инициј 

ативе  

Заинтересо 

ваност  

+ - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - 

 

( +,- начини који се користе у раду ) 

Наставник у току целе школске године прикупља и бележи податке о постигнућима 

ученика, процесу учења, напредовању и развоју ученика током године у својој педагошкој 

документацији.Ученик у току часова добија плусеве и минусе у зависности од одговора на 

питања која су му постављена.Ово се евидентира у педагошку свеску. 

Критеријум:  

+++++ = Самостално 

++++- = Уз мању помоћ 

+++-- = Уз мању помоћ 

++--- = Уз већу помоћ 

+---- = Уз већу помоћ 

 

СВЕТ ОКО НАС И ПРИРОДА И ДРУШТВО 

2-4.разред 

 
Ученици 2. разреда  из предмета Свет око нас  и ученици 3. и 4.разреда из предмета 

Природа и друштво оцењују се на три начина:   

         1)писмено   

   2)усмено  

3) Ангажовањем и односом према раду на настави (активност на часу, израда 

домаћих задатака, ангажовање у пројектима,рад у пару,тимски рад, сарадња у 

групи, припремљеност за час, уредност...)  

 

1.ПИСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ 

 

Када су у питању писмене провере знања скала која изражава однос између 

процента тачних одговора и одговарајуће оцене је следећа:  

 

ОЦЕНА ОБРАЗОВНИ НИВО 

одличан(5) од 86%-до 100% Напредни ниво примена 

врло добар(4) од 71%-до 85% Средњи ниво разумевање 

добар (3) од 56%-70% Средњи ниво репродукција 

довољан (2) од 41%-55% Основни ниво препознавање 

недовољан (1) испод 40%   

 

  2.УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ 

Оцена на усменом одговарању се формира на основу учениковог одговора. 

Оцена одличан (5) – ученик савладава градиво из природе и друштва, влада 

претходно пређеним градивом и примењује научено. Активно учествује на часу током 

обраде новог градива, износи своје мишљење, самостално изводи закључке. Ученик 



 

уме  да  примени  научено градиво кроз разне активности, способан је да се сналази у 

простору и времену. Показује иницијативу током наставе, понаша се другарски, 

помаже другим ученицима и пријатељски се односи према другарима, редовно 

израђује домаће задатке и показује иницијативу и креативност у решавању задатака. 

Може успешно да ради у различитим групама и врстама задатака.  

Оцена врло добар (4) - ученик је способан да функционално усвоји  појмове, 

анализира, класификује, повезује, примени  те изведе закључак. Сналази се у 

различитим облицима рада.   

Оцена добар (3) – ученик  разуме појмове и чињенице, успоставља везе, може 

самостално да објасни и наведе појмове и термине из предмета Природа и друштво. 

Задатке обавља делимично уз помоћ наставника.  

Оцена довољан (2) – ученик влада основним појмовима може уз помоћ наставника да 

објасни њихове везе и значај, уз наставникову подршку је активан на часовима.  

Оцена недовољан (1) – ученик нема основно познавање појмова, нити показује жељу 

да напредује. Домаће задатке не израђује на време и није активан на часу. 

 

3. АНГАЖОВАЊЕ И ОДНОС ПРЕМА РАДУ 

(активност на часу, израда домаћих задатака, ангажовање у пројектима,рад у 

пару,тимски рад, сарадња у групи, припремљеност за час, уредност...) 

 

Ангажовање и однос према раду на настави (активност на часу, израда домаћих 

задатака, ангажовање у пројектима,рад у пару,тимски рад, сарадња у групи, 

припремљеност за час, уредност...) 

  

-Ученик је 

посебно 

мотивисан, 

креативан, 

одговоран у 

раду, поштује 

друге, редован у  

  

-мотивисан је 

и редовно 

извршава 

задатке; 

 -решава 

проблеме  

  

-у подели 

задатака групе 

потребна 

помоћ 

наставника;  

-за рад 

потребна 

помоћ,постицај 

и усмеравање;  

  

-ради на 

нивоу 

присећања;  

-у групи 

почиње да 

ради на 

интервенцију 

наставника;  

  

-

незаинтересован 

за рад, омета 

друге;  

-потстицање и 

помоћ га не 

мотивишу на 

рада;  

извршавању 

обавеза; 

 -даје 

креативне 

примедбе и 

предлоге;  

- поштује 

правила рада;  

-у презентовању 

је јасан, тачан и 

уме да искаже 

суштину;  

-уочава битно и 

разликује га од 

користећи 

научне 

садржаје,  

-поштује 

правила 

рада  

-подржава 

рад групе и 

потстиче их 

на рад;  

-поуздан, 

марљив и 

одговоран;  

-спор и 

непрецизан у 

презентацији;  

-теже исказује 

своје 

мишљење; 

 -није 

самосталан, 

прати друге; 

 -научено 

градиво 

примењује 

погрешно;  

-делимучно 

-задатак не 

завршава и 

има грешака; 

-површан у 

раду и 

поштовању 

правила; 

 -углавном је 

пасиван у 

групи.  

-не поштује 

правила 

понашања  

у групи;  

-тражи пуну 

пажњу и 

индивидуалан 

приступ.  



 

небитног; 

 -зна добро да 

организује и 

води  рад у 

групи; -има 

високо 

развијено 

критичко 

мишљење.  

-презентује 

тачне 

податке.  

поштије 

правила рада.  

 

 

Презентација/Презентовање рада  

  

Презентација ( електронска форма, плакат, паноа...) Број 

бодова 

Презентација је добро видљива и јасна  5  

Количина текста у презентацији се уклапа у стандарде добре 

презентације  

5  

Одабир слика и графикона је у складу са презентацијом  5  

Дизајн  5  

Мултимедијалност  5  

Интерактивност  5  

  

ПРЕЗЕНТОВАЊЕ 

САДРЖАЈ 

-Обухваћени су сви 

важни делови садржаја 

-След излагања је 

логичан 

НАЧИН ИЗЛАГАЊА 

Изражавање је  

а)довољно гласно 

б)правилно 

в)јасно 

РЕАКЦИЈА 

СЛУШАЛАЦА 

-Слушаоци са 

пажњом прате 

презентацију 

-Укључују се 

питањима и 

коментарима 

 

 

 НАЧИНИ ПРАЋЕЊА НАПРЕДОВАЊА УЧЕНИКА ТОКОМ ГОДИНЕ  

Усме 

но  

излаг 

ање  

Актив 

ност 

на 

часу   

Практ 

ичан 

рад   

Дом 

аћи  

зада 

так  

Те 

ст  

Презент 

ација   

Графи 

чки 

рад  

Сара 

дња у  

тиму  

Комуник 

ација у 

тиму  

Покази 

вање  

инициј 

ативе  

Заинтересо 

ваност  

+ - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - 

 

( +,- начини који се користе у раду )  

Наставник у току целе школске године прикупља и бележи податке о постигнућима 

ученика, процесу учења, напредовању и развоју ученика током године у својој педагошкој 

документацији. Ученик у току часова (часови утврђивања и провере новог градива) добија 



 

плусеве и минусе у зависности од одговора на питања која су му постављена.  Ово се 

евидентира у педагошку свеску.  

  

Критеријум:   

• +++++ = (5)  

• ++++- = (4)  

• +++-- = (3)  

• ++--- = (2)  

• +---- = (1)  

 МУЗИЧКА КУЛТУРА 

1.разред 

У току школске године, ученик се оцењује описно из предмета музичке културе. 

• самостално 

• уз мању помоћ 

• уз већу помоћ 

 стално  

 повремено 

 

Да би се остварио процес праћења напредовања и степена постигнућа ученика у настави 

музичке културе, потребно је да наствник упозна музичке способни сваког 

ученика.Оцењивање ученика се спроводи организовано и прати посебан развој сваког 

ученика,његов рад, залагање, интересовање, креативност и предиспозиције. Наставник 

прати развој ученика и објективно одређује степен на којем је ученик савладао 

програмске захтеве. 

Ученици првог разреда се у току школске године оцењују описно. 

Наставник током целе школске године води евиденцију о напретку, развоју, залагању и 

активности ученика на часовима и ту евиденцију бележи у своју педагошку свеску. 

Ученик првог разреда је у потпуности савладао градиво уколико наставник процени да су 

сви тражени  исходи испуњени. 

 

Ученик који је у потпуности савладао градиво првог разреда, способан је да самостално: 

• објасни својим речима утиске о слушаном делу, доживљај прегласне музике и 

њеног утицаја на тело и зашто је тишина важна; 

• разликује одабране звукове и тонове, певање/свирање; хор/један певач/група 

певача; оркестар/један свирач/група свирача, боју различитих певачких гласова и 

инструмената и музичке изражајне елементе; 

• препозна музички почетак и крај и понављање теме или карактеристичног мотива у 

слушаном делу; 

• повезује музичко дело у односу на њему блиске ситуације, врсту гласа и боју 

инструмента са карактером дела; 

• поштује договорена правила понашања при слушању музике; 

• користи самостално доступне носиоце звука; 

• изговара у ритму бројалицу; 

• пева по слуху песме различитог садржаја и расположења; 

• пева по слуху народне песме, музичке игре; 



 

• примењује правилан начин певања и договорена правила понашања у групном 

певању и свирању; 

• свира по слуху ритмичку пратњу уз бројалице и песме 

• објашњава својим речима доживљај свог и туђег извођења; 

• учествује у пројектима школе 

• направи једноставније дечје ритмичке инструменте; 

• изабере према литерарном садржају одговарајући музички садржај. 

 

Ученик коме је потребна мања помоћ наставника за остваривање неких од ових исхода на 

часовима, сматра се да је савладао градиво али да изостаје самостални рад и напредак. 

Ученик коме је потребна већа помоћ наставника за остваривање ових исхода на часовима 

сматра се да није у потпуности савладао градиво и да изостаје напред и развој. 

Ученик који није остварио ниједан или веома мали број тражених исхода сматра се да 

није савладао градиво и да изостаје његов напредак, развој и знање. 

Наставник континуирано прати напредак ученика узимајући у обзир његове 

предиспозиције, даровитост, жељу за радом и учењем и активно учествовање на часу. 

 

2-4.разред 

Да би се остварио процес праћења напредовања и степена постигнућа ученика 2-4.разреда 

у настави музичке културе, потребно је да наствник упозна музичке способности сваког 

ученика. Оцењивање ученика се спроводи организовано и прати посебан развој сваког 

ученика, његов рад, залагање, интересовање, креативност и предиспозиције. Наставник 

прати развој ученика и објективно одређује степен на којем је ученик савладао 

програмске захтеве.  

Наставник током целе школске године води евиденцију о напретку, развоју, залагању и 

активности ученика на часовима и ту евиденцију бележи у своју педагошку свеску. Свака 

оцена ученика је јавна и приликом саопштавања наставник је дужан да је објасни.  

Оцењивање ученика на часовима музичке културе спроводи се усменим путем и 

практично кроз свирање и певање.  

 

За оцену одличан (5) – ученик поседује знања која зна да примењује у пракси, зна 

логички да закључује и повезује градиво са животом око нас, зна основе музичке 

писмености (у зависности од разреда у којем се налази), уме самостално или у пару да 

свира и/или самостално и у групи да пева тражене песмице поштујући елементе музике 

које зна, зна текстове тражених песмица, уме да свира на Орфовим ритмичким 

инструментима, уме да изнесе своје мишљење о слушаном делу, уме да препозна звук и 

изглед инструмената који се обрађују у току одређеног разреда, активан је на часовима, 

има жељу да научи и напредује.  

За оцену врло добар (4) – ученик поседује знања која зна да примењује у пракси, уз малу 

помоћ наставника може да повезује градиво са животом око нас, зна основе музичке 

писмености (у зависности од разреда у којем се налази) али не зна да их употреби 

правилно и повезано, уме самостално да свира и самостално или у групи да пева тражене 

песмице поштујући углавном све елементе музике које зна, зна текстове тражених 

песмица, уме да свира на одређеним Орфовим ритмичким инструментима, уз малу помоћ 

наставника уме да изнесе своје мишљење о слушаном делу, уме да препозна звук и изглед 



 

инструмената који се обрађују у току одређеног разреда, активан је на часовима, има 

жељу да научи и напредује.  

За оцену добар (3) – уз наставникову помоћ може да повезује знања која има, зна 

минималне основе музичке писмености (у зависности од разреда у којем се налази) али не 

зна да их употреби правилно и повезано, уме да свира мелодију без ритма уз 

наставникову помоћ, делимично зна текст обрађених песмица, уме да свира само на 

појединим Орфовим ритмичким инструментима али уз наставникову помоћ, уз помоћ 

наставника уме да изнесе своје мишљење о слушаном делу, уз наставникову помоћ може 

да препозна звук и изглед инструмената који се обрађују у току одређеног разреда, често 

изостаје жеља за радом и напретком.  

За оцену довољан (2) – има минимална знања из градива које се обрађује, делимично зна 

текст обрађених песмица, уме да свира само на појединим Орфовим ритмичким 

инструментима али уз наставникову помоћ, уз помоћ наставника уме да изнесе своје 

мишљење о слушаном делу, изостаје жеља за радом и напретком.  

Оцена недовољан (1) – Нема основног знања градива, не уме да свира ни на ритмичким 

ни на мелодијским инструментима, не зна да отпева ниједну песму која је обрађена на 

часу, изостаје  активности на часу, нема жељу за радом и напретком.  

Оцењивање није искључиво везано за оцену музичких способности већ и у функцији 

награде за интересовање, активност и љубав према музици. Сваки ученик се приликом 

оцењивања извођења музике оцењује спрам својих могућности али и спрам личног 

залагања, труда, рада и активности на часу. На часу се индиректно оцењује и вреднује 

доношење прибора за рад, понашање и дисциплина ученика на часу, помоћ осталим 

ученицима приликом израде неког задатка, активност и труд. Такође се оцењује 

ангажовање у току извођења одређеног пројекта.  

 

ЛИКОВНА КУЛТУРА 

Оцењивање из обавезног предмета ликовна култура, обавља се полазећи од ученикових 

способности, степена спретности и умешности.Уколико ученик нема развијене посебне 

способности, приликом оцењивања узима се у обзир индивидуално напредовање у односу 

на сопствена претходна постигнућа и могућности, а нарочито се узима у обзир 

ангажовање ученика у наставном процесу. 

1.разред 

У току школске године, ученик се оцењује описно из предмета ликовна култура. 

• самостално 

• уз мању помоћ 

• уз већу помоћ 

 стално  

 повремено 

2-4.разред 

У току школске године, ученик 2-4.разреда се оцењује описно и бројчано из предмета 

ликовна култура. Бројчана оцена из обавезног предмета ликовна култура је :   

• одличан (5),   

• врло добар (4),   

• добар (3),   



 

•  довољан (2)  

• недовољан (1).   

Оцена недовољан (1) је непрелазна.  

1-4.разред  

Оцена за ангажовање на часу може да се добије на сваком часу за учествовање у 

полемикама око уметничких питања, креативне идеје и добре одговоре. Процењују се 

разумевање суштине ликовне проблематике, вештине изражавања и саопштавања. Ове 

оцене могу значајно да поправе стање при закључивању оцене на полугодишту и крају 

школске године.  

1)оствареност циљева, општих и посебних, односно стандарда;  да ли је  урађен 

предвиђени задатак-50% оцене 

Напредни ниво (натпросечно талентовани ученици) - боље повезивање елемената у 

композицији, адекватна примена визуелних принципа као и развијање сопствених 

принципа функционисања елемената композиције.  

Средњи ниво - одабира адекватан садржај и размишља о начину на који ће представити 

своју идеју; другим речима треба што више да се уживи у задатак и пусте машти на вољу.  

Основни ниво - ученици који нису склони визуелном изражавању имаће посебну помоћ, 

једноставније задатке у погледу стварања композиције и нижи критеријум оцењивања. 

Ипак, од њих се очекује да направе мали помак у односу на предходни рад, потруде се и 

испрате ритам школског програма, нарочито време реализације предвиђено за израду 

задатка  

2)заинтересованост и посвећеност (труд и ангажованост на сваком часу) - 30% оцене  

3)маштовитост и оригиналност - 10% оцене: важно је да сваки ученик прикаже идеју на 

свој начин. Прецртавање од  других, са табле и примера, на овом часу није пожељно.  

4)напредовање у односу на претходни период - 10% оцене  

Оцена за ангажовање на часу може да се добије на сваком часу за учествовање у 

полемикама око уметничких питања, креативне идеје и добре одговоре. Процењују се 

разумевање суштине ликовне проблематике, вештине изражавања и саопштавања. Ове 

оцене могу значајно да поправе стање при закључивању оцене на полугодишту и крају 

школске године.  

ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ  

1. разред: 

ПРЕДВИЂЕНИ ИСХОДИ ИЗ ПРЕМЕТА ФИЗИЧКО И ЗРАВСТВЕНО 

ВАСПИТАЊЕ:  

Ученик ће бити у стању да:  

• примени једноставнe, двоставне општеприпремне вежбе (вежбе 

обликовања);  

• правилно изведе вежбе, разноврсна природна и изведена кретања;  

• комбинује и користи усвојене моторичке вештине у игри и у свакодневном 

животу;  



 

• одржава равнотежу у различитим кретањима;  

• разликује правилно од неправилног држања тела и правилно држи тело;   

• примењује правилну технику дисања приликом вежбања;  

• изведе кретања, вежбе и  

• кратке саставе уз музичку пратњу;  

• игра дечји и народни плес;  

• користи основну терминологију вежбања;  

• поштује правила понашања на просторима за вежбање;  

• поштује мере безбедности током вежбања;  

• одговорно се односи према објектима, справама и реквизитима у просторима 

за вежбање;  

• поштује правила игре;  

• навија фер и бодри учеснике у игри;  

• прихвати сопствену победу и пораз;  

• уредно одлаже своје ствари пре и након вежбања;  

• наведе делове свога тела и препозна њихову улогу;  

• уочи промену у расту код себе и других;  

• уочи разлику између здравог и болесног стања;  

• примењује здравствено-хигијенске мере пре, у току и након вежбања;  

• одржава личну хигијену;  

• учествује у одржавању простора у коме живи и борави; схвати значај 

коришћења воћа у исхрани; правилно се понаша за столом.  

•  

Оценом се изражава:  

1)оствареност циљева и прописаних, односно прилагођених стандарда 

постигнућа, достизање исхода и степена развијености компетенција у току 

савладавања програма предмета;  

2)ангажовање ученика у настави;  

3)напредовање у односу на претходни период; 

4) препорука за даље напредовање ученика.  

Описне оцене су: самостално, уз мању помоћ, уз већу помоћ( стално, 

повремено) 

 

1-4.разред 

Оценом се изражава:  

1)оствареност циљева и прописаних, односно прилагођених стандарда 

постигнућа, достизање исхода и степена развијености компетенција у току 

савладавања програма предмета;  

2)ангажовање ученика у настави;  

3)напредовање у односу на претходни период; 

4) препорука за даље напредовање ученика.  

Описне оцене из физичког и здравственог васпитања заученике 1.разреда су 

самостално, уз мању помоћ, уз већу помоћ( стално, повремено) 

Бројчане оцене из физичко и здравствено васпитање  за ученике 2-4.разреда су: 

одличан (5), врло добар (4), добар (3), довољан (2) и недовољан (1).  

 



 

                                          КРИТЕРИЈУМИ ОЦЕЊИВАЊА 

1-4.РАЗРЕД 

Правила понашања на часу: 

● Ученик носи опрему за час (бела мајица,таман шорц и чисте патике за салу) 

● Не користи телефон на часу (односи се и на ученике који не раде физичко из 

здравствених разлога или су ослобођени практичног дела наставе али присуствују часу) 

● Уколико ученик има потребу да изађе са часа мора добити дозволу наставника 

● Поштује мере безбедности 

● Поштује сва правила понашања ученика прописана од стране школе 

Оцењивање ученика 1-4.разреда се састоји из три сегмента: 

1. Однос према раду 

2. Физичке способности и усвајање моторичких вештина и спортских дисциплина 

(Индивидуални напредак моторичких способности сваког ученика процењује се у односу 

на претходно проверено стање. Приликом оцењивања неопходно је узети у обзир 

способности ученика, степен спретности и умешности. Уколико ученик нема развијене 

посебне способности, приликом оцењивања узима се у обзир индивидуални напредак 

његов иднивидуални напредак у односу на претходна достугнућа и могућности као и 

ангажовање ученика у наставном процесу). 

3.Физичка и здравствена култура (Користи правила понашања на простору за вежбање 

како у школи тако и ван ње. Примењује правила игре у складу са етичким правилима. 

Примењује хигијенске мере пре и после часа). 

 

У циљу сагледавања и анализирања ефеката наставе физичког и здравственог васпитања, 

наставник ће подједнако, континуирано да прати и вреднује: 

● Активност и однос ученика према физичком и здравственом васпитању који обухвата: 

- вежбање у адекватној спортској опреми; 

- редовно присуствовање на часовима физичког и здравственог васпитања; 

- учествовање у ваннасавним и ваншколским активностима и др. 

● Приказ једног од усвојених комплекса општеприпремних вежби (вежби обликовања), 

● Достигнут ниво постигнућа моторичких знања, умења и навика (напредак у 

усавршавању технике) 

Узимајући у обзир све критеријуме за оцењивање формира се оцена ученика. 

Код ученика ослобођених од практичног дела наставе, наставник прати и вреднује: 

- ниво остварености исхода из области Физичка и здравствена култура; 

- учешће у организацији ваннаставних активности. 

 

ДИГИТАЛНИ СВЕТ 

1-2.разред 

ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

 
У настави оријентисаној на процес учења и достизање исхода учења вреднују се 

процес и продукти учења. Устаљене методе процене постигнућа ученика, које наставници 
примењују у другим обавезним предметима и изборним програмима, могуће је 
примењивати и у настави овог предмета. Ипак, изазови попут чињенице да процена 
постигнућа заснована само на резултатима практичних задатака које ученици раде није 
довољан показатељ онога што они знају и умеју, или да је, при сарадничком раду, врло 



 

тешко идентификовати допринос сваког појединца, доводи до потребе за издвајањем 
неколико техника које се посебно препоручују за примену у оквиру предмета Дигитални 
свет (превасходно зато што у највећој мери корелирају са његовом природом): 

– самопроцена: неговање праксе исказивања рефлексивних коментара током 
представљања онога што су урадили прилика је за развој самоувида и саморегулације у 
учењу и основа за процену властитог постигнућа ученика; 

– вршњачка процена: ова врста процене постигнућа ученика природно се надовезује 
на процес самопроцене – ученици раде у пару или групи на истом задатку и имају 
могућност да, делећи одговорност, стварају и исправљају решења, те пружају 
конструктивне повратне информације. (Ова метода широко је распрострањена у ИТ 
индустрији од стране професионалних програмера (програмирање у пару) и лако ју је 
превести у учионицу); 

– отворена питања: знање ученика о концептима који су обухваћени програмом 
неће увек бити лако уочљиво. Постављање отворених питања један је од начина на који 
наставник може да процени постигнућа својих ученика, али и да допринесе продубљивању 
њиховог разумевања конкретног концепта.  

– Већ знам – Желим да научим – Научио/ла сам: коришћење рубрика за 
идентификацију онога што већ знају, шта желе да науче и, накнадно, онога што су 
научили, корисна је техника коју ученици могу да користе за подршку самосталном учењу, 
а наставник за процену њихових постигнућа.  

Примењујући предложене методе процене постигнућа ученика наставник креира и 
конзистентно гради персонализовано и подстицајно образовно окружење. Он прати 
постигнућа ученика из улоге активног посматрача и ментора. Избегнута је формална 
ситуација процењивања (наставник не прозива и не пропитује ученике), чиме је ниво 
стреса ученика битно смањен (потенцијално и елиминисан). Јачање самопоуздања ученика 
и саморегулације у учењу посебна је добробит која произилази из наведеног. 

Групни 

рад  

Елементи процене  са показатељима  

Ниво 

постигнућа  

1.  рад у групи    2. познавање тематике           3. размена,           

повезивање и           

примена идеја     

Истиче се  

  

      

....Ученик сарађује са 

члановима групе, 

уважава њихове 

потребе како би се 

задатак што успешније 

обавио.  

... сарађује са осталим 

члановима групе у 

одабиру теме, 

прикупљању и обради 

материјала у вези са 

темом  

... одабира технике и 

алате у складу са 

задатком 

 

Ученик поседује знања, 

активно подстиче 

размену идеја и знања са 

члановима групе и 

уважава њихове идеје.  

 ... сарађује са осталим 

члановима групе у 

представљању резултата 

и закључака  

... наведе кораке и опише 

поступак решавања  

задатка  

 

Ученик размењује 

идеје са другима и 

примењује идеје за 

решавање задатка.  

... примењује технике 

и алате у складу са 

фазама реализације 

задатка 

... вреднује своју 

улогу у групи при 

изради задатка и 

активности за које је 

био задужен  

 

добар   Ученик уз мању помоћ 

наставника сарађује са 

члановима групе.  

Ученик поседује извесна 

знања и уз мању помоћ 

наставника учествује у 

Ученик уз мању 

помоћ наставника 

примењује идеје у 



 

размени идеја.  решавању задатка.  

задовољава 

  

Ученик уз већу помоћ 

наставника показује 

низак степен 

заинтересованости за 

сарадњу у групи. 

Ученик омаловажава 

мишљење осталих 

чланова у тиму. Ученик 

показује низак степен 

заинтересованости за 

учешће у активностима. 

Ученик уз већу помоћ 

наставника показује 

низак степен 

усвојености знања и 

способности примене. 

 

Презентација/Презентовање рада  

  

Презентација ( електронска форма, плакат, паноа...) Број 

бодова 

Презентација је добро видљива и јасна  5  

Количина текста у презентацији се уклапа у стандарде добре 

презентације  

5  

Одабир слика и графикона је у складу са презентацијом  5  

Дизајн  5  

Мултимедијалност  5  

Интерактивност  5  

  

ПРЕЗЕНТОВАЊЕ 

САДРЖАЈ 

-Обухваћени су сви 

важни делови садржаја 

-След излагања је 

логичан 

НАЧИН ИЗЛАГАЊА 

Изражавање је  

а)довољно гласно 

б)правилно 

в)јасно 

РЕАКЦИЈА 

СЛУШАЛАЦА 

-Слушаоци са 

пажњом прате 

презентацију 

-Укључују се 

питањима и 

коментарима 

 

ПРОЈЕКТНА НАСТАВА 

3.разред 

   На крају трећег разреда ученик би требало да буде у стању да: 

– правилно седи при раду за рачунаром; 

– зна да наведе могуће последице на здравље услед неправилног коришћења 

дигиталних уређаја; 

– правилно укључи рачунар, покрене програм за цртање, користи одговарајуће 

алатке овог програма, сачува свој цртеж и искључи рачунар; 

– покрене програм за рад са текстом, унесе краћи текст и сачува документ на 

рачунару; 

– користи интернет за учење и проналажење информација уз помоћ наставника; 



 

– предложи редослед активности у односу на постављени пројектни задатак. 

Један од важних исхода реализације пројекта јесте оспособљавање ученика да 

добијене продукте учине видљивим и представе их другима. Бројни су начини да се то 

постигне (представе, изложбе, кратки филм, текст у новинама, наступ на локалној 

телевизији, представљање за родитеље...), а њихов квалитет није приоритет. 

Ученике треба стављати у ситуације да одређују редослед активности у решавању 

одређених пројектних задатака, што, осим развијања самосталности, представља увод 

у алгоритамски начин размишљања. На пример: редослед активности чији ће продукт 

бити плакат са знаменитим личностима краја; редослед активности у прављењу кућице 

за птице; у изради школског часописа итд.  

Ученици се описно оцењују. 

Описна оцена: 

  истиче се,   

• добар,  

• задовољава.  

Истиче се: 

... сарађује са осталим члановима групе у одабиру теме, прикупљању и обради материјала 

у вези са темом  

... одабира технике и алате у складу са фазама реализације пројекта  

... сарађује са осталим члановима групе у прикупљању и обради материјала и формулацији 

закључака у вези са темом  

... примењује технике и алате у складу са фазама реализације пројекта  

... сарађује са осталим члановима групе у представљању резултата и закључака  

... наведе кораке и опише поступак решавања пројектног задатка  

... вреднује своју улогу у групи при изради пројектног задатка и активности за које је био 

задужен  

... поставља резултат свог рада на интернет ради дељења са другима, уз помоћ 

наставника 

Добар: 

... сарађује са осталим члановима групе у прикупљању и обради материјала и формулацији 

закључака у вези са темом ... примењује технике и алате у складу са фазама реализације 

пројекта уз помоћ наставника 

 

Задовољава: 

... вреднује своју улогу у групи при изради пројектног задатка и активности за које је био 

задужен  

... поставља резултат свог рада на интернет ради дељења са другима, уз већу помоћ 

наставника 

Презентација/Презентовање рада 

  

Презентација ( електронска форма, плакат, паноа...)  Број 

бодова  

Презентација је добро видљива и јасна  3 

Количина текста у презентацији се уклапа у стандарде добре 

презентације  

3 



 

Одабир слика и графикона је у складу са презентацијом  3  

Дизајн  3  

Мултимедијалност  3  

Интерактивност  3 

  

  Презентовање    

  

•  

•  

САДРЖАЈ 

Обухваћени су сви 

важни делови садржаја  

след излагања је 

логичан  

НАЧИН ИЗЛАГАЊА  

 Изражавање је  

а) довољно  гласно  

б) правилно  

в) јасно  

  

•  

•  

РЕАКЦИЈА 

СЛУШАЛАЦА  

слушаоци са 

пажњом прате 

презентацију  

укључују се 

питањима и 

коментарима  

 

Пројектна настава се реализује кроз рад у групи што подразумева тимски рад ученика.  

   

Групни 

рад  

Елементи процене  са показатељима  

Ниво 

постигнућа  

1.  рад у групи    2. познавање тематике   3. размена,           

повезивање и           

примена идеја     

Истиче се   

      

....Ученик сарађује са 

члановима групе, 

уважава њиховo 

мишљење и исказује 

своје како би се задатак 

што успешније обавио.  

... сарађује са осталим 

члановима групе у 

одабиру теме, 

прикупљању и обради 

материјала у вези са 

темом  

... предлаже и одабира 

технике у сарадњи са 

члановима групе и у 

складу са фазама 

реализације пројекта  

 

Ученик поседује знања, 

активно подстиче 

размену идеја и знања са 

члановима групе и 

уважава њихове идеје.  

 ... сарађује са осталим 

члановима групе у 

представљању резултата 

и закључака  

... наведе кораке и опише 

поступак решавања 

пројектног задатка  

 

Ученик размењује 

идеје са другима и 

примењује идеје за 

решавање задатка.  

... примењује технике 

и алате у складу са 

фазама реализације 

пројекта  

... вреднује своју 

улогу у групи при 

изради пројектног 

задатка и активности 

за које је био задужен  

 

добар   Ученик уз мању помоћ 

наставника сарађује са 

члановима групе.  

Ученик поседује извесна 

знања и уз мању помоћ 

наставника учествује у 

Ученик уз мању 

помоћ наставника 

примењује идеје у 



 

размени идеја.  решавању задатка.  

задовољава 

  

Ученик уз већу помоћ 

наставника показује 

низак степен 

заинтересованости за 

сарадњу у групи. 

Ученик показује низак 

степен 

заинтересованости за 

учешће у активностима. 

Ученик уз већу помоћ 

наставника показује 

низак степен 

усвојености знања и 

способности примене. 

                                                                                                         

 

4.разред 

Пројектна настава се реализује кроз рад у групи што подразумева тимски рад ученика.  

 На крају четртог разреда ученик би требало да буде у стању да: 

- правилно рукује ИКТ уређајима; 

- предложи редослед активности у односу на постављени пројектни задатак и 

могућности употребе ИКТ-а; 

- користи одговарајуће алатке програма за цртање и сачува свој цртеж; 

- уреди краћи текст и сачува га на рачунару; 

- направи једноставну презентацију користећи мултимедијалне садржаје; 

- користи интернет за учење и проналажење информација уз помоћ одраслог; 

- критички бира садржаје са интернета и затражи помоћ уколико се суочи са 

непримереним садржајима; 

- зна да наведе могуће последице на здравље услед неправилног коришћења дигиталних 

уређаја; 

- безбедно користи интернет и по потреби пријави и/или затражи помоћ одрасл 

  

Групни 

рад  

Елементи процене  са показатељима  

Ниво 

постигнућа  

1.  рад у групи    2. познавање тематике           3. размена,           

повезивање и           

примена идеја     

Истиче се   

      

....Ученик сарађује са 

члановима групе, 

уважава њихове 

потребе како би се 

задатак што успешније 

обавио.  

... сарађује са осталим 

члановима групе у 

одабиру теме, 

прикупљању и обради 

материјала у вези са 

темом  

... одабира технике и 

Ученик поседује знања, 

активно подстиче 

размену идеја и знања са 

члановима групе и 

уважава њихове идеје.  

 ... сарађује са осталим 

члановима групе у 

представљању резултата 

и закључака  

... наведе кораке и опише 

поступак решавања 

пројектног задатка  

 

Ученик размењује 

идеје са другима и 

примењује идеје за 

решавање задатка.  

... примењује технике 

и алате у складу са 

фазама реализације 

пројекта  

... вреднује своју 

улогу у групи при 

изради пројектног 

задатка и активности 

за које је био задужен  



 

алате у складу са 

фазама реализације 

пројекта  

 

 

добар   Ученик уз мању помоћ 

наставника сарађује са 

члановима групе.  

Ученик поседује извесна 

знања и уз мању помоћ 

наставника учествује у 

размени идеја.  

Ученик уз мању 

помоћ наставника 

примењује идеје у 

решавању задатка.  

задовољава 

  

Ученик уз већу помоћ 

наставника показује 

низак степен 

заинтересованости за 

сарадњу у групи. 

Ученик омаловажава 

мишљење осталих 

чланова у тиму. Ученик 

показује низак степен 

заинтересованости за 

учешће у активностима. 

Ученик уз већу помоћ 

наставника показује 

низак степен 

усвојености знања и 

способности примене. 

                                                                                                         

г) Презентација/Презентовање рада  

Презентација ( електронска форма, плакат, паноа...)  Број 

бодова  

Презентација је добро видљива и јасна  5  

Количина текста у презентацији се уклапа у стандарде добре 

презентације  

5  

Одабир слика и графикона је у складу са презентацијом  5  

Дизајн  5  

Мултимедијалност  5  

Интерактивност  5  

 

ПРЕЗЕНТОВАЊЕ 

САДРЖАЈ 

-Обухваћени су сви 

важни делови садржаја 

-След излагања је 

логичан 

НАЧИН ИЗЛАГАЊА 

Изражавање је  

а)довољно гласно 

б)правилно 

в)јасно 

РЕАКЦИЈА 

СЛУШАЛАЦА 

-Слушаоци са 

пажњом прате 

презентацију 

-Укључују се 

питањима и 

коментарима 

 

 

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

1.разред 



 

 
ПРЕДВИЂЕНИ ИСХОДИ ИЗ ПРЕДМЕТА ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК У 1. РАЗРЕДУ: 

По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 

– поздрави и отпоздрави, примењујући најједноставнија језичка средства; 

– представи себе и другог; 

– разуме јасно постављена једноставна питања личне природе и одговара на њих; 

– разуме кратка и једноставна упутства и налоге и реагује на њих; 

– даје кратка и једноставна упутства и налоге 

– разуме позив и реагује на њега; 

– упути позив на заједничку активност; 

– разуме кратке и једноставне молбе и реагује на њих; 

– упути кратке и једноставне молбе; 

– искаже и прихвати захвалност и извињење на једноставан начин; 

– разуме једноставно исказане честитке и одговара на њих; 

– упути једноставне честитке; 

– препозна и именује жива бића, предмете и места из непосредног окружења; 

– разуме једноставне описе живих бића, предмета и места; 

– опише жива бића, предмете и места користећи једноставна језичка средства; 

– разуме свакодневне исказе у вези сa непосредним потребама, осетима и осећањима и 

реагује на њих; 

– изрази основне потребе, осете и осећања кратким и једноставним језичким средствима; 

– разуме једноставна обавештења о положају у простору и реагује на њих; 

– тражи и пружи кратка и једноставна обавештења о положају у простору; 

– разуме једноставне исказе којима се изражава припадање/неприпадање, 

поседовање/непоседовање и реагује на њих; 

– тражи и даје једноставне исказе којима се изражава припадање/неприпадање, 

поседовање/непоседовање; 

– разуме једноставне исказе за изражавање допадања/недопадања и реагује на њих; 

– тражи мишљење и изражава допадање/недопадање једноставним језичким средствима. 

(Правилник о плану наставе и учења за први циклус основног образовања и васпитања и 

програму наставе и учења за први разред основног образовања и васпитања: 10/2017-1) 

 

Ученик првог разреда је у потпуности савладао градиво уколико наставник процени да су 

сви тражени исходи испуњени и уколико у томе напредује у највећој мери самостално. 

Ученик коме је потребна мања помоћ наставника за остваривање неких од ових исхода на 

часовима, сматра се да је савладао градиво али да изостаје самостални рад и напредак. 

Ученик коме је потребна већа помоћ наставника за остваривање ових исхода на часовима 

сматра се да није у потпуности савладао градиво и да изостаје напредак и развој. 

Ученик који није остварио ниједан или веома мали број тражених исхода сматра се да није 

савладао градиво и да изостаје његов напредак, развој и знање. 

 

Осим остварености исхода, оцењује се и ангажовање ученика на часу, које може бити 

стално или повремено. Ангажовање ученика обухвата: одговоран однос према раду, 

постављеним задацима, активно учествовање у настави, сарадњу са другима и исказано 

интересовање и мотивацију за учење и напредовање. 

 

У првом разреду ученик се оцењује описним оценама на крају првог полугодишта и 

школске године, док у периодима између наставник врши формативну процену коју 

бележи у педагошкој свесци. Циљ оваквих формативних процена јесте праћење 

напредовања ученика, али и повратна информација наставнику како да процес учења 

прилагоди индивидуалним карактеристикама ученика овог узраста. Сврха је праћење 



 

ученика и подршка у оним аспектима у којима се ученик осећа несигурно. Учење страног 

језика у првом разреду основне школе подразумева стварање угодне и стимулативне 

атмосфере за ученике како би стекли пријемчивост за даље учење страних језика. За то је у 

првом реду потребна подршка наставника у виду технике поступног учења, односно 

„подупирања“ процеса учења (scaffolding).  

У првом разреду се не обрађује писање, будући да енглески језик користи 

латинично писмо. Вештина говора се од деце овог узраста још увек не очекује, будући да 

она пролазе кроз фазу учења страног језика која се назива период ћутања, или „тихи 

период“ (the Silent Period), када нису у могућности да се изразе кроз продуктивну вештину 

говора, већ „упијају“ језик кроз слушање дијалога, песмица и прича, при чему потпору 

пружа пратећи визуелни материјал. Период ћутања није пасиван, већ ученик усваја 

вокабулар и граматичке структуре које ће касније из пасивног преместити у активан фонд 

и користити у усменом и писаном дискурсу. 

Оно што је важно је да дете учи кроз покрет, па је зато важно користити гестове, мимику, 

пантомиму, гестикулацију и реквизите како би се стимулисао и моторички развој. Метода 

која се користи је метода тоталног физичког одговора (Total Physical Response - TPR). 

Корисно је да са препорукама за даље напредовање буду упознати и родитељи, који 

могу постати важан савезник наставнику (Cameron 2001, стр. 221). 

 

Препоручене активности кроз које се врши праћење и вредновање на овом нивоу 

су: 

Визуелна наставна средства (картице, постери, стварни предмети из непосредног 

окружења, како је у општим смерницама већ напоменуто) идеална су за увођење и 

увежбавање вокабулара. Када се ученицима покаже одређени појам – када га виде, важно 

је да неколико пута чују како се реч изговара и да је тек на крају изговоре. Хорско 

понављање корисно је за осећај сигурности ученика јер није јавно експониран, а страх од 

исмевања (који је на том узрасту неретко присутан) сведен је на минимум. 

Пантомима (као врста драмских техника), као и метода потпуног физичког 

одговора, веома су омиљене и ефикасне, не само на овом узрасту већ и касније. Нарочито 

су погодне за ученике кинестетичког стила учења (превођење изговорене речи у покрет и 

обрнуто). Ове технике су погодне за увођење и увежбавање свих врста речи: именице – 

делови тела, животиње, играчке..; глаголи – устати, сести, подићи, спустити неки 

предмет…; придеви за описивање стања и осећања – срећан, тужан, гладан, жедан… 

Одговарајући контекст (приче у сликама, песме, игре и сл.) битна је претпоставка 

успешног усвајања вокабулара, као и језика уопште. Усвајање лексике биће утолико 

ефикасније уколико се остварује у јасном ситуационом контексту. Примера ради, ако се 

усвајају речи које се односе на свет животиња, могуће је организовати стварни, 

симулирани или виртуелни обилазак зоолошког врта. Треба водити рачуна о томе да су 

ученици, током једног школског часа, у стању да усвоје 5 до 7 нових речи. 

Дијалошки модели (као основа за „имитирање”) веома су ефикасни за развијање 

говора. У недостатку спонтане комуникације међу ученицима наставник може да користи 

лутке – обичне плишане, прављене од чарапа или папира – и тако направи одговарајући 

дијалошки модел. Наставник се може обраћати ученицима са лутком која пита. Ученици ће 

врло брзо и лако моћи да дају одговор, али и да поставе питања. Наравно, потребно је 

обезбедити одговарајући контекст који ће и стидљивијим ученицима омогућити да се 

охрабре и проговоре. 



 

Пројектне активности повећавају мотивацију, јер пружају избор ученицима да 

одговорно у пару или у групи решавају задатак на свој начин у договору са другима, 

развијајући и јачајући одређене социјалне компетенције. Пројекат је погодан за рад у 

одељењима мешовитог састава, има лични печат, подстиче кооперативни рад и завршава 

се увек неком врстом презентације како резултата, тако и процеса рада. 

Драмске активности омогућавају ученицима да користе језик у одговарајућем 

контексту и тако „оживљавају” његову употребу. Њихов потенцијал огледа се, између 

осталог, и у томе што: 

– ученици не само да уче страни језик на забаван начин, већ кроз интеракцију и 

различите улоге које преузимају сагледавају ствари из различитих углова (што доприноси 

развоју критичког и дивергентног мишљења); 

– ученици сарађују и усвајају језик кроз смислену интеракцију на циљном језику и 

развијају све потребне вештине – когнитивне, комуникативне и социјалне; 

– сви могу да учествују – свако добија улогу коју може да „изнесе” те су зато 

погодне за рад у одељењима мешовитог састава; 

– одговарају свим стиловима учења – визуелни виде, аудитивни чују, кинестетични 

се изражавају кроз покрет; 

– подижу мотивацију и самопоуздање; 

– оријентисане су на ученика – наставник има мање доминантну улогу; 

– развијају машту и креативност код ученика. 

Пожељно је да се драмске активности попут играња улога, мини скечева, 

луткарских мини представа, импровизација и прича из стварног живота што више користе 

у настави, не само на овом узрасту, већ и касније. 

Код ученика треба створити осећај да није процењиван, већ посматрањем и бележењем 

активности извршити процену. Такеђе, већ од овог узраста треба неговати способност 

самопроцене и вршњачке процене. 

2.разред 

У односу на први разред, у другом се јавља нова вештина – писање, и то у корелацији 

са предметом Српски језик, најпре на нивоу слова (графеме), а затим и речи.  

Препорука је следећа: 

Читање и писање су необавезне активности у другом разреду. С обзиром на то да се 

латинично писмо уводи у наставу српског језика у другом полугодишту другог разреда, 

иницијално писање и читање може се понудити као опција само за ученике који то 

желе и знају, на елементарном нивоу (читање појединачних речи и једноставних 

реченица, допуњавање речи словом и слично, нипошто самостално писање и диктати). 

Ова активност се не оцењује и на часу има споредну улогу. 

 

Други разред због овога представља прекретницу у смислу учења новог писма и 

развијања вештине писања на страном језику. 

Оцена је од другог разреда надаље бројчана, што ученику пружа већу могућност за 

самопроцену. Критеријум би могао бити следећи: 

 

 



 

Оцена одличан (5) - Ученик савлађује граматичке структуре и вокабулар, влада 

претходно пређеним градивом и примењује научено. Има развијене вештине слушања 

и читања, док постепено развија писање и говор на страном језику. Ученик је способан 

да функционално усвоји појмове, анализира, класификује, повезује, примењује и 

изводи закључке. Саставља краће исказе о себи, својој породици и непосредном 

окружењу. Уз краће паузе, усмено се изражава на страном језику користећи 

једноставна језичка средства. Показује иницијативу током наставе, помаже другим 

ученицима и пријатељски се понаша према осталим ученицима. Успешно ради у 

различитим облицима рада. 

Оцена врло добар (4) - Разуме основни смисао и главне информације у аутентичном 

разговору два или више (са)говорника. Разуме експлицитно изражена осећања, жеље и 

расположења. Разуме задату тему и кратким и једноставним исказима одговара на 

питања која се односе на њу. Сналази се у различитим облицима рада.  

Оцена добар (3) - Разуме општи смисао и најважније информације у дијалогу или 

причи уз помоћ слика или флеш-картица. Разуме постављено питање и на њега пружа 

кратак одговор (Да/ Не) или користећи екстралингвистичка средства (климање или 

одмахивање главом, показивање, гестикулација, мимика...) Задатке обавља делимично 

уз помоћ наставника.  

Оцена довољан (2) – Препознаје изоловане речи на основу слике. Ученик влада 

основним појмовима из домена вокабулара, уз помоћ наставника разуме контекст. 

Разуме кратка, једноставна, разговетно и споро изговорена питања, али није увек 

способан да на њих самостално одговори. Углавном више понавља за наставником него 

што је самосталан.  

Оцена недовољан (1) - Ученик нема основно познавање појмова, нити показује жељу 

да напредује. Домаће задатке не израђује на време и није активан на часу.  

Ученицима је потребно пружити што више различитих прилика да покажу знање, усменим 

или писаним путем. У 1. и 2. разреду користе се стандардизовани тестови издавача 

који прате уџбенике. Убудуће, у складу са наставном темом и могућностима ученика, 

биће коришћене и активности предложене у следећој литератури: Pavlou, P., & 

Ioannou-Georgiou, S. (2003). Assessing Young Learners. Oxford University Press.  

 

3.и 4. разред 

Ученици се у 3. и 4. разреду оцењују на три начина: 

 

1) Писменим путем 

2) Усменм путем 

3) Праћењем активности на часу 

 

1) Писмене провере одржавају се након сваке обрађење области, а најављују се најмање 

недељу дана пре датума одржавања. Проценти оцењивања су: 

 

 86%-100% оцена одличан (5) 

 71%-85% оцена врло добар (4) 

 56%-70% оцена добар (3) 

 41%-55% оцена  довољан (2) 



 

 до 40% оцена недвољан (1) 

 

Скала може да варира у односу на постигнућа ученика, али не више од 10%. 

2) Оцена се усменим путем најчешће добија одговарањем на пет питања. 

 

Оцена одличан (5) - ученик савлађује градиво из граматике и вокабулара, влада 

претходно пређеним градивом и примењује научено. Течно чита и говори на 

енглеском језику. Има развијене вештине слушања, читања, писања и говора на 

страном језику. Разуме основни смисао и главне информације у аутентичном 

разговору два или више (са)говорника. Разуме експлицитно изражена осећања, жеље 

и расположења. Течно и с лакоћом описује себе и околину, школски контекст и 

приватан живот, свакодневне навике, искуства/догађаје из прошлости и планове за 

будућност. На једноставан начин излаже на задату тему и одговара на питања која се 

односе на њу. Показује иницијативу током наставе, помаже другим ученицима и 

пријатељски се понаша према осталим ученицима. Успешно ради у различитим 

облицима рада.  

Оцена врло добар (4) - ученик је способан да функционално усвоји појмове, 

анализира, класификује, повезује, примењује и изводи закључке. Има развијене 

вештине слушања, писања, читања и говора на страном језику. Саставља краће исказе 

о себи, својој породици и непосредном окружењу. Уз краће паузе, описује себе и своје 

непосредно окружење, свакодневне активности, искуства из прошлости користећи 

једноставна језичка средства. Сналази се у различитим облицима рада. 

Оцена добар (3) - ученик разуме појмове и чињенице, успоставља везе, може 

самостално да објасни и наведе граматичке појмове и појмове из вокабулара. Познаје 

и користи једноставније граматичке елементе и конструкције. Разуме општи смисао и 

најважније информације у једноставним врстама текстова. Поставља једноставна 

питања о темама које одговарају његовим интересовањима. Задатке обавља 

делимично уз помоћ наставника. 

Оцена довољан (2) - ученик влада основним појмовима, уз помоћ наставника може да 

објасни њихове везе и значај, активан је на часу уз наставникову помоћ. Разуме 

фреквентне речи и једноставне изразе у јасно контекстуализованом и спором говору. 

Разуме кратка, једноставна, разговетно и споро изговорена упутства. 

Оцена недовољан (1) - ученик нема основно познавање појмова, нити показује жељу 

да напредује. Домаће задатке не израђује на време и није активан на часу.  

 

Активност ученика прати се и вреднује током целе школске године. У активност 

улази и уредност при попуњавају уџбеника и свеске, редовоно доношење материјала 

потребног за час, успешност при самосталном, раду у пару и раду у групи. 

 

 

Ближи критеријуми према вештинама 

ЗА 3. И 4. РАЗРЕД 

Рецептивна вештина – ЧИТАЊЕ (Reading)  

У 3. разреду на нивоу реченице, у 4. на нивоу једног пасуса или краћег текста. 

Оцена одличан (5) – Ученик самостално ради на новом тексту; разуме опсег 

вокабулара и граматичких структура употребљаних у реченици/ тексту. Нове речи 

савладава из контекста, уз помоћ наставника или пратећег визуелног материјала. 

Разуме значење реченица/ текста. Када чита текст наглас, труди се да правилно 

изговара речи. 



 

Оцена врло добар (4) – Ученик је углавном самосталан. Разуме око 80% текста, уз 

помоћ наставника. Поседује лексички фонд који му омогућава разумевање и 

разликује, распознаје и разуме претходно научено у писаном дискурсу. 

Оцена добар (3) – Ученик на нивоу препознавања (рекогниције) – познате су му речи, 

али није сигуран како се изговарају или шта значе. Препознаје раније научене 

граматичке конструкције, али није сасвим сигуран које је њихово значење у реченици/ 

тексту.  

Оцена довољан (2) – Ученик чита уз честе паузе, препознаје мали број речи, уз већу 

помоћ наставника. Разумева поједине делове текста, али не сагледава текст као 

целину. Правилно преписује реченице. Има потешкћа да их разуме без помоћи 

наставника или визуелне помоћи.  

Оцена недовољан (1) – Ученик не изговара речи правилно при читању. Ни уз помоћ 

наставника не разуме значење реченице/ текста. Не препознаје раније научене речи ни 

граматичке конструкције.  

Рецептивна вештина - СЛУШАЊЕ (Listening) 

Оцена одличан (5) – Ученик разуме одслушано (дијалог, текст...). Разуме ко су 

учесници (ако је у питању дијалог), која је тема и у стању је да укратко преприча или 

одговори на питања у вези са одслушаним. Често није потребно поновно 

репродуковање аудио материјала. 

Оцена врло добар (4) -  Ученик разуме целину одслушаног и разликује учеснике ако 

је у питању дијалог, као и тему. У неким деловима му промиче значење, те не разуме 

одслушано у потпуности као целину. Ипак, нема потребе за употребом транскрипта. 

Након поновног репродуковања аудио материјала успева да разуме у потпуности. 

Оцена добар (3) – Ученик има одређену представу о теми након одслушаног. Разуме 

која је тема онога што је одслушао, али није му сасвим јасно ко су саговорници (ако је 

дијалог у питању) и није у стању да одговори на већину питања и да преприча о чему 

се ради (на енглеском језику или на матерњем). Разуме поједине делове, али 

неопходна му је помоћ како би разумео целину одслушаног. Служи се визуелним 

потпорама (илустрације, фотографије).  

Оцена довољан (2) – Ученик има магловиту представу о одслушаном. Наслућује која 

је тема, али није сасвим сигуран. У томе му помажу и визуелни материјали 

(фотографије и илустрације везане за одломак који слуша). Потребно је 

репродуковати аудио материјал два или више пута. 

Оцена недовољан (1) – Ученик ни након више пута репродукованог аудио материјала 

није у могућности да каже ко су учесници или тема разговора. Незаинтересован је за 

саму активност слушања и не слуша пажљиво. Не разуме ни поједине делове 

одслушаног. 

 

Продуктивна вештина – ПИСАЊЕ (Writing) 



 

Оцена одличан (5) – Ученик пише реченице и вођене саставе. Служи се наученим 

вокабуларом и правилно употребљава пређене граматичке конструкције. Правописно 

је тачан. У великој мери је самосталан, служи се речником. Одговара на тему. 

Оцена врло добар (4) – Ученик пише кратке реченице на познате теме. Уме да се 

представи укратко у писаној форми, да каже који су му хобији, представи чланове 

породице Служи се наученим вокабуларом и употребљава времена и граматичке 

конструкције. Труди се да буде правописно тачан. Углавном је самосталан. Мања 

одтупања од теме. 

Оцена добар (3) – Ограничен број граматичких конструкција и ограничен вокабулар. 

Неопходна је помоћ наставника. Постоје грешке у правопису које су учестале.  

Оцена довољан (2) – Учестале грешке у правопису. Правилно преписан текст. 

Оцена недовољан (1) – Мешање ћириличног и латиничног писма у истој речи или 

реченици, или убацивање у текст на енглеском језику слова абецеде са дијакритичким 

знацима (Čč, Ćć, Dž dž, Đđ, Šš, Žž). Изостављање интерпункцијских знака. Неправилно 

преписан текст. 

Продуктивна вештина – ГОВОР (Speaking) 

Оцена одличан (5) –Говори на пређене теме. У стању је да изрази осећања, ставове, 

мишљење на једноставан начин. Поштује правила комуникације. Правилно користи 

граматичке конструкције и има вокабулар који му омогућује да се прецизно изражава. 

Правилан изговор речи. 

Оцена врло добар (4) –Ученик је у стању да се представи, каже основне ствари о себи 

и остварује комуникативне функције језика (сналажење у ситуацијама – у 

продавници, пита за упутство како да стигне до неког места, уме да затражи услугу, 

да тражи и пружи информацију). Говори јасно и разговетно, уз правилан изговор. 

Потребно му је мало времена за размишљање или помоћ наставника.  

Оцена добар (3) –Прави веће паузе у говору, често не може да се сети неког израза 

или речи, те му је због тога чешће потребна помоћ наставника.  

Оцена довољан (2) – Ученик поседује ограничен вокабулар, те не говори на 

различите теме. Користи кратке реченице. Несигуран је у изговору, понавља за 

наставником и у великој мери је несамосталан. 

Оцена недовољан (1) – Ученик не разуме питање и не уме да одговори на једноставна 

питања о себи. Не уме да постави питања саговорнику која се тичу представљања и 

кратког разговора о себи. Реченице су непотпуне и граматички неправилне.   

Коришћена литература: Cameron, L. (2002). Teaching Languages to Young Learners. 

Cambridge University Press.  
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ПРЕДМЕТНА НАСТАВА 

СРПСКИ ЈЕЗИК 

Ученици од 5. до 8. разреда се из српског језика (и књижевности) оцењују на три начина: 

1) писмено 

2) усмено 

3) на основу активности на часу 

 
1) Када су питању писмене провере знања скала која изражава однос између процента тачних 

одговора и одговарајуће оцене јеследећа: 

 од 85%-до 100% одличан(5) 

 од 70%-до 85% врло добар(4) 

 Од 55%-70% добар(3) 

 од 40%-55% довољан(2) 

 испод 40% недовољан(1) 

 
Наравно, скала може да варира у зависности од постигнућа ученика, али не више од 10% 

 
Ученик ради четири школска писмена задатка током школске године који су у форми састава, 

односно есеја, који се оцењују бројчано оценама на скали од 1 (недовољан) до 5 (одличан). 

 
2) Оцена на усменом одговарању се формира на основу учениковог одговора углавном на пет 

постављенихпитања. 

Оцена одличан (5) – ученик савлађује градиво из граматике, влада претходно пређеним 

градивомипримењујенаучено.Такође,познајеипримењујеграматичкаиправописнаправила, зна 

поделу књижевности (у складу са градивом разреда у коме је), одређије књижевни род и дело, 

активно учествује на часу током часова анлализе текста, самостално изводи закључке. Ученик 

течно чита и негује читалачке навике, Показује иницијативу током наставе, понаша се 

другарски, помаже другим ученицима и пријатељски се односи према другарима, редовно 

израђује домаће задатке и показује иницијативу и крегативност у решавању задатака. може 

успешно да ради у различитим групама и врстамазадатака. 

Оцена врло добар (4) - ученик је способан да функционално усвоји појмовиме - анализира, 

класификује, повезује, примени те изведе закључак. Сналази се у различитим облицима рада. 

Оцена добар (3) – ученик разуме појмове и чињенице, успоставља везе, може самостално да 

објасни и наведе књижевнотеоријске и граматичке појмове и термине. Задатке обавља 

делимично уз помоћ наставника. 

Оцена довољан (2) – ученик влада основним појмовима може уз помоћ наставника да објасни 

њихове везе и значај, уз наставникову подршку је активан на часовима. 

Оцена недовољан (1) – ученик нема основно познавање појмова, нити показује жељу да 

напредује. Домаће задатке не израђује на време и није активан на часу. 

Ученици добијају и оцену из домаће лектире, коју радимо неколико путра годишње. Рад на 

лектиријепонекадорганизованкаогрупнирадилирадупару,анекадјеуформипрезентације, па 

ученици треба да представе свој рад у форми ПП презентације, путем плаката,итд. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

РУКОПИС:  

• колико је читак и правилан  

• да ли ученица/ученик меша писма (ћирилицу и латиницу)  

• да ли ученица/ученик меша писана и штампана слова  

УРЕДНОСТ (ЕСТЕТСКИ ИЗГЛЕД ЗАДАТКА):  

• да ли ученица/ученик прецртава  

• да ли ученица/ученик умеће речи  

• да ли ученица/ученик премешта реченице   

ФОРМА:  

• да ли ученица/ученик уме да обликује нове мисаоне целине (пасусе)  

• да ли су нове мисаоне целине међусобно складно повезане  

САДРЖАЈ:  

• у којој мери написано одговара тзв. тежишту теме  

• колико је написани садржај богат/сиромашан  

• да ли је композиција складна (увод, разрада, закључак)  

• да ли у раду постоје материјалне грешке (књижевни род или врста, имена јунака, место 

радње, време радње и сл.)  

ПРАВОПИС:  

• писање великог и малог слова  

• састављено и растављено писање (посебно речца НЕ и ЛИ)  

• интерпункција  

• глаголски облици (посебно глаголски прилог садашњи)  

СТИЛИЗАЦИЈА:   

• да ли у раду има понављања  

• да ли у раду постоје жаргонизми  

• богат/сиромашан речник  

• да ли су реченице правилне (пре свега, ред речи у реченици)  



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

.Ученици од 5. до 8. разреда се из енглеског језика оцењују на неколико начина: 

1) писмено 

2) усмено 

3) на основу активности начасу и односа према раду 

4) диктат (формативно – у педагошкој свесци) 

 

1) Када су питању писмене провере знања скала која изражава однос између процента тачних 
одговора и одговарајуће оцене јеследећа: 

 од 89%-до 100% одличан(5) 

 од 72%-до 88% врло добар(4) 

 Од 56%-71% добар(3) 

 од 40%-55% довољан(2) 

 испод 40% недовољан(1) 

Скала може да варира у зависности од постигнућа ученика, али не више од 10%. 

 

1. Писмено 

оцењивање:Ученикрадидвашколскаписменазадаткатокомшколскегодинекојисууформите

стаједнеод шест области које се раде у току школске године, који се оцењују бројчано 

оценама на скали од 1 (недовољан) до 5(одличан). Тест је стандардизован или га саставља 

предметни наставник. Може садржати и проверу вештине писања на енглеском језику 

(Writing). 

Ученик ради два контролна задатка током школске године којисууформитестаједнеод 

шест области које се раде у току школске године, који се оцењују бројчано оценама на скали 



 

од 1 (недовољан) до 5(одличан). Тест је стандардизован (преузет из материјала за наставнике 

који прати уџбеник). 

 

2) Оцена на усменом одговарању се формира на основу учениковог одговора углавном на пет 
постављенихпитања. 

 

Оцена одличан (5) – ученик савлађује градиво из граматике, влада претходно пређеним 

градивом и примењује научено. У стању је да разуме градиво које се обрађује и да без 

потешкоћа изрази своје мишљење на енглеском језику. Вокабулар је на потребном нивоу за 

савладавање градива прописаног планом и програмом. Такође, активно учествује на часу, 

самосталноизводизакључке.Учениктечночитаинегујечиталачкенавике.Показујеиницијативу 

токомнаставе,понашаседругарски,помажедругимученицимаипријатељскисеодносипрема 

другарима,редовноизрађуједомаћезадаткеипоказујеиницијативуикрегативностурешавању 

задатака. може успешно да ради у различитим групама и врстамазадатака. 

Оцена врло добар (4) - ученик је способан да функционално усвоји појмове - анализира, 

класификује, повезује, примени те изведе закључак. Сналази се у различитим облицима рада. У 

стању је да разуме градиво на енглеском језику. 

Оцена добар (3) – ученик разуме појмове и чињенице, успоставља везе, може самостално да 

разуме граматичке појмове и термине и да их примени. Задатке обавља делимично уз помоћ 

наставника. 

Оцена довољан (2) – ученик влада основним појмовима, може уз помоћ наставника да објасни 

њихове везе и значај, уз наставникову подршку је активан на часовима. Разумевање градива је 

ограничено. У стању је да продукује просте реченице и изрази основне потребе. 

Оцена недовољан (1) – ученик нема основно познавање појмова, нити показује жељу да 

напредује. Домаће задатке не израђује на време и није активан на часу.



 

Ученици добијају и оцену из активности на часу и задатака које израђују у радним свескама. 

Пет израђених/неизрађенихзадатакаjeусловзапозитивну/негативнуоценукојасеуносиудневник. 

Евиденцију води наставник или ученик из одељења коме је додељено ово задужење.  

Активност на часу подразумева редовно јављање, учешће, труд и залагање ученика 

током часа; интересовање и постављање питања наставнику везаних за градиво, као и број 

тачних одговора, помагање вршњацима за време часа.  Однос према раду подразумева 

редовно похађање наставе, доношење уџбеника и осталог потребног прибора за рад, 

учесталост кашњења, однос према вршњацима за време часа. 

3. Диктат се у овом случају своди на 15-минутне провере. У есДневник се уписује просечна 

оцена са три диктата. 

У зависности од интересовања ученика и наставне теме, могу се применити и други 

начини оцењивања као што су презентација, портфолио (ученик сам одабира свој рад за 

који сматра да је најбољи, што га подстиче на самоевалуацију), вршњачка евалуација 

(развија способност критичког мишљења код ученика, пре свега према сопственом раду, 

као и способност евалуације других, тимски рад и конструктивну критику). 

 

Ближи критеријуми према вештинама 

 

ОД 5. ДО 8. РАЗРЕДА 

(НАПОМЕНА: Градиво се из разреда у разред постепено усложњава, тако да се не 

очекује исти ниво од ученика 5. и ученика 8. разреда. Текст који следи представља 

смернице и представља покушај да се обједине Правилник о оцењивању и смернице 

Заједничког европског оквира за језике – CEFR од А1 до Б1 нивоа). 

 

Рецептивна вештина – ЧИТАЊЕ (Reading) 

Оцена одличан (5) – Ученик самостално ради на новом тексту; разуме опсег вокабулара и 

граматичких структура употребљаних у тексту. Нове речи савладава из контекста, уз 

помоћ наставника или с амостално се служећи речником. Разуме значење текста. Када чита 

текст наглас, правилно изговара речи. 

Оцена врло добар (4) – Ученик је углавном самосталан. Разуме око 80% текста, уз помоћ 

наставника. Поседује лексички фонд који му омогућава разумевање и разликује, распознаје 

и разуме претходно научене граматичке структуре. 

Оцена добар (3) – Ученик на нивоу препознавања (рекогниције) – познате су му речи, али 

није сигуран како се изговарају или шта значе. Препознаје раније научене граматичке 

конструкције, али није сасвим сигуран које је њихово значење у тексту. Разуме око 50% 

текста уз помоћ наставника.  

Оцена довољан (2) – Ученик чита уз честе паузе, препознаје мали број речи, уз већу помоћ 

наставника. Разуме око 30% - 40% текста. Поседује сиромашнији лексички фонд који му 

не омогућава да разуме текст у целини. Разумева поједине делове текста, али не и текст 

као целину. 

Оцена недовољан (1) – Ученик не изговара речи правилно при читању. Ни уз помоћ 

наставника не разуме више од 30% текста. Не препознаје раније научене речи ни 

граматичке конструкције.  

 

 

Рецептивна вештина - СЛУШАЊЕ (Listening) 

Оцена одличан (5) – Ученик разуме одслушано (дијалог, текст...) без транскрипта. Разуме 

ко су учесници (ако је у питању дијалог), која је тема и у стању је да укратко преприча или 

одговори на питања у вези са одслушаним. Разликује акценат говорника у смислу 

британског и америчког варијетета енглеског језика. Често није потребно поновно 

репродуковање аудио материјала. 

Оцена врло добар (4)-  Ученик разуме целину одслушаног и разликује учеснике ако је у 

питању дијалог, као и тему. У неким деловима му промиче значење, те не разуме 



 

одслушано у потпуности као целину. Ипак, нема потребе за употребом транскрипта. Након 

поновног репродуковања аудио материјала успева да разуме у потпуности. 

Оцена добар (3) – Ученик има одређену представу о теми након одслушаног. Разуме која 

је тема онога што је одслушао, али није му сасвим јасно ко су саговорници (ако је дијалог 

у питању) и није у стању да одговори на већину питања и да преприча о чему се ради (на 

енглеском језику или на матерњем). Разуме поједине делове, али неопходна му је употреба 

транскрипта како би разумео целину одслушаног. Служи се визуелним потпорама 

(илустрације, фотографије). Потребно је репродуковати аудио материјал два или више 

пута. 

Оцена довољан (2) – Ученик има магловиту представу о одслушаном. Наслућује која је 

тема, али није сасвим сигуран, те му је транскрипт апсолутно неопходан. Тек са слушањем 

и читањем упоредо ученик је у стању да са сигурношћу каже која је тема одслушаног 

материјала. У томе му помажу и визуелни материјали (фотографије и илустрације везане за 

одломак који слуша). Потребно је репродуковати аудио материјал два или више пута. 

Оцена недовољан (1) – Ученик ни након више пута репродукованог аудио материјала није 

у могућности да каже ко су учесници или тема разговора. Незаинтересован је за саму 

активност слушања и не слуша пажљиво, или пак омета и друге ученике током активности 

гласним говором или коментарисањем невезано за наставну јединицу. Не разуме ни 

поједине делове одслушаног. 

 

Продуктивна вештина – ПИСАЊЕ (Writing) 

Оцена одличан (5) – Ученик пише различите врсте материјала: представља себе укратко у 

писаној форми, мејл или писмо пријатељу, рекламу, оглас, састав од око 300 речи на 

задату тему, краћи есеј, резиме или препричавање прочитаног текста или књиге. Служи се 

наученим вокабуларом и правилно употребљава времена и граматичке конструкције. 

Правописно је тачан. У великој мери је самосталан, служи се речником. Одговара на тему. 

Оцена врло добар (4) – Ученик пише пише различите врсте материјала: представља себе 

укратко у писаној форми, мејл или писмо пријатељу, рекламу, оглас, састав од око 300 

речи на задату тему, краћи есеј. Служи се наученим вокабуларом и употребљава времена и 

граматичке конструкције. Труди се да буде правописно тачан. Углавном је самосталан. 

Мања одтупања од теме. 

Оцена добар (3) – Ученик пише на ограничени број тема – уме да се представи уктартко у 

писаној форми, да каже који су му хобији, представи чланове породице. Ограничен број 

граматичких конструкција и ограничен вокабулар. Неопходна је помоћ наставника. 

Постоје грешке у правопису које су учестале. Иако одступа од теме, написан текст има 

смисла као целина. 

Оцена довољан (2) – Ученик пише основне податке о себи или одговара на питања у 

писаној форми. Изражава се на нивоу реченице, без изражајности вокабулара или употребе 

сложених граматичких конструкција. Неправилна употреба граматичких конструкција. 

Учестале грешке у правопису. Правилно преписан текст. 

Оцена недовољан (1) – Мешање ћириличног и латиничног писма у истој речи или 

реченици, или убацивање у текст на енглеском језику слова абецеде са дијакритичким 

знацима (Čč, Ćć, Dž dž, Đđ, Šš, Žž). Изостављање интерпункцијских знака. Неправилно 

преписан текст. 

 

 

Продуктивна вештина – ГОВОР (Speaking) 

Оцена одличан (5) – Ученик течно говори на вечину тема или води дијалог на страном 

језику. У стању је да изрази осећања, ставове, мишљење. Учествује у дебати на одређену 

тему. Поштује правила комуникације. Правилно користи граматичке конструкције и има 

вокабулар који му омогућује да се прецизно изражава.  Правилан изговор речи. 

Оцена врло добар (4) – Ученик течно говори на већину тема уз мање паузе или подсећање. 

Говори јасно и разговетно, уз правилан изговор. Потребно му је мало времена за 



 

размишљање или помоћ наставника. Изражава идеје, мишљења, ставове. 

Оцена добар (3) – Ученик је у стању да се представи, каже основне ствари о себи и 

остварује комуникативне функције језика (сналажење у ситуацијама – у продавници, пита 

за упутство како да стигне до неког места, уме да затражи услугу, да тражи и пружи 

информацију). Прави веће паузе у говору, често не може да се сети неког израза или речи, 

те му је због тога чешће потребна помоћ наставника.  

Оцена довољан (2) – Ученик је у стању да се представи и каже основне податке о себи, као 

и да исто то пита другога. Поседује ограничен вокабулар, те не говори на различите теме. 

Користи кратке реченице. Несигуран је у изговору, понавља за наставником и у великој 

мери је несамосталан. 

Оцена недовољан (1) – Ученик не уме да одговори на једноставна питања о себи. Не уме 

да постави питања саговорнику која се тичу представљања и кратког разговора о себи. 

Реченице су непотпуне и граматички неправилне.   

 

 

Ученици који се образују по ИОП-у ће бити оцењивани у складу са својим могућностима и 

врстом ИОП-а. 

 

 

ФРАНЦУСКИ  ЈЕЗИК 

Ученици од петог до осмог разреда оцењују се на више начина: 

1. Усмени одговор 

2. Писмена вежба (контролни и писмени задаци) 

3. Активност  на часу 

 

1. Ученик се у току једног полугодишта усмено испитује најмање два пута. Оцена на усменом 

одговарању се формира на основу учениковог одговора или излагања. 

Одличан (5) - У оквиру програмом предвиђене језичке грађе, ученик је у стању да самостално 

искаже усмену поруку, исприча лични доживљај, садржај разговора или наративног текста. 

Ученик самостално остварује комуникацију и размењује са саговорницима информације у 

вези са познатим темама, садржајима и комуникативним функцијама. 

Врло добар (4) - У оквиру програмом предвиђене језичке грађе, ученик је у великој мери стању 

да самостално искаже усмену поруку, исприча лични доживљај, садржај разговора или 

наративног текста.Ученик у великој мери самосталноостварујекомуникацијуиразмењујеса 

саговорницима информације у вези са познатим темама, садржајима и комуникативним 

функцијама. 

Добар (3)- У оквиру програмом предвиђене језичке грађе, ученик је делимично у стању да 

искаже једноставнију усмену поруку, исприча лични доживљај, садржај разговора или 

наративног текста. Ученик у довољној мери остварује комуникацију и размењује са 

саговорницима кратке информације у вези са познатим темама, садржајима и 

комуникативним функцијама. 

Довољан (2) - У оквиру програмом предвиђене језичке грађе, ученик је делимично у стању да 

искључивоузпомоћнаставникаискажеједноставнуусменупоруку,испричаличнидоживљај, 

садржај разговора или наративног текста и то на нивоу репродукције. Ученик у малој мери 

остварује комуникацију и размењује са саговорницима кратке информације у вези са 

познатим темама, садржајима и комуникативнимфункцијама. 

Недовољан (1) – У оквиру програмом предвиђене језичке грађе, ученик ни уз велику помоћ 

наставника није у стању да искаже једноставну усмену поруку, исприча лични доживљај, 

садржајразговораилинаративногтекста.Ученикунедовољнојмериостварујекомуникацију и 

размењује са саговорницима кратке информације у вези са познатим темама, садржајима и 



 

комуникативним функцијама. 

2. Ученик у току једног полугодишта пише један писмени и најмање један контролни 

задатак. Ученици петог разреда први писмени задатак пишу у другом полугодишту. Писменим 

проверама се превасходно утврђује савладаност граматичке и социолингвистичке 

компетенције. Скала која изражава однос између процента тачних одговора или остварености 

задатака и одговарајуће оцене јеследећа: 



 
 

 од 85%-до 100% одличан(5) 

 од 70%-до 85% врло добар(4) 

 од 50% до 70% добар(3) 

 од 35% до 50% довољан(2) 

 испод 35% недовољан(1) 

Скала може да варира у зависности од постигнућа ученика, али не више од 5%. 

3. Активност ученика прати се и вреднује континуирано. Подаци као што су степен самосталности у раду, креативност, степен ангажовања, 

начин остваривања сарадње у процесу учења са другим ученицима и други подаци о ученику битни за праћење,бележе се у педагошку свеску. Оцена 

из активности позитивно утиче на мотивацију ученика, а може бити од значаја и за општи успех ученика у његову корист. 

 

 

 

ЛИКОВНА КУЛТУРА 

Од 5. до 8. разреда, у току школске године, ученик се оцењује описно и бројчано из предмета ликовна култура. Бројчана оцена из обавезног предмета 

ликовна култура је : 

 одличан(5), 

 врло добар(4), 

 добар(3), 

 довољан(2) 

 недовољан(1). 

Оцена недовољан (1) је непрелазна. 

Учениксеоцењујенајмањечетирипутауполугодишту,аакојенедељнифондчасоваобавезног предмета ликовна култура један час, а најмање осам пута ако 

је недељни фонд часова два. Ученику који није оцењен најмање четири пута или осам пута из обавезног предмета ликовна култура не може да се 

утврди закључнаоцена. 
 

Ученикaкојиредовнопохађанаставуиизвршавашколскеобавезе,анемапрописанибројоцена у полугодишту, наставник је дужан да оцени на посебно 

организованом часу у току трајања полугодишта уз присуство одељењског старешине, педагога илипсихолога. 

Оцењивање из обавезног предмета ликовна култура, обавља се полазећи од ученикових способности, степена спретности и умешности. Уколико 

ученик нема развијене посебне способности, приликом оцењивања узима се у обзир индивидуално напредовање у односу на 

сопственапретходнапостигнућаимогућности,анарочитосеузимауобзирангажовањеученика у наставномпроцесу. 

Практичанрадпредстављаликовнирадуразличитимтехникамавизуелнихуметности.Оцењује се само рад који је рађен на часу и који се преда на крају 

часа. Рад који се донесе од куће радо ћу погледати али га нећу оценити. Изузетак су радови за конкурс који могу да се завршавају код куће због често 

кратких рокова за слање. Сваки рад (цртеж, слика и тд.) оцењује се једном оценом у којуулази: 



 

1) оствареност циљева, општих и посебних, односно стандарда; да ли је урађен предвиђени задатак-50%оцене 
 

Напредни ниво (натпросечно талентовани ученици) - боље повезивање елемената у композицији, адекватна примена визуелних принципа као и 

развијање сопствених принципа функционисања елемената композиције. Средњи ниво - одабира адекватан садржај и размишља о начину на 

који ће представити своју идеју; другим речима треба што више да се уживи у задатак и пусте машти на вољу. 

Основни ниво - ученици који нису склони визуелном изражавању имаће посебну помоћ, једноставније задатке у погледу стварања композиције 

и нижи критеријум оцењивања. Ипак, од њих се очекује да направе мали помак у односу на предходни рад, потруде се и испрате ритам 

школског програма, нарочито време реализације предвиђено за израду задатка 

2) заинтересованост и посвећеност (труд и ангажованост на сваком часу) - 30%оцене 

3) маштовитост и оригиналност - 10% оцене: важно је да сваки ученик прикаже идеју на свој начин. Прецртавање од других, са табле и примера, на 

овом часу нијепожељно. 

4) напредовање у односу на претходни период - 10%оцене 

Оцена за ангажовање на часу може да се добије на сваком часу за учествовање у полемикама око уметничких питања, креативне идеје и добре 

одговоре. Процењују се разумевање суштине ликовне проблематике, вештине изражавања и саопштавања. Ове оцене могу значајно да поправе стање 

при закључивању оцене на полугодишту и крају школске године. 

Закључна оцена из обавезног предмета ликовна култура за ученика од другог до четврти 

разреда је бројчана. 

Ученика од петог до осмог разреда оцењује предметни наставник у току образовно - васпитног рада, а оцену на крају полугодишта утврђује 

одељењско веће на предлог предметног наставника. 

Уколико ученик стиче образовање и васпитање по ИОП-у 1, оцењује се на основу ангажовања и степена остварености исхода, уз прилагођавање 

начина и поступка оцењивања. 

Уколико ученик стиче образовање и васпитање по ИОП-у 2, оцењује се на основу ангажовања и степена остварености прилагођених циљева и исхода, 

који су дефинисани у персонализованом плану наставе и учења, уз прилагођавање начина и поступка оцењивања. 

Ученику који стиче образовање и васпитање по индивидуалном образовном плану, а не остварује планиране циљеве и исходе, ревидира се 
индивидуални образовни план. 

Ученик са изузетним способностима који стиче образовање и васпитање на прилагођен и обогаћен начин, применом индивидуалног образовног плана, 

оцењује се на основу праћења остваривања прописаних исхода и стандарда постигнућа и ангажовања. 

Ученик, његов родитељ, други законски заступник има право да поднесе приговор у складу са Законом. 
 

 



 

 

 

 

 

 

МУЗИЧКА   КУЛТУРА 

 

 

 

ПЛАН ЕВАЛУАЦИЈЕ 

Упутство за формативно и сумативно оцењивање ученика 

 

Шта пратимо Критеријуми оцењивања Поступак Инструменти оцењивања Време 
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Оцену одличан (5) добија ученик који: 

− у потпуности показује способност трансформације 

знања и примене у новим ситуацијама; 

− лако лoгички пoвeзуje чињeницe и пojмoвe; 

− самостално изводи закључке који се заснивају на 

подацима; 

− решава проблеме на нивоу стваралачког 

мишљења и у потпуности критички рaсуђуje; 

- Формативно оцењивање: 

Свакодневно бележење 

активности ученика на часу 

у свеску евиденције 

наставника 

Број јављања: 

За јављање + 

За јављање више пута ++ 

За давање комплетног, потпуног одговора на 

тежа питања +5 

Ко не зна одговор - 

Свакодневно 

бележење током 

године 

 
- Усмено одговарање 

Свеобухватност одговора 

Хронолошка прецизност 

Хоризонтално и вертикално повезивање градива 

Самосталност у одговарању 

По потреби 

Оцену врло добар (4) добија ученик који: 

− у великој мери показује способност примене 

знања и лoгички пoвeзуje чињeницe и пojмoвe; 

− самостално изводи закључке који се заснивају на 

подацима; 

− решава поједине проблеме на нивоу стваралачког 

мишљења и у знатној мери критички рaсуђуje; 

 
Оцену добар (3) добија ученик који: 

− у довољној мери показује способност употребе 

информација у новим ситуацијама; 

− у знатној мери лoгички пoвeзуje чињeницe и 

 
-Редовност доношења 

домаћег 

За три недоношења домаћег -1 у свеску, а након 

опомене и у дневник 

За редовно доношење домаћег задатка-5 

Свакодневно 

током године, 

праћење/ пресек 

на крају године 

 
Прегледање свески 

Уредност 

Све забележено са часова 

На крају наставне 

године 



 

пojмoвe; 

− већим делом самостално изводи закључке који се 

заснивају на подацима и делимично самостално 

решава поједине проблеме; 

− у довољној мери критички рaсуђуje; 

Певање и/или свирање 

песама и/или композиција 

Учесталост активности на часовима 

Ритмичка и мелодијска прецизност 

Ангажовање самостално и у пару/групи 

Активно учешће у раду 

Пресек стања 

сваког месеца 

Оцену довољан (2) добија ученик који: 

− знања која је остварио су на нивоу репродукције, 

уз минималну примену; 

− у мањој мери лoгички пoвeзуje чињeницe и 

пojмoвe и искључиво уз подршку наставника изводи 

закључке који се заснивају на подацима; 

− понекад је самосталан у решавању проблема и у 

недовољној мери критички рaсуђуje; 

Препознавање слушаних и 

обрађених композиција 

Прецизни одговори 

Самосталност у 

одговарању 

Свакодневно 

бележење током 

године 

Музичко стварање Ангажовање и труд 

Поштовање задатог материјала и инструкција 

Сарадња у пару или групи 

Свакодневно 

бележење током 

године 

   - Групни рад 

(посматрање наставника, 

излагање група,  процена 

осталих ученика) 

Сарадња у групи 

(сви чланови су укључени, сви имају задато 

забележено у свескама...) 

Степен знања свих чланова групе 

 
Квалитативно и квантитативно процењивање 

резултата рада група (пано, табела...) 

По потреби 

Недовољан (1) добија ученик који: 

− знања која је остварио нису ни на нивоу 

препознавања и не показује способност 

репродукције и примене; 

− не изводи закључке који се заснивају на 

подацима; 

− критички не рaсуђуje 

- Рад у пару  

(посматрање наставника, 

излагање парова, процена 

осталих ученика) 

Прва три пара која прва ураде задатак добијају +5 

Сви парови који ураде задатак добијају + 

Парови који не раде задато на часу добијају - 

По потреби 
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веома висок степен ангажовања ученика (5) Вођење евиденције од 

стране наставника о: 

 
-Броју јављања на часовима 

 
-Броју успешности у 

групном раду, раду у пару 

 
-Учешћу у хору, 

приредбама, ваннаставним 

активностима 

 

 
-Израда паноа, ППТ, 

различитих врста излагања 

-Све што је рађено на часу налази се у свескама 

 

 

-Број и квалитет  добровољног учешћа у разним 

наставним и ваннаставним активностима 

(приредбе, концерти, наступи, израда паноа, 

кратко предавање, вођење квиза, израда 

асоцијација...) 

-Пресек стања по 

тромесечјима 

висок степен ангажовања ученика (4) 

уз ангажовање ученика (3) 

ангажовање ученика (2) 

 



 

 



 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА И ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО 

ОБРАЗОВАЊЕ 

 

Са ученицима се изводе следећи облици, методе и наставна средства. 

А: ОБЛИЦИ, МЕТОДЕ И НАСТАВНАСРЕДСТВА 
 

 

Карактеристичн

и облици рада 

 
Фронтални, групни, рад у пару и индивидуални 

 

Карактеристич

не методе рада 

Вербална, вербално-демонстрациона, графичкирадови, 

практичан рад, истраживачки рад ученика, мапе ума, олује идеја, 

текстуалне, комбиновани рад (истовременокоришћење 

различитих метода)... 

 

Наставна средства 

и помоћна 

наставна средства 

Уџбеник, рачунари и рачунарска опрема, интернет, 

мултимедијалне презентације, цртежи, модели и макете, збирке 

узорака материјала, комплети материјала за радне вежбе, 

одговарајући алати за ручну обраду материјала итд. 

Б: АКТИВНОСТИ КОЈЕ ДОМИНИРАЈУ У РАДУ 

 

Наставника (организатор и 

реализатор наставе, партнер у 

комуникацији, мотивише ученика, 

праћење 

практичног рада, праћење постигнућа 

ученика...) 

Пажљиво планира и припрема наставу, проверава 

претходна знања и искуства ученика, реализује и 

води настани процес, помаже ученицима да 

поставе циљеве и задатке, помаже ученицима у 

процесу учења и решавања задатака, прати и 

пружа подршку, подстиче ученике на стваралачко 

истраживање, подстиче сарадњу и тимскирад, 

помаже ученицима да превазиђунеочекиване 

проблеме и ситуације током учења, самостално и 

заједно са ученицима вреднује процес и резултате 

наставе, вреднује резултате сопственог рада 

(рефлективни практичар)... 

Ученика ( разговор, слушање, 

описивање, експериментисање, 

посматрање, уочавање, израда 

практичног рада, стварање стварање, 

истраживање, планирање, 

представљање, унапређивање...) 

Пажљиво прате излагање анставника и својих 

другова, аргументовано и са уважавањем се 

укључује у дискусије и износи својамишљења, 

планира своје учење и напредак, процењује свој и 

рад својих другова, проналази начине за решавање 

проблема, истражује различите изворезнања, 

повезује нова са ранијим знањима и искуством, 

учествује у различитим наставним и ваннаставним 

активностима и пројектима... 



 

 

В: НАЧИНИ ПРАЋЕЊА НАПРЕДОВАЊА УЧЕНИКА ТОКОМ ГОДИНЕ 
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Заинтересо 

ваност 

* * * * * * * * * * * 

( *начини који се користе у раду ) 
 

а) Усмено одговарање 

 

Одличан (5) Врло добар (4) Добар (3) Довољан (2) Недовољан (1) 

- примењује 

знања, 

укључујући и 

методолошка, у 

сложеним и 

непознатим 

ситуацијама; 

самостално и на 

креативан начин 

објашњаваи 

критички 

разматра 

сложене 

садржинске 

целине 

и информације; 

- познавање и 

разумевање свих 

наставних 

садржаја скоро у 

потпуности 

- поседује 

развијену 

способност 

анализе и синтезе 

садржаја 

- делимични 

повезује усвојено 

градиво са 

другим 

- самостална 

репродукција 

научених 

садржја уз 

мању помоћ 

наставника 

- поседовање 

способности 

анализе 

садржаја 

- делимично 

повезивање 

усвојеног 

- присећање 

делова садржаја 

илиосновних 

појмова уз 

помоћ 

наставника 

- делимично 

памћење и 

репродукција 

научених 

садржаја, али 

без примера 

- неусвојена већина 

садржаја, често и до 

нивоапрепознавања 

- неусвојеност 

кључнихпојмова 

- непостојање 

потребних 

предзнања за 

усвајање нових 

садржаја, вештина 

и навика 

 



 

процењује вредност 

теорија, идеја и 

ставова; 

- бира, повезује и 

вреднујеразличите 

врсте иизворе 

података; 

- формулише 

претпоставке, 

проверава их и 

аргументује 

решења, ставове и 

одлуке; 

- решава проблеме 

који имају и више 

решења, вреднује и 

образлаже решења 

ипримењене 

поступке; 

- континуирано 

показује 

заинтересованост и 

одговорност према 

сопственом процесу 

учења,уважава 

препоруке за 

напредовањеи 
реализује их. 

сличним 

садржајима 

- примењује 

садржај, 

углавном. без 

гршке уз давање 

наставникових 

примера 

- 

заинтересованост 

за наставне 

садржаје уз 

активност на часу 

- самостално 

уочавањеи 

исправљање 

грешака 

- примена 

усвојених знања и 

вештина у новим 

ситуацијама уз 

постицај 

-коришћење 

различитих 

извора знања уз 

постицај 

знања са 

сличним 

садржајем 

- примена 

садржаја са 

мањим 

грешкама уз 

давање 

наставникових 

примера 

- исправљање 

грешака уз 

наставникову 

помоћ 

- слабија 

активност на 

часу 

- коришћење 

једногизвора 

знања 

(уџбеника или 

записа у 

свесци) 

-слабија 

активност на 

часу и у 

усвајању 

садржаја 

- изостаје 

повезивање 

садржаја унутар 

предмета 

- чини грешке 

и неуочаваих 

-несамосталност 

у раду, тражење 

и прихваћање 

помоћи и савета 

- ретка спремностза 

исказивање знања, 

умења ивештина 

- пасивности 

незаинтересованост 

на часу 

- недостатак 

интересаза 

стицањем нових 

знања, чак и уз 

велико залагање 

наставника 

 

б) Тест се вреднује кроз проценте: 

 

 

Оцена Опис оцене – проценат (бодови) 

Одличан (5) 85-100 % 

Врло добар (4) 71-84 % 

Добар (3) 55-70 % 

Довољан (2) 31-55 % 

Недовољан (1) 0-30 % 

в) Раду тиму 

 

 

Одличан (5) Врло добар (4) Добар (3) Довољан (2) Недовољан (1) 

 

-Ученик је 

посебно 

мотивисан, 

креативан, 

одговоран у 

раду, поштује 

друге, 

редован у 

 

-мотивисан је и 

редовно 

извршава 

задатке; 

-решава 

проблеме 

 

-у подели 

задатака 

групе 

потребна 

помоћ 

наставника; 

-за рад 

потребна 

помоћ,постиц

ај и 

усмеравање; 

 

-ради на нивоу 

присећања; 

-у групи 

почиње да 

ради на 

интервенцију 

наставника; 

 

-незаинтересован 

за рад, омета 

друге; 

-потстицање и 

помоћ га не 

мотивишу на 

рада; 

извршавању 

обавеза; 

-даје креативне 

користећи 

научне 

садржаје, 

-спор и 

непрецизан у 

презентацији; 

-задатак не 

завршава и 

има грешака; 

-не поштује 

правила 

понашања у 



 

примедбе и 

предлоге; 

- поштује 

правила рада; 

-у презентовању 

је јасан, тачан и 

уме да искаже 

суштину; 

-уочава битно и 

разликује га од 

небитног; 

-зна добро да 

организује и 

води рад у 

групи; 

-има високо 

развијено 

критичко 

мишљење. 

-поштује 

правила рада 

-подржава рад 

групе и 

потстиче их на 

рад; 

-поуздан, 

марљив и 

одговоран; 

-презентује 

тачне податке. 

-тежеисказује 

своје 

мишљење; 

-није 

самосталан, 

прати друге; 

-научено 

градиво 

примењује 

погрешно; 

-делимучно 

поштије 

правила рада. 

-површан у 

раду и 

поштовању 

правила; 

-углавном је 

пасиван у 

групи. 

групи; 

-тражи пуну 

пажњу и 

индивидуалан 

приступ. 

Презентација/Презентовање рада 

 

 

Презентација ( електронска форма, плакат, паноа...) Број бодова 

Презентација је добро видљива и јасна 5 

Количина текста у презентацији се уклапа у стандарде добре презентације 5 

Одабир слика и графикона је у складу са презентацијом 5 

Дизајн 5 

Мултимедијалност 5 

Интерактивност 5 

Презентовање 

САДРЖ

АЈ 
 

 Обухваћени су сви важниделови 

садржаја 

 след излагања јелогичан 

НАЧИН 

ИЗЛАГАЊА 

 Изражавање 

је 

а) довољно гласно 

б) правилно 

в) јасно 

РЕАКЦИЈА СЛУШАЛАЦА 
 

 слушаоци са пажњом прате 

презентацију 

 укључују се питањима 

и коментарима 

 

Тест и усмено одговарање се најављују и врше се после пређене целине 

ГЕОГРАФИЈА 

Ученици од 5.до 8. разреда се из географије оцењују на три начина: 

1) Усмено 

2) Писмено 

3) На основу активности начасу 

 
Бројчаном оценом изражава се: 

-степен остварености прописанихстандарда 

-ангажовање ученика унастави. 

 

 



 

1) оцена одличан (5) - ученик у потпуности самостално испуњавања захтеве који су 

утврђени на основном и средњем нивоу и већину захтева са напредног нивоа 

стандарда уз веома висок степенангажовања, 

2) оценаврлодобар(4)-

ученикупотпуности,самостално,испуњавањазахтевекојисуутврђени на основном и 

средњем нивоу, као и део захтева са напредног нивоа стандарда уз мању помоћ 

наставника уз висок степенангажовања, 

3) оцена добар (3) - ученик у потпуности, самостално испуњавања захтеве који су 

утврђени на основном и већи деона средњем нивоу стандарда уз ангажовањеученика, 

4) оценадовољан(2)-

ученикиспуњавањаузпомоћнаставниказахтевекојисуутврђениувећем делу основног 

нивоа стандарда постигнућа и ангажовањеученика, 

5) оценанедовољан(1)-

ученикниузпомоћнаставниканеиспуњавањазахтевекојисуутврђени на основном нивоу 

стандарда, не ангажује се и не показује жељу за напредовањем,добија 

Критеријуми бројчаног оцењивања 
 

Скала која изражава однос између процента тачних одговора или остварености задатака и 

одговарајуће оцене је следећа: 

 од 85%-до 100% одличан(5) 

 од 70%-до 85% врло добар(4) 

 од 50% до 70% добар(3) 

 од 35% до 50% довољан(2) 

 испод 35% недовољан(1) 

 
Скала може да варира у зависности од постигнућа ученика, али не више од 5%. 

 
Активност ученика прати се и вреднује континуирано. Подаци као што су степен 

самосталности 

ураду,креативност,степенангажовања,начиностваривањасарадњеупроцесуучењасадругим 

ученицимаидругиподациоученикубитнизапраћење,бележесеупедагошкусвеску.Ученику 

токучасовадобијаплусевеилиминусевеузависностиодaктивностиначасу.Кадаучениксакупи пет 

плусева добија оцену 5 у дневник. Уколико ученик сакупи три минуса добија оцену 1 у 

дневник. 

Ученик мора да има најмање 2 (у петом разреду) и 4 оцене (од шестог до осмог разреда) у току 

полугодишта. 

Закључна оцена се изводи из датих оцена као аритметичка средина, не мања од оцене: 

 одличан 5 за средњу оцену 4,5 ивише; 

 врло добар 4 за средњу оцену 3,5 ивише; 

 добар 3 за средњу оцену 2,5 ивише; 

 довољан 2 за средњу оцену 1,5 ивише; 

 недовољан 1 за средњу оцену 1,49 имање.  

 

Закљученаоценаможебитиивећауколикојепроценадајезнањеизагалагањеученикана 

вишемнивоунагоштооценепоказују;уколикоученикпокажеизузетаннапредакиуколикосе 

процени да би виша оцена стимулативно деловала на ученика. 

 

 

 

 



 

 

 

ИСТОРИЈА 

 

Ученици се оцењују на три начина: 

1) писмено 

2) усмено 

3) на основу активности на часу 

 
1) Када су питању писмене провере знања скала која изражава однос између процента тачних 

одговора и одговарајућеоценејеследећа: 

 од 85%-до 100% одличан(5) 

 од 70%-до 85% врлодобар(4) 

 Од 55%-70% добар(3) 

 од 40%-55% довољан(2) 

 испод 40% недовољан(1) 

 
Наравно, скала може да варира у зависности од постигнућа ученика, али не вишеод 5%. 

 
2) Оцена на усменом одговарању се формира на основу учениковог одговорана ,најчешће, пет 

питања. 

 
Највишаоцена, одличан (5) – учениксагледавацеловитоисторијскетокове, познаје 

иразликујеузроке и последице, познајенајважнијеисторијскедогађаје и 

повезујеихсаодговарајућимличностима, 

самосталноизводизакључке.Показујеиницијативутокомнаставе, можеуспешнодаради у 

различитимгрупама и врстамазадатака. 

Оценаврлодобар (4) - ученикјеспособандафункционалнобаратаисторијскимпојмовима - 

анализира, класификује, повезује, применитеизведезакључак.Сналазисе у 

различитимоблицимарада. 

Оценадобар (3) – ученикразумепојмове и чињенице, успостављавезе, 

можесамосталнодаобјаснизначајисторијскихдогађаја.Узподршкунаставникаобављасвезадатке. 



 

 

Оценадовољан (2) – ученикимаосновнопознавањепојмова и чињеница, 

можеузпомоћнаставникадаобјаснињиховевезе и значај, 

узнаставниковуподршкујеактиванначасовима. 

Оценанедовољан (1) – ученикнемаосновнопознавањепојмова, нитипоказујежељуданапредује. 

 
3) Наставник у поступкуоцењивањаприкупља и бележиподатке о постигнућимаученика, 

процесуучења,напредовањуиразвојуученикатокомгодинеусвојојпедагошкојдокументацији 

(педагошкојсвесци). 

Ученик у токучасова (утврђивања и обраденовогградива) добијаплусевеилиминусеве у 

зависностиододговоранапитањакојасумупостављена.Овосеевидентираупедагошкусвеску и у 

зависности од броја сакупљених плусева( нпр. За оцену 5 је неопходно да од почетка до краја 

године има све плусеве). Уколикоучениксакупитриминусадобијаоцену 

1.Разлогзбогкојегјепотребнобележити плусеве, односно минусе, 

заодређенуоценујетајштојелакшедобитиплусутокучаса(нарочитоуколикојечасобрадепајеученик

овзадатакдасамопоновионоштојечуо у токучаса). 

 
Писмена и усменаоцењивањасевршенаконпређенеобласти, 

узранијунајаву.Активностученикасепрати и вреднујетокомцелешколскегодине. 

 
Ученици се оцењују  и на основу труда, залагања и групног рада 

 

МАТЕМАТИКА 

 

Ученици од 5.до 8. разреда се из математике оцењују на три начина: 
 

1) писмено 

2) усмено 

3) на основу активности начасу 

 
1) Код писмених провера користи се следећа табела која изражава однос броја бодова и 

одговарајућихоцена: 

 

Ученик који остварује веома значајан напредак у савладавању програма предмета 

иупотпуностисамосталноиспуњавањазахтевекојисуутврђенинаосновномисредњемнивоу, као и 

већину захтева са напредног нивоа посебних стандарда постигнућа, односно захтева који су 

одређени индивидуалним образовним планом и прилагођеним стандардима постигнућа, уз 

веома висок степен ангажовања, добија оцену одличан(5): 

 

Ученик је у стању да: 

 

1) примењује знања, укључујући и методолошка, у сложеним и непознатим ситуацијама; 



 

самостално и на креативан начин објашњава и критички разматра сложене садржинске 

целине и информације; процењује вредност теорија, идеја иставова; 

2) бира, повезује и вреднује различите врсте и извореподатака; 

3) формулише претпоставке, проверава их и аргументује решења,ставове иодлуке; 

4) решава проблеме који имају и више решења, вреднујеи 

5) образлаже решења и примењенепоступке; 

6) изражава се на различите начине (усмено, писано,графички, 

7) практично, ликовно и др.), укључујући икоришћење 

8) информационих технологија и прилагођава комуникацију иначин 

9) презентације различитимконтекстима; 

5) самостално извршава сложене радне задатке, показује иницијативу и прилагођава 
извођење, начин рада и средства новимситуацијама; 

6) доприноси групном раду продукцијом идеја, иницира и организује поделу улога и 

задатака; уважава мишљења других чланова групе ипомаже им у реализацији њихових 

задатака, посебно у ситуацији„застоја” у групном раду; фокусиран је на заједнички циљ 

групног рада и преузима одговорност за реализацију продуката у задатом временском 

оквиру; 

7) утврђује приоритете и ризике и на основу тога планира и организује краткорочне и 
дугорочне активности и одређује потребновреме 

8) континуирано показује заинтересованост и одговорност према сопственом процесу 
учења, уважава препоруке за напредовање и реализујеих. 

Ученик који остварује значајан напредак у савладавању програма предмета и у потпуности, 

самостално, испуњавања захтеве који су утврђени на основном и средњем нивоу, као и део 

захтевасанапредногнивоапосебнихстандардапостигнућаузмањупомоћнаставника,односно 

захтева који су одређени индивидуалним образовним планом и прилагођеним стандардима 

постигнућа, уз висок степен ангажовања, добија оцену врло добар(4) 

 

1) логички организује и самостално тумачи сложене садржинске целине иинформације; 

2) повезује садржаје и концепте из различитих области са ситуацијама изживота; 

3) пореди и разврстава различите врсте података према више критеријумаистовремено; 

4) заузима ставове на основу сопствених тумачења иаргумената; 

5) уме да анализира проблем, изврши избор одговарајуће процедуре и поступака у 

решавању нових проблемскихситауција; 

6) изражава се на различите начине (усмено, писано, графички,практично, ликовно и др.), 

укључујући и коришћење информационих технологија и прилагођавакомуникацију 

2) задатим контекстима; 

7) самостално извршава сложене радне задатке према стандардизованој процедури, бира 

прибор и алате у складу са задатком и захтевима безбедности и очувања здравља и 

околине; 

8) планира динамику рада, организује активности у групи, реализује сопствене задатке 

имајући на уму планиране заједничке продукте групнограда; 

9) планира и организује краткорочне и дугорочне активности, утврђује приоритете и 

одређује потребно време иресурсе; 

10) континуиранопоказујезаинтересованостзасопственипроцесучења,уважавапрепоруке за 

напредовање и углавном ихреализује. 

Учениккојиостварујенапредакусавладавањупрограмапредметаиупотпуности,самостално 

испуњавања захтеве који су утврђени на основном и већи део на средњем нивоу посебних 

стандардапостигнућа,односнозахтевакојисуодређенииндивидуалнимобразовнимпланоми 

прилагођеним стандардима постигнућа, уз ангажовање ученика, добија оцену добар(3) 

 

Ученик је у стању да: 

1) разуме и самостално објашњава основне појмове и везе измеђуњих; 

2) разврстава различите врсте података у основне категорије према задатомкритеријуму; 

3) уме да формулише своје ставове, процене и одлуке и објасни начин како је дошао до 

њих; 



 

4) бира и примењује одговарајуће поступке и процедуре у решавању проблемских 

ситуација у познатомконтексту; 

5) уме јасно да искаже одређени садржај у складу са захтевом и на одговарајући начин 

(усмено, писмено, графички, практично, ликовно и др.), укључујући коришћење 

информационихтехнологија; 

6) извршава додељене задатке у складу с циљевима, очекиваним продуктима и 

планираном динамиком рада у групи; уважава чланове тима и различитостидеја; 

7) планира и организује краткорочне активности и одређује потребно време иресурсе; 

8) показује заинтересованост за сопствени процес учења, уважава препоруке за 

напредовање и делимично ихреализује. 

Учениккојиостварујеминималаннапредакусавладавањупрограмапредметаииспуњавања 

узпомоћнаставниказахтевекојисуутврђениувећемделуосновногнивоапостигнућа,односно 

захтеве који су одређени индивидуалним образовним планом и прилагођеним стандардима 

постигнућа и ангажовање ученика, добија оцену довољан(2) 

Ученик је у стању да: 

1) познаје и разуме кључне појмове и информације и повезује их на основу задатог 

критеријума; 

2) усвојио је одговарајућутерминологију; 

3) закључује директно на основу поређења и аналогије са конкретнимпримером; 

4) способан је да се определи и искажестав; 

5) примењује одговарајуће поступке и процедуре у решавању једноставних проблемских 

ситуација у познатомконтексту; 

6) уме јасно да искаже појединости у оквиру одређеног садржаја, држећи се основног 

захтева и на одговарајући начин (усмено, писмено, графички, практично, ликовно и др.), 

укључујућии 

1) коришћење информационихтехнологија; 

7) извршава додељене задатке искључиво на захтев и уз подршку осталих чланова групе; 

уважава чланове тима и различитостидеја; 

8) планира и организује краткорочне активности на основу задатихуслова 

9) повремено показује заинтересованост за сопствени процес учења, а препоруке за 

напредовање реализује уз сталнопраћење. 

Ученик који не остварује минималан напредак у савладавању програма предмета и ни уз 

помоћ наставника не испуњавања захтеве који су утврђени на основном нивоу постигнућа, 

добија оцену недовољан (1) 

 

Оцену недовољан (1) добија ученик који не испуњава критеријуме за оцену довољан (2) и не 

показује заинтересованост за сопствени процес учења, нити напредак. 

 

2) Усмено одговарање подразумева израду задатака на табли или давање одговора на 

постављенапитања. 

 
 

3) Наставник у поступку оцењивања прикупља и бележи податке о постигнућима ученика, 

процесуучења,напредовањуиразвојуученикатокомгодинеусвојојпедагошкојдокументацији 

(педагошкојсвесци). 
 

Ученик у току часова добија плусеве или минусеве у зависности од aктивности на часу. Ово се 

евидентира у педагошку свеску и када ученик сакупи пет плусева добија оцену 5 у дневник. 

Уколико ученик сакупи три минуса добија оцену 1 у дневник. Такође, за сваки домаћи који није 

урађен, добија се минус. 

 
 

ФИЗИКА 

 

Ученици од шестог до осмог разреда се из физике оцењују на три начина: 
 



 

1. писмено, 

2. усмено, 

3. на основу активности начасу. 
 

За писмене провере знања, скала која изражава однос између процента тачних одговора и 

одговарајуће оцене је следећа: 
 

 до 40% - недовољан(1) 

 од 41% до 55% - довољан(2) 

 од 56% до 70% - добар(3) 

 од 71% до 85% - врлодобар(4) 

 преко 85% - одличан(5) 

Скала може да варира у зависности од постигнућа ученика, али не више од 5%. 
 

У току полугодишта, ученик ће имати две усмене провере знања. Оцена се формира на основу 

учениковог одговора на постављена питања. Усмене провере се најављују најмање седам дана 

пре провере. Стога, од ученика се очекује да савлада градиво које је до тренутка провере 

испредавано. 

Критеријум: 
 

 Недовољан (1) – ученик не познаје основне појмове нити показује жељу за напретком, 

није активан начасовима 

 Довољан(2)–ученикпоказујетрудижељузарадом,активанјеначасовима,препознаје 

основнепојмове,штосеуглавномбазираискључивонарепродукцији,неинаконкретној 

примени стеченогзнања 

 Добар(3)-ученикјеактиванначасовима,радиредовнодомаћезадатке,способанједа примени 

стечено градиво и логички повезује чињенице и појмове везане заградиво 

 Врлодобар(4)–ученикјеактиванначасовима,радиредовнодомаћезадатке,способан је да 

примени стечено градиво, сналази се у различитим облицима рада, износи своје идеје и 

показује висок степен ангажованости наистим 

 Одличан (5) – ученик поседује функционално знање које му омогућава да анализира, 

повезује, доноси и примењује закључке, показује веома висок степен ангажованости на 

часовима, самостално уме да решава различите типовезадатака. 
 

Наставник у току целе школске године прикупља и бележи податке о постигнућима ученика, 

процесу учења, напредовању и развоју ученика током године у својој педагошкој 

документацији. Ученик у току часова (часови утврђивања и провере новог градива) добија 

плусевеиминусеузависностиододговоранапитањакојасумупостављена.Овосеевидентира у 

педагошкусвеску. 

Критеријум: 
 

 +++++ =(5) 

 ++++- =(4) 

 +++-- =(3) 

 ++--- =(2) 

 +---- =(1) 

 
БИОЛОГИЈА 

 

Ученици од 5. до 8. разреда се оцењују на четири начина: 

1) писмено 

2) усмено 

3) на основу активности начасу 

4) на основу рада напројекту 

 
1) Када су питању писмене провере знања скала која изражава однос између процента тачних 



 

одговора и одговарајуће оцене јеследећа: 

 од 85%-до 100% одличан(5) 

 од 70%-до 85% врло добар(4) 

 Од 55%-70% добар(3) 

 од 40%-55% довољан(2) 

 испод 40% недовољан(1) 

2) Наравно, скала може да варира у зависности од постигнућа ученика, али не више од 5%. 

1) Оцена на усменом одговарању се формира на основу учениковог одговора, на најчешће три 

питања. 

Највиша оцена, одличан (5) – ученик у потпуности показује способност примене знања из 

биологије у новим ситуацијама; без проблема повезује чињенице и појмове из градива са 

свакодневнимживотомиградивомиздругихнаставнихпредмета,самосталноизводизакључке и 

решава проблеме. Показује иницијативу током наставе и велику самосталност у раду. Може 

успешно да ради у различитим групама и врстама задатака. Изузетно је активан иангажован. 

Оценаврлодобар(4)-ученикувеликојмерипоказујеспособностприменезнањаизбиологије и 

логички повезује чињенице и појмове, самостално изводи закључке и решава поједине 

проблеме. Сналази се у различитим облицима рада. Показује висок степен активности и 

ангажовања. 

Оцена добар (3) – ученик у довољној мери показује способност употребе знања из биологије у 

новим ситуацијама, у знатној мери логички повезује чињенице и појмове из биологије и 

успоставља везе са свакодневним животом. Закључке већим делом изводи самостално. Уз 

подршку наставника обавља све задатке. Делимично активан и ангажован у раду. 

Оценадовољан(2)–ученикимаосновнопознавањепојмоваичињеницаизбиологије,ањегова 

знањасунанивоурепродукције,узминималнупримену.Узпомоћнаставникаизводизакључке и уз 

наставникову подршку је активан начасовима. 

Оцена недовољан (1) – ученик нема основно познавање појмова, нити показује жељу да 

напредује и буде активан на часовима. 

 
2) Наставник у поступку оцењивања прикупља и бележи податке о постигнућима ученика, 

процесуучења,напредовањуиразвојуученикатокомгодинеусвојојпедагошкојдокументацији 

(педагошкојсвесци). 

Ученик у току часова (утврђивања и обраде новог градива) добија плусеве или минусеве у 

зависностиододговоранапитањакојасумупостављена.Овосеевидентираупедагошкусвеску и када 

ученик сакупи пет плусева добија оцену 5 у дневник. Уколико ученик сакупи три минуса добија 

оцену 1 у дневник. Разлог због којег је потребно пет плусева, а три минуса за одређену 

оценујетајштојелакшедобитиплусутокучаса(нарочитоуколикојечасобрадепајеучеников задатак 

да само понови оно што је чуо у токучаса). 

3) Вреднује се активност и ангажовање током рада на пројекту, знања које је ученик стекао и 

применио у раду, продукт пројекта и излагање резултата рада. Пројектна настава се реализује 

крозрадугрупиштоподразумеватимскирадученика.Уформирањуконачнеоценеизпројекта улази и 

тзв. вршњачко оцењивање које подразумева попуњавање анкете од стране сваког ученика у 

којој се износи мишљење о споственом раду и раду других ученика у групи. Наставник за 

оцењивање рада на пројекту примењује и табелу у којој су приказани нивои постигнућа 

ученика са показатељимаиспуњености. 

 

Групни рад Елементи процене задатка са показатељима 



 

Ниво 

постигнућа 

1. рад у групи 2. познавање 

тематике 

3. размена, 

повезивање и 

примена идеја 

комплетно Ученик сарађује са 

члановима групе, уважава 

њихове потребе како би се 

задатак што успешније 

обавио. 

Ученик поседује знања, 

активно подстиче размену 

идеја и знања са члановима 

групе и уважава њихове 

идеје. 

Ученик размењује 

идеје са другима и 

примењује идеје за 

решавање задатка. 

делимично Ученику је потребна помоћ 

како би сарађивао са 

члановима групе. 

Ученик поседује 

извесна знања и мало 

суделује у размени 

идеја. 

Ученику је 

потребна помоћ у 

примени 

идеја у решавању 

задатка. 

ништа Ученик је неуспешан 

кад ради у групи. 

Ученик омаловажава 

мишљење осталих чланова у 

тиму. 

Ученик не доприноси 

заједничком раду. 

Писмена и усмена оцењивана се врше након пређене области, уз ранију најаву. Активност 

ученика се прати и вреднује током целе школске године. 



 

 

ХЕМИЈА 

 

Ученици од 7. до 8. разреда се из хемије оцењују на три начина: 

1)писмено 

2) усмено 

3) на основу активности  на часу 

1) Када су питању писмене провере знања скала која изражава однос између процента тачних 

одговора и одговарајуће оцене јеследећа: 

 од 85%-до 100% одличан(5) 

 од 70%-до 85% врло добар(4) 

 Од 55%-70% добар(3) 

 од 40%-55% довољан(2) 

 испод 40% недовољан(1) 

 
Наравно, скала може да варира у зависности од постигнућа ученика, али не више од 5%. 

 
2) Оцена на усменом одговарању се формира на основу учениковог одговора на , најчешће, пет 

питања. 

Највиша оцена, одличан (5) –ученик поседује функционално знање које му омогућава да 

анализира, класификује, повезује, примени и изведе закључке. Способан је да самостално 

изводиекспериментеибезбеднорукујесалабораторијскиприбором,посуђемихемикалијама. 

Показује иницијативу током наставе и самостално решава различите типовезадатака. 

Оцена врло добар (4) - ученик познаје основне хемијске појмове и појаве, познаје и разликује 

узроке и последице неких хемијских појава, самостално изводи закључке. Показује иницијативу 

за самосталан лабораторијски рад и изводи једноставније хемијске огледе. 

Оцена добар (3) – ученик разуме основне хемијске појмове и чињенице, повезује наставно 

градиво. У стању је самостално да објасни значење неких хемијских појмова и промена. Уз 

подршку наставника решава задатке. 

Оцена довољан (2) – ученик се труди, уз помоћ наставника препознаје основне хемијске 

појмове, лабораторијски прибор и посуђе. 

Оцена недовољан (1) – ученик не познаје основне појмове нити показује жељу за напретком. 

 
3) Наставник у поступку оцењивања прикупља и бележи податке о постигнућима ученика, 

процесуучења,напредовањуиразвојуученикатокомгодинеусвојојпедагошкојдокументацији 

(педагошкојсвесци). 

Ученик у току часова (утврђивања и обраде новог градива) добија плусеве или минусеве у 

зависности од одговора на питања која су му постављена. Ово се евидентира у педагошку 

свеску, ученик сакупља плусиће на основу активности на часу  (+++++-5), поред активности на 

часу, ученик ради домаће задатке, на сакупљених пет минуса добија 1 (------ 1). 

 

Писмена и усмена оцењивана се врше након пређене области, уз ранију најаву. 

Активност ученика се прати и вреднује током целе школске године. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 

 

Наставник се руководи следећим принципима при оцењивању: 

7) поузданост: означава усаглашеност оцене са утврђеним, јавним и прецизним 

критеријумимаоцењивања; 

8) ваљаност: оцена исказује ефекте учења (оствареност исхода, ангажовање и 

напредовањеученика); 

9) разноврсност начина оцењивања: избор одговарајућих и примена различитих 

метода и техника оцењивања како би се осигурала ваљаност, поузданост и 

објективностоцена; 

10) редовност и благовременост оцењивања, обезбеђује континуитет у 

информисању ученика о њиховој ефикасности у процесу учења и ефекат оцене 

на даљи процесучења; 

11) оцењивање без дискриминације и издвајања по било комоснову; 

уважавање индивидуалних разлика. 

Предмет и врсте оцењивања 

 

Оцена је описна и бројчана. Праћење развоја и напредовања ученика у достизању исхода 

и стандарда постигнућа, као и напредовање у развијању компетенција у току школске 

године обавља се формативним и сумативним оцењивањем. Формативно оцењивање, у 

смислу ових критеријума, јесте редовно и планско прикупљање релевантних података о 

напредовању ученика, постизању прописаних исхода и циљева и постигнутом степену 

развоја компетенција ученика. Сумативно оцењивање, у смислу ових критеријума, јесте 

вредновање постигнућа ученика на крају програмске целине, модула или за 

класификациони период из предмета и владања. Оцене добијене сумативним оцењивањем 

су, по правилу, бројчане и уносе се у дневник рада, а могу бити унете и у педагошку 

документацију или описне у случају ученика првог разреда. 
 

Оцена 

 

Оценом се изражава: 

5) оствареност циљева и прописаних, односно прилагођених стандарда постигнућа, 

достизање исхода и степена развијености компетенција у току савладавања 

програмапредмета; 

6) ангажовање ученика унастави; 

7) напредовање у односу на претходнипериод; 

8) препорука за даље напредовањеученика. 

Бројчане оцене су: одличан (5), врло добар (4), добар (3), довољан (2) и недовољан (1). 

Ученикусенеможеумањитиоценаизпредметазбогодносаученикапремаваннаставним 

активностима или непримереног понашања ушколи. 

 



 

Критеријуми бројчаног оцењивања 

 

Оцену одличан (5) добија ученик који је у стању да: 

11) примењује знања, укључујући и методолошка, у сложеним и непознатим 

ситуацијама; самостално и на креативан начин објашњава и критички разматра 

сложене садржинске целине и информације; процењује вредност теорија, идеја и 

ставова; 

12) бира, повезује и вреднује различите врсте и извореподатака; 

13) формулише претпоставке, проверава их и аргументује решења, ставове иодлуке; 

14) решава проблеме који имају и више решења, вреднује и образлаже решења и 

примењенепоступке; 

15) изражавасенаразличитеначине(усмено,писано,графички,практично,ликовнои др.), 

укључујући и коришћење информационих технологија и прилагођава 

комуникацију и начин презентације различитимконтекстима; 

16) влада моторичким вештинама које захтевају сложеније склопове покрета, брзину и 

висок степен координације; влада моторичким вештинама тако што комбинује, 

реорганизује склопове покрета и прилагођава их специфичним захтевима и 

ситуацијама тако да делаефикасно; 

 

17) самостално извршава сложене радне задатке поштујући стандардизовану 

процедуру, захтеве безбедности и очувања околине, показује иницијативу и 

прилагођава извођење, начин рада и средства новимситуацијама; 

18) доприноси групном раду продукцијом идеја, иницира и организује поделу улога и 

задатака;уважавамишљењадругихчлановагрупеипомажеимуреализацији 

њихових задатака, посебно у ситуацији "застоја" у групном раду; фокусиран је на 

заједнички циљ групног рада и преузима одговорност за реализацију продуката у 

задатом временском оквиру; 

19) утврђује приоритете и ризике и на основу тога планира и организује краткорочнеи 

дугорочне активности и одређује потребно време иресурсе; 

            20)континуирано показује заинтересованост и одговорност према сопственом процесу 

учења, уважава препоруке за напредовање и реализујеих 

Оцену врло добар (4) добија ученик који је у стању да: 

12) логички организује и самостално тумачи сложене садржинске целине и 

информације; 

13) повезује садржаје и концепте из различитих области са ситуацијама изживота; 

14) пореди и разврстава различите врсте података према више критеријума 
истовремено; 

15) заузима ставове на основу сопствених тумачења иаргумената; 

16) уме да анализира проблем, изврши избор одговарајуће процедуре и поступака у 

решавању нових проблемскихситуација; 

17) изражавасенаразличитеначине(усмено,писано,графички, практично,ликовнои др.), 

укључујући и коришћење информационих технологија и прилагођава 

комуникацију задатимконтекстима; 

18) влада моторичким вештинама које захтевају сложеније склопове покрета, брзину и 

висок степен координације; 

19) самостално извршава сложене радне задатке према стандардизованој процедури, 

бира прибор и алате у складу са задатком и захтевима безбедности и очувања 

здравља иоколине; 

20) планира динамику рада, организује активности у групи, реализује сопствене 

задатке имајући на уму планиране заједничке продукте групнограда; 

21) планира и организује краткорочне и дугорочне активности, утврђује приоритете и 

одређује потребно време иресурсе; 

22) континуирано показује заинтересованост за сопствени процес учења, уважава 

препоруке за напредовање и углавном ихреализује. 

 



 

 

Оцену добар (3) добија ученик који је у стању да: 

 

 

11) разуме и самостално објашњава основне појмове и везе измеђуњих; 

12) разврстава различите врсте података у основне категорије према задатом 

критеријуму; 

13) уме да формулише своје ставове, процене и одлуке и објасни начин како је дошао 

доњих; 

14) бира и примењује одговарајуће поступке и процедуре у решавању проблемских 

ситуација у познатомконтексту; 

15) уме јасно да искаже одређени садржај у складу са захтевом и на одговарајући 

начин (усмено, писмено, графички, практично, ликовно и др.), укључујући 

коришћење информационихтехнологија; 

16) изводи основне моторичке вештинама угледајући се на модел (уздемонстрацију); 

17) самосталноизвршаварутинскераднезадаткепремастандардизованојпроцедури, 

користећиприбориалатеускладусазахтевимабезбедностииочувањаздрављаи 

околине; 

18) извршава додељене задатке у складу с циљевима, очекиваним продуктима и 

планираном динамиком рада у групи; уважава чланове тима и различитостидеја; 

19) планира и организује краткорочне активности и одређује потребно време и 
ресурсе; 

20) показује заинтересованост за сопствени процес учења, уважава препоруке за 

напредовање и делимично ихреализује. 

 

 

Оцену довољан (2) добија ученик који је у стању да: 

12) познаје и разуме кључне појмове и информације и повезује их на основу задатог 

критеријума; 

13) усвојио је одговарајућутерминологију; 

14) закључује директно на основу поређења и аналогије са конкретнимпримером; 

15) способан је да се определи и искажестав; 

16) примењује одговарајуће поступке и процедуре у решавању једноставних 

проблемских ситуација у познатомконтексту; 

17) умејаснодаискажепојединостиуоквируодређеногсадржаја,држећисеосновног 

захтева и на одговарајући начин (усмено, писмено, графички, практично, ликовно 

и др.), укључујући и коришћење информационихтехнологија; 

18) влада основним моторичким вештинама и реализује их узподршку; 

19) уз инструкције извршава рутинске радне задатке према стандардизованој 

процедури, користећи прибор и алате у складу са захтевима безбедности и 

очувања здравља иоколине; 

20) извршава додељене задатке искључиво на захтев и уз подршку осталих чланова 

групе; уважава чланове тима и различитостидеја; 

21) планира и организује краткорочне активности на основу задатих услова иресурса; 

22) повремено показује заинтересованост за сопствени процес учења, а препоруке за 

напредовање реализује уз сталнопраћење. 

 

Оцену недовољан (1) добија ученик који не испуњава критеријуме за оцену довољан (2) 

и не показује заинтересованост за сопствени процес учења, нити напредак. 



 

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО 

 

А: ОБЛИЦИ, МЕТОДЕ И НАСТАВНА СРЕДСТВА 

 

Карактеристични 

облици рада 

 
Фронтални, индивидуални, групни, рад у пару 

 

Карактеристичне 

методе рада 

Вербална, вербално-демонстрациона, графичкирадови, 

практичан рад, истраживачки рад ученика, мапе ума, олује идеја, 

текстуалне, комбиновани рад (истовременокоришћење 

различитих метода)... 

 

Наставна средства и 

помоћна 

наставна 

средства 

 

Уџбеник, рачунари и рачунарска опрема, интернет и 

мултимедијалне презентације 

Б: АКТИВНОСТИ КОЈЕ ДОМИНИРАЈУ У РАДУ 

 
 

В: НАЧИНИ ПРАЋЕЊА НАПРЕДОВАЊА УЧЕНИКА ТОКОМ ГОДИНЕ 
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ј 
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с 

ованост 

* * * * * * * * * * * 

( *начини који се користе у раду ) 
 

а) Усмено одговарање 

 

Одличан (5) Врло добар (4) Добар (3) Довољан (2) Недовољан (1) 

Наставника (организатор и реализатор наставе, партнер у комуникацији, мотивише 
ученика, праћење практичног рада, праћење постигнућа ученика...) 

Пажљиво планира и припрема наставу, проверава претходна знања и искуства 

ученика, 
реализује и води настани процес, помаже ученицима да поставе циљеве и задатке, 
помаже ученицима у процесу учења и решавања задатака, прати и пружа подршку, 
подстиче ученике на стваралачко истраживање, подстиче сарадњу и тимски рад, 
помаже ученицима да 
превазиђу неочекиване проблеме и ситуације током учења, самостално и 
заједно са ученицима вреднује процес и резултате наставе, вреднује 
резултате сопственог рада (рефлективни практичар)... 

Ученика ( разговор, слушање, описивање, експериментисање, посматрање, 
уочавање, израда практичног рада, стварање стварање, истраживање, 
планирање, представљање, унапређивање...) 
Пажљиво прате излагање анставника и својих другова, аргументовано и са 
уважавањем се укључује у дискусије и износи своја мишљења, планира своје 
учење и напредак, процењује свој и рад својих другова, проналази начине за 
решавање проблема, истражује различите изворе знања, повезује нова са ранијим 
знањима и искуством, учествује у различитим 

наставним и ваннаставним активностима и пројектима... 



 

- примењује 

знања, 

укључујућии 

методолошка, у 

сложеними 

непознатим 

ситуацијама; 

самостално и на 

креативан начин 

објашњава и 

критички 

разматра 

сложене 

садржинске 

целине и 

- познавање и 

разумевање свих 

наставних 

садржаја скоро у 

потпуности 

- поседује 

развијену 

способност 

анализеи 

синтезе садржаја 

- делимични 

повезује 

усвојено градиво 

са другим 

- самостална 

репродукција 

научених 

садржја уз 

мању помоћ 

наставника 

- поседовање 

способности 

анализе 

садржаја 

- делимично 

повезивање 

усвојеног 

знања са 

- присећање 

делова 

садржаја или 

основних 

појмова уз 

помоћ 

наставника 

- делимично 

памћење и 

репродукција 

научених 

садржаја, али 

безпримера 

-слабија 

активностна 

- неусвојена већина 

садржаја, често и 

донивоа 

препознавања 

- неусвојеност 

кључнихпојмова 

- непостојање 

потребних 

предзнања за 

усвајање нових 

садржаја, вештина 

и навика 

- ретка спремност 

заисказивање 

информације; 

процењује 

вредност 

теорија, идеја и 
ставова; 

- бира, повезује 

и вреднује 

различите врсте 

и изворе 

података; 

- формулише 

претпоставке, 

проверава их и 

аргументује 

решења, ставове 

и одлуке; 

- решава 

проблеме који 

имају и више 

решења, 

вреднује и 

образлаже 

решења и 

примењене 
поступке; 

- континуирано 

показује 

заинтересованос 

т и одговорност 

према 

сопственом 

процесу учења, 

уважава 

препоруке за 

напредовање и 

реализује их. 

сличним 

садржајима 

- примењује 

садржај, 

углавном. без 

гршке уз давање 

наставникових 

примера 

- 

заинтересованос 

т за наставне 

садржаје уз 

активност на 

часу 

- самостално 

уочавањеи 

исправљање 

грешака 

- примена 

усвојених знања 

и вештинау 

новим 

ситуацијама уз 

постицај 

-коришћење 

различитих 

извора знања уз 

постицај 

сличним 

садржајем 

- примена 

садржаја са 

мањим 

грешкама уз 

давање 

наставникови 

х примера 

- исправљање 

грешакауз 

наставникову 

помоћ 

- слабија 

активност на 

часу 

- коришћење 

једног извора 

знања 

(уџбеника или 

записа у 

свесци) 

часу и у 

усвајању 

садржаја 

-изостаје 

повезивање 

садржаја 

унутар 

предмета 

- чини грешке 

и неуочава их 

- 

несамосталнос 

т у раду, 

тражење и 

прихваћање 

помоћи и 

савета 

знања, умења и 

вештина 

- пасивности 
незаинтересованос 
т на часу 

- недостатак 

интересаза 

стицањем нових 

знања, чак и уз 

велико залагање 

наставника 

б) Тест се вреднује кроз проценте: 

 

Оцена Опис оцене – проценат (бодови) 



 

Одличан (5) 85-100 % 

Врло добар (4) 71-84 % 

Добар (3) 55-70 % 

Довољан (2) 31-55 % 

Недовољан (1) 0-30 % 



 

в) Раду тиму 

 

Одличан (5) Врло добар 

(4) 

Добар (3) Довољан (2) Недовољан (1) 

 
-Ученик је 
посебно 
мотивисан, 

креативан, 

одговоран у раду, 

поштује друге, 

редован у 

извршавању 

обавеза; 

-даје креативне 

примедбе и 

предлоге; 

- поштује правила 

рада; 

-у презентовању је 

јасан, тачан и уме 

да искаже 

суштину; 

-уочава битно 

и разликује га 

од небитног; 

-зна добро да 

организује и 

води рад у групи; 

-има високо 

развијено 

критичко 

мишљење. 

 

-мотивисан 

је и редовно 

извршава 

задатке; 

-решава 

проблеме 

користећи 

научне 

садржаје, 

-

поштује 

правила 

рада 

-подржава 

рад групе и 

потстиче 

их на рад; 

-поуздан, 

марљив и 

одговоран; 

-презентује 

тачне 

податке. 

 

-у подели 

задатака групе 

потребна помоћ 

наставника; 

-за рад потребна 

помоћ,постицај и 

усмеравање; 

-спор и 

непрецизан у 

презентацији; 

-тежеисказује 

своје мишљење; 

-није самосталан, 

прати друге; 

-научено градиво 

примењује 

погрешно; 

-делимучно 

поштије правила 

рада. 

 
-ради на нивоу 
присећања; 

-угрупи 

почиње да 

радина 

интервенцију 

наставника; 

-задатак не 

завршава и 

има грешака; 

-површан у 
раду и 

поштовању 

правила; 

-углавном је 

пасиван у 

групи. 

 

-незаинтересован 

за рад, омета 

друге; 

-потстицање и 

помоћ га не 

мотивишу на 

рада; 

-не 

поштује 

правила 

понашања у 

групи; 

-тражи пуну 

пажњуи 

индивидуалан 

приступ. 

 

г) Презентација/Презентовање рада 

 

 

Презентација ( електронска форма, плакат, паноа...) Број бодова 

Презентација је добро видљива и јасна 5 

Количина текста у презентацији се уклапа у стандарде добре презентације 5 

Одабир слика и графикона је у складу са презентацијом 5 

Дизајн 5 

Мултимедијалност 5 

Интерактивност 5 



 

 

Презентовање 

САДРЖ

АЈ 

 

 Обухваћени су сви 

важни делови садржаја 

 след излагања јелогичан 

НАЧИН 

ИЗЛАГАЊА 

 Изражавање 

је 

а) 

довољно гласно 

б) правилно 

в) јасно 

РЕАКЦИЈА СЛУШАЛАЦА 

 

 слушаоци са пажњом прате 

презентацију 

 укључују се питањима 

и коментарима 

Тест и усмено одговарање и демонстарција на рачунару се најављују и врше се после пређене 

целине. 
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... наведе примену информатике и рачунарства у савременом животу 

... именује основне врсте и компоненте ИКТ уређаја 

... прави разлику између хардвера, софтвера и сервиса 

... прилагоди радно окружење кроз основна подешавања 

... разликује основне типове датотека, 

... организује податке на рачунару 

... креира текстуални документ и примени основне акције едитовања и форматирања 
(самостално исараднички) 

... креира дигиталну слику и примени основне акције едитовања и форматирања 

(самостално исараднички) 

... примењује алатке за снимање и репродукцију аудио и видео записа 

... правилно користи ИКТ уређаје 

... креира мултимедијалну презентацију и примени основне акције едитовања и 

форматирања (самостално и сараднички) 

ДИГИТАЛНА ПИСМЕНОСТ 

... спроводи поступке за заштиту личних података и приватности на интернету 

... разуме значај ауторских права 

... реагује исправно када дође у потенцијално небезбедну ситуацију у коришћењу ИКТ 

уређаја 

... рационално управља временом које проводи у раду са технологијом и на интернету 

... препознаје ризик зависности од технологије и доводи га у везу са својим здрављем 

... доводи у везу значај правилног одлагања дигиталног отпада и заштиту животне средине 

... приступа интернету, самостално претражује, проналази информације у дигиталном 

окружењу и преузима их на свој уређај 

... информацијама на интернету приступи критички 

... разликује безбедно од небезбедног, пожељно од непожељног понашања на интернету 

... реагује исправно када дођу у контакт са непримереним садржајем или са непознатим 

особама путем интернета 

РАЧУНАРСТВО 

... користи технологију одговорно и на сигуран начин 

... наведе редослед корака у решавању једноставног логичког проблема 

... сврсисходно примењује програмске структуре и блокове наредби 

... препознаје елементе радног окружења програма Скреч и објасни њихову функцију 

... сврсисходно примењује програмске структуре и блокове наредби 



 

 

... објасни сценарио и алгоритам пројекта 

... креира једноставан рачунарски програм у визуелномокружењу 

... креира једноставан рачунарски програм у визуелномокружењу 

... користи математичке операторе за израчунавањe 

... анализира и дискутује програм, проналази и отклања грешке у програму 

... у визуелном окружењу креира рачунарски програм за решавање проблема из реалног 

живота 

... у визуелном окружењу креира једноставан рачунарски програм који укључује наредбе 

понављања 

... у визуелном окружењу креира једноставан рачунарски програм који укључује гранање 

... схвати математичко‒логички смисао речи „и”, „или”, „не”, „сваки”, „неки”, израза 

„ако... онда” 

... изводи скуповне операције уније, пресека, разлике и правилно употребљава одговарајуће 

скуповне ознаке 

... зна алгоритме аритметике (сабирања, множења, дељења с остатком, Еуклидов алгоритам) 

и интерпретира их алгоритамски 

ПРОЈЕКТНА НАСТАВА 

... сарађује са осталим члановима групе у одабиру теме, прикупљању и обради материјала у 

вези са темом 

... одабира технике и алате у складу са фазама реализације пројекта 

... сарађује са осталим члановима групе у прикупљању и обради материјала и формулацији 

закључака у вези са темом 

... примењује технике и алате у складу са фазама реализације пројекта 

... сарађује са осталим члановима групе у представљању резултата и закључака 

... наведе кораке и опише поступак решавања пројектног задатка 

... вреднује своју улогу у групи при изради пројектног задатка и активности за које је 
био задужен 

... поставља резултат свог рада на интернет ради дељења са другима, уз помоћ наставника 
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