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СЛОВАЧКИ  ЈЕЗИК  

Наставни предмет обухвата следеће теме: 

• Језик  

• Књижевност  

• Језичка култура  

Оцењује се теоретско знање ученика, практична примена знања, самостална и коректна 

анализа текста, познавање и приме на правописних  и граматичких правила, самостално читање и 

разумевање прочитаног, правилно стилско изражавање сопствених мисли и осећања, учешће и рад 

на часу.  

У току школске године ученик може добити оцену на основу: 

• Писмених провера знања- контролне вежбе, тестови, петнаесто минутне вежбе, 

писмени задаци  

• Усменог испитивања  

• Активности на часу  

• Домаћих задатака  

Документација која прати процес оцењивања: 

• Дневник  

• Педагошка свеска  

• Тестови   

Оцењивање је континуиран процес. Скала по којој се вреднује знање ученика писаним 

испитивањем:  

 

Проценат тачних одговора Оцена 

од 85%-до 100% одличан (5) 

од 65%-до 85% врлодобар (4) 

од 45%- до 65% добар (3) 

од 30%- 45% довољан (2) 

испод 30% недовољан (1) 
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• Писмене провере знања евидентирају се бројчано и улазе у евиденцију (дневник и 

педагошку свеску).  

• Петнаестоминутне вежбе могу се дати ученицима без најаве, али оцена не улази у 

дневник. Може се евидентирати у педагошку свеску.  

• Контролне вежбе се реализују по утврђеном плану који је истакнут на огласној табли 

школе и на интернет страници школе.  

• Уколико више од 50% ученика добије незадовољавајућу оцену на писменој провери, 

провера се понавља.  

• Саставни део бројчане оцене је и ангажовање ученика као што су одговоран однос 

према раду, активно учествовање у настави, сарадња са другима, исказана мотивација и 

интересовање за учење и напредовање.  

• Ученик и родитељ имају право увида у писани рад као и на образложење оцене.  

• Ученици који раде по индивидуалном образовном плану оцењују се бројчано у 

складу са њиховим напредовањем и постигнућима задатим  планом.  
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СЛОВАЧКИ ЈЕЗИК 

Тема: ЈЕЗИК 

ДОВОЉАН (2) ДОБАР (3) ВРЛО ДОБАР (4) ОДЛИЧАН (5) 

• Ученик уз помоћ препознаје 

основне граматичке категорије: 

именице, придеве и глаголе; 

• Уз помоћ разликује управни 

од неуправног говора, дели речи 

на крају реда, пише велико 

слово,  наводнике,  скраћенице. 

 

- Ученик препознаје основне 

граматичке категорије: именице, 

придеве и глаголе. -Уз мањи 

подстицај уме да подели речи на 

крају реда, правилно да напише 

велико слово, присвојне придеве 

изведене од властитих именица, 

наводнике,  скраћенице . 

Углавном уме да одреди управни 

и неуправни говор. 

 

• Ученик уз мању помоћ 

одређује основне граматичке 

категорије: именице, придеве и 

глаголе.  

-Одређује управни и неуправни 

говор и даје једноставне 

примере.         

• Даје једноставне примере и 

правилно пише велико слово, 

присвојне придеве изведене од 

властитих именица,  наводнике, 

скраћенице. 

• Ученик одређује и даје 

сопствене примере за основне 

граматичке категорије: именице, 

придеве и глаголе. - Разликује 

врсте и подврсте речи у 

типичним случајевима. 

• Самостално дели речи на крају 

реда, одређује управни и 

неуправни говор.  

• Правилно пише велико слово, 

присвојне придеве изведене од 

властитих именица,  наводнике, 

скраћенице. 
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Тема: КЊИЖЕВНОСТ 

ДОВОЉАН (2) ДОБАР (3) ВРЛО ДОБАР (4) ОДЛИЧАН (5) 

-Препознаје делове песме: 

строфа и стих, уз помоћ; 

-Повезује догађаје у причи уз 

помоћ;-Препознаје главне и 

споредне ликове; наводи 

ликове у причи; примећујући 

основне особине ликова уз 

помоћ; -Уз помоћ разликује 

бајку, драмски текст, басну, 

причу и роман; 

• Углавном научи песму и уз 

помоћ је рецитује; 

• Уз помоћ и подстицај може 

да изведе једноставну улогу у 

драмском тексту;-Уз помоћ 

може да издвоји очигледну и 

јасну поуку басне; уме да 

препозна пословицу. 

• Препознаје делове песме: 

строфа и стих, уз помоћ, 

препознаје песничке слике уз 

подстицај; 

•  Препознаје догађаје у причи 

и повезује их уз подстицај; 

• Разврстава ликове на главне и 

споредне и препознаје основне  

особине ликова уз подстицај; 

• Разликује бајку, драмски 

текст, басну, причу и роман; 

• Рецитује песму уз мањи 

подстицај;- 

•  Уз мањи  подстицај може да 

изведе једноставнију улогу у 

драмском тексту; 

• Уз подстицај издваја 

очигледну и јасну поуку басне; 

• Може  да препозна пословицу. 

• Разликује  делове песме: 

строфа и стих; Изражава 

доживљај песме и издваја 

песничке слике;  

• Уочава временску повезаност 

догађаја у причи и наводи 

правилан редослед радње; - 

Издваја главне и споредне 

ликове; објашњава основне 

особине;  

• Уме да опише главне 

карактеристике књижевне врсте; 

• Изражајно рецитује песму; 

• Самостално изводи улоге у 

драмском тексту;- Самостално 

издваја поуку у басни, уме да 

објасни неке пословице. 

• Самостално разликује делове песме:  

• Изражава доживљај песме и песничке 

слике уз давање примера;  

• Објашњава узрочно-последичну 

временску повезаност догађаја у причи 

и износи правилан редослед радње;- 

Разликује главне и споредне ликове и 

упоређује их; објашњава  особине 

ликова и наводи примере; 

-Самостално описује главне 

карактеристике књижевне врсте дајући 

примере;  

• Самостално и изражајно рецитује 

доносећи доживљај песме слушаоцу; 

• Самостално и изражајно изводи улоге 

у драмском тексту;   

• Самостално издваја поуке у басни, 

објашњава пословице. 
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Тема: ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 

ДОВОЉАН (2) ДОБАР (3) ВРЛО ДОБАР (4) ОДЛИЧАН (5) 

- Уз помоћ саставља и изговара 

једноставну обавештајну, упитну 

и  

-  Уз мању помоћ саставља и 

изговара обавештајну, упитну и 

заповедну реченицу,  

-  Самостално саставља и 

изговара обавештајну, упитну и 

заповедну реченицу,  

-  Самостално саставља и 

изговара сложену обавештајну, 

упитну и заповедну реченицу, 

спаја више реченица у  

заповедну реченицу, спаја више 

реченица у кратку целину.  

• Уз помоћ препричава, прича и 

описује на сажет начин и 

извештава о догађајима. - 

Делимично одређује речи истог, 

сличног, супротног, умањеног и 

увећаног значења. - Ретко 

саставља приче на основу 

задатог почетка, мења крај 

приче, наставља причу. 

• Често неправилно пише диктат 

и аутодиктат. 

спаја више реченица у кратку 

целину.  

• Уз мању помоћ препричава, 

прича и описује на сажет начин 

и извештава о догађајима. - 

Углавном самостално одређује 

речи истог, сличног, супротног, 

умањеног и увећаног значења.  

• Углавном саставља приче на 

основу задатог почетка, мења 

крај приче, наставља причу.  

• Пише диктат и аутодиктат са 

грешкама. 

спаја више реченица у кратку 

целину.  

• Препричава, прича и описује 

на сажет начин и извештава о 

догађајима.  

• Одређује речи истог, сличног, 

супротног, умањеног и увећаног 

значења.  

• Самостално саставља приче на 

основу задатог почетка, мења 

крај приче, наставља причу. - 

Пише диктат и аутодиктат са 

мањим грешкама. 

 

дужу целину.  

• Самостално препричава, прича 

и описује на опширан начин и 

извештава о догађајима.  

• Одређује речи истог, сличног, 

супротног, умањеног и увећаног 

значења.  

• Самостално саставља приче на 

основу задатог почетка, мења 

крај приче, наставља причу.  

• Правилно пише диктат и 

аутодиктат. 
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МАТЕМАТИКА  

ТРЕЋИ РАЗРЕД 

Наставни предмет обухвата следеће теме:   

• Блок бројева до 1000  

• Геометријски објекти и њихови међусобни односи  

• Мерење и мере   

Елементи оцењивања из предмета математика:  

• Усвојеност наставних садржаја  

• Примена знања  

• Активност ученика  

У току школске године ученик може добити оцену на основу:  

• Писмених провера знања- контролне вежбе  

• Усменог испитивања  

• Активности на часу  

• Домаћих радова  

Писмене провере знања се најављују ученицима и одржавају према унапред 

утврђеном распореду. Писмене провере знања евидентирају се бројчано и улазе у 

евиденцију (дневник и педагошку свеску).  

Петнаестоминутне вежбе могу се дати ученицима без најаве, али оцена не улази у 

дневник. Може се евидентирати у педагошку свеску.  

На писменим проверама знања из математике води се рачуна да:  

-први и други задатак одговарају задацима основног нивоа;  

-трећи и четврти задатак одговарају задацима средњег нивоа; 

 -пети задатак  је из групе задатака напредног нивоа.  

Критеријум бројчаног оцењивања у процентима:  

Проценат тачних одговора Оцена 

од 85%-до 100% одличан (5) 

од 65%-до 85% врлодобар (4) 

од 45%- до 65% добар (3) 

од 30%- 45% довољан (2) 

испод 30% недовољан (1) 

 

Контролне вежбе се реализују по утврђеном плану који је истакнут на огласној табли 

школе и на интернет страници школе.  
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Уколико више од 50% ученика добије незадовољавајућу оцену на писменој провери, 

провера се понавља.  

Саставни део бројчане оцене: 

 -ангажовање ученика као што су одговоран однос према раду, 

- активно учествовање у настави,  

-сарадња са другима,  

-исказана мотивација и  

-интересовање за учење и напредовање.  

Ученик и родитељ имају право увида у писани рад као и на образложење оцене. 

Ученици који раде по индивидуалном образовном плану оцењују се бројчано у 

складу са њиховим напредовањем и постигнућима задатим  планом. Закључна оцена се 

изводи на основу Правилника о оцењивању.
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МАТЕМАТИКА 

Тема: БРОЈЕВИ ДО 1000 

ДОВОЉАН (2) ДОБАР (3) ВРЛО ДОБАР (4) ОДЛИЧАН (5) 

• Уз помоћ чита, пише и 

упоређује бројеве прве хиљаде.  

• Уз помоћ чита број записан 

римским цифрама и пише дати 

број римским цифрама (до 1000). 

-  Ретко самостално врши четири 

основне  

рачунске операције, писмено и 

усмено (до 1000);  - Често са 

грешкама дели број бројем прве 

десетице, са и без остатка, и 

провери резултат; - Ретко 

самостално процени вредност 

израза са једном рачунском 

операцијом;  

• Ретко тачно израчуна вредност 

бројевног израза са највише три 

рач. операције; 

 

• Самостално са грешкама пише 

и упоређује бројеве прве хиљаде.  

• У довољној мери чита број 

записан римским цифрама и пише 

дати број римским цифрама (до 

1000).  

• Самостално уз грешке врши 

четири основне рачунске 

операције, писмено и усмено (до 

1000);  

• Уз мање грешке дели број 

бројем прве десетице, са и без 

остатка, и провери резултат; - 

Често самостално уз мање грешке 

процени вредност израза са 

једном рачунском операцијом;  

• У великој мери тачно израчуна 

вредност бројевног израза са 

највише три рачунске операције; 

• Самостално, уз мање грешке 

одређује десетице и стотине 

• Често самостално пише и 

упоређује бројеве прве хиљаде.  

• Углавном чита број записан 

римским цифрама и пише дати 

број римским цифрама (до 1000). 

- Често самостално врши четири 

основне рачунске операције, 

писмено и усмено (до 1000);  

• Често дели број бројем прве 

десетице, са и без остатка, и 

провери резултат;  

• Често самостално процени 

вредност израза са једном 

рачунском операцијом; 

• У знатној мери тачно израчуна 

вредност бројевног израза са 

највише три рачунске операције;  

• Често самостално одређује 

десетице и стотине најближе 

датом броју;  

• Самостално и тачно пише и 

упоређује бројеве прве хиљаде.   

-У потпуности чита број записан 

римским цифрама и пише дати 

број римским цифрама (до 1000).  

• Самостално и тачно врши 

четири основне рачунске 

операције, писмено и усмено (до 

1000); - У потпуности тачно дели 

број бројем прве десетице, са и 

без остатка, и провери резултат; - 

Самостално и тачно уме да 

процени вредност израза са 

једном рачунском операцијом;  

• У потпуности тачно израчуна 

вредност бројевног израза са 

највише три рачунске операције;  

• Самостално и тачно одређује 

десетице и стотине најближе 

датом броју;  
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• Уз помоћ одреди десетице и 

стотине најближе датом броју;  

• Уз помоћ решава једначину са 

једном рачунском операцијом. 

• Понекад делимично одређује и 

записује скуп решења неједначине 

са сабирањем и одузимањем;  

• Ретко решава проблемски задатак 

користећи бројевни израз или 

једначину;  

• Понекад делимично уочи делове 

целине и запише разломке облика 

m/n ;- Ретко пореди разломке 

облика  једнаким имениоцима.  

Ретко самостално резултат мерења 

дужине запише децималним бројем 

са једном децималом; 

• Понекад делимично уочава и 

речима описује правило за 

настајање бр. низа;  

Уз помоћ чита и користи податке 

представљене табеларно или 

графички (стубичасти дијаграм и 

сликовни дијаграм); 

• најближе датом броју;  

• Делимично решава једначину са 

једном рачунском операцијом; - 

Делимично одређује и записује 

скуп решења неједначине са 

сабирањем и одузимањем;  

• У великој мери решава 

проблемски задатак користећи 

бројевни израз или једначину;- 

Делимично уочи делове целине и 

запише разломке облика- 

Самостално пореди разломке 

облика m/n са једнаким 

имениоцима. 

• Често самостално резултат 

мерења дужине запише 

децималним бројем са једном 

децималом; 

• Углавном уочава и речима 

описује правило за  

настајање бројевног низа;                                           

Каткад чита и користи податке 

представљене табеларно или 

графички  

• Углавном решава једначину са 

једном рачунском операцијом; 

• У знатној мери одређује и 

записује скуп решења неједначине 

са сабирањем и одузимањем;  

• У знатној мери решава 

проблемски задатак користећи 

бројевни израз или једначину;- 

Углавном уочива делове целине и 

запише разломке облика  

• Често самостално пореди 

разломке облика m/n са једнаким 

имениоцима. - Често самостално 

резултат мерења дужине запише 

децималним бројем са једном 

децималом; 

-Делимично уочава и речима 

описује правило за настајање 

бројевног низа;                                        

-Често самостално чита и користи 

податке представљене табеларно 

или графички (стубичасти дијаграм 

и сликовни дијаграм); 

• Тачно решава једначину са 

једном рачунском операцијом; - У 

потпуности одређује и записује 

скуп решења неједначине са 

сабирањем и одузимањем;  

• Тачно решава проблемски 

задатак користећи бројевни израз 

или једначину;  

-Уочава делове целине и записује 

разломке облика ; 

• Самостално пореди разломке 

облика m/n са једнаким 

имениоцима.  

Самостално и тачно резултат 

мерења дужине  

запише децималним бројем са 

једном децималом; 

• У потпуности уочава и речима 

описује правило за настајање 

бројевног низа; 

Самостално чита и користи податке 

представљене табеларно или 

графички (стубичасти дијаграм и 

сликовни дијаграм). 
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Тема: ГЕОМЕТРИЈА 
ДОВОЉАН (2) ДОБАР (3) ВРЛО ДОБАР (4) ОДЛИЧАН (5) 

• Разликује паралелне и нормалне 

праве, правоугаоник и квадрат и 

уз помоћ их црта.  

• Уз помоћ конструише троугао и 

круг; - Именује елементе угла, 

правоугаоника, квадрата, троугла 

и круга;  

• Именује и разликује врсте 

углова и троуглова;   - Уз велику 

помоћ одређује обим 

правоугаоника, квадрата и 

троугла;  

• Уз помоћ пресликава 

геометријску фигуру у квадратној 

или тачкастој мрежи на основу 

задатог упутства;  

• Уз помоћ користи геометријски 

прибор и алате за цртање. 

• Разликује паралелне и 

нормалне праве, правоугаоник и 

квадрат и понекад прецизно их 

црта;  

• Самостално конструише 

троугао и круг, понекад греши;  

• Именује и црта геометријске 

облике у равни, угао, 

правоугаоник, квадрат, троугао и 

круг; - Зна да одреди обим 

правоугаоника, квадрата и 

троугла, али повремено греши;  

• Самостално, али непрецизно 

пресликава геометријску фигуру 

у квадратној или тачкастој мрежи 

на основу задатог упутства; - 

Самостално, али  непрецизно 

користи геометријски прибор и 

алате за цртање. 

• Црта и обележава паралелне и 

нормалне праве, правоугаоник и 

квадрат;  

• Самостално конструише троугао 

и круг; - Именује и самостално 

црта геометријске облике у равни, 

угао, правоугаоник, квадрат, 

троугао и круг;  

• Самостално израчунава обим 

правоугаоника, квадрата и 

троугла;  

• Самостално пресликава 

геометријску фигуру у квадратној 

или тачкастој мрежи на основу 

задатог упутства;  

• Самостално користи 

геометријски прибор и алате за 

цртање. 

• Самостално црта и обележава 

паралелне и нормалне праве, 

правоугаоник и квадрат;- 

Самостално и тачно конструише 

троугао и круг; - Самостално и 

тачно црта геометријске фигуре у 

равни, угао, правоугаоник, 

квадрат, троугао и круг; 

• Самостално и тачно израчунава 

обим правоугаоника, квадрата и 

троугла; 

• Самостално и тачно пресликава 

геометријску фигуру у квадратној 

или тачкастој мрежи на основу 

задатог упутства; 
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Тема: МЕРЕЊЕ И МЕРЕ 

ДОВОЉАН (2) ДОБАР (3) ВРЛО ДОБАР (4) ОДЛИЧАН (5) 

• Зна јединице за мерење дужине, 

масе, запремине течности и 

времена и претвара их уз већу 

помоћ. 

• Уз помоћ упоређује величине 

(дужина, маса, запремина 

течности и време); 

• Уз већу помоћ мери површину 

геометријске фигуре задатом 

мером (правоугаоником, 

квадратом и троуглом); 

• Зна јединице за мерење 

дужине, масе, запремине 

течности и времена и претвара 

их уз повремену помоћ. 

• Самостално уз грешке 

упоређује величине (дужина, 

маса, запремина течности и 

време)- Самостално уз грешке 

мери површину геометријске 

фигуре задатом мером 

(правоугаоником, квадратом и 

троуглом); 

• Зна јединице за мерење 

дужине, масе, запремине 

течности и времена и 

самостално их претвара; 

• Самостално упоређује 

величине (дужина, маса, 

запремина течности и време);- 

Зна самостално да измери 

површину геометријске фигуре 

задатом мером 

(правоугаоником, квадратом и 

троуглом); 

• Самостално мери, упоређује и 

претвара јединице за мерење 

дужине, масе, запремине течности 

и времена; 

• Самостално и тачно упоређује 

величине (дужина, маса, 

запремина течности и време);- Зна 

самостално и тачно да измери 

површину геометријске фигуре 

задатом мером (правоугаон., 

квадратом и троуглом); 
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• ПРИРОДА И ДРУШТВО - ТРЕЋИ РАЗРЕД 

Наставни предмет обухвата следеће области: 

• Мој завичај  

• Наше наслеђе  

• Нежива природа  

• Материјали и кретање  

• Животне заједнице  

Елементи оцењивања из предмета ПРИРОДА И ДРУШТВО: 

• Усвојеност наставних садржаја  

• Примена знања 

• Вештине и навике  

• Активност ученика  

• У току школске године ученик може добити оцену на основу:  

• Писмених провера знања- контролне вежбе( по унапред предвиђеном распореду)  

• Усменог испитивања  

• Однос према раду ( активност ученика на часу, израда домаћих задатака)  

• Писмене провере знања евидентирају се бројчано и улазе у евиденцију (дневник и 

педагошку свеску).  

• Усмене провере знања се евидентирају бројчано и  улазе у евиденцију (дневник и  

Педагошку свеску).  

*Закључна оцена се изводи на основу Правилника о оцењивању.     

Контролне вежбе се реализују по утврђеном плану који је истакнут на огласној табли школе 

и на интернет страници школе.  

Уколико више од 50% ученика добије незадовољавајућу оцену на писменој провери,  

Провера се понавља.  

Саставни део бројчане оцене је и ангажовање ученика као што су одговоран однос према 

раду, активно учествовање у настави, сарадња са другима, исказана мотивација и  интересовање за 

учење и напредовање.  

Ученику се може умањити оцена услед непримереног понашања и неодговорног односа 

према наставном предмету.  

Ученик и родитељ имају право увида у писани рад као и на образложење оцене. Ученици 

који раде по индивидуалном образовном плану оцењују се бројчано у складу са њиховим 

напредовањем и постигнућима задатим планом.  
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Оцена се може поправити тако што ће ученицима бити омогућено да поново ураде  

контролну вежбу или усмено одговарају. 

Бодовање контролне вежбе и писменог задатка   

 

Проценат тачних одговора Оцена 

од 85%-до 100% одличан (5) 

од 65%-до 85% врлодобар (4) 

од 45%- до 65% добар (3) 

од 30%- 45% довољан (2) 

испод 30% недовољан (1) 
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ПРИРОДА И ДРУШТВО 

Тема: ПРИРОДА -  ЧОВЕК - ДРУШТВО 

ДОВОЉАН (2) ДОБАР (3) ВРЛО ДОБАР (4) ОДЛИЧАН (5) 
• Препознаје уз помоћ облике 

рељефа и површинских вода у свом 

крају;  

• Уз велику помоћ одређује положај 

задатог објекта у односу на 

истакнуте облике рељефа и 

површинске воде у свом крају.  

• Уз велику помоћ илуструје 

примерима како  

рељеф и површинске воде утичу на 

живот људи у крају;  

• Уз већу помоћ повеже врсте и 

значај саобраћаја у свом крају са 

потребама људи и примењује 

правила безбедног понашања у 

саобраћају; - Ретко самостално 

разликује чврсто, течно и гасовито 

стање воде у природи и 

свакодневном животу; 

• Понекад делимично повезује 

температурне промене са променама 

запремине и кретања ваздуха;  

• Самостално уз грешке именује 

облике рељефа и површинских вода 

у свом крају; - Уз мању помоћ 

одређује положај задатог објекта у 

односу на истакнуте облике рељефа 

и површинске воде у свом крају.  

• Уз мању помоћ илуструје 

примерима како рељеф и 

површинске воде утичу на живот 

људи у крају; - Уз мању помоћ 

повеже врсте и значај саобраћаја у 

свом крају са потребама људи и 

примењује правила безбедног 

понашања у саобраћају;  

• У довољној мери самостално 

разликује чврсто, течно и гасовито 

стање воде у природи и 

свакодневном животу;  

• Делимично повезује температурне 

промене са променама запремине и 

кретања ваздуха; -  

 Самостално именује облике 

рељефа и површинских вода у свом 

крају;  

 Самостално одређује положај 

задатог објекта у односу на 

истакнуте облике рељефа и 

површинске воде у свом крају.  

 Самостално илуструје примерима 

како рељеф и површинске воде 

утичу на живот људи у крају; 

 Самостално повезује врсте и 

значај саобраћаја у свом крају са 

потребама људи и примењује 

правила безбедног понашања у 

саобраћају; - 

 Углавном самостално разликује 

чврсто, течно и гасовито стање воде 

у природи и свакодневном животу;  

 У знатној мери повезује 

температурне промене са променама 

запремине и кретања ваздуха; 

 Самостално очитава вредност 

температуре воде, ваздуха и тела 

помоћу термометра;  

 -Самостално и тачно именује 

облике рељефа и површинских вода 

у свом крају;  

- Самостално и тачнон одређује 

положај задатог објекта у односу на 

истакнуте облике рељефа и 

површинске воде у свом крају.  

– Самостално и тачно илуструје 

примерима како рељеф и 

површинске воде утичу на живот 

људи у крају; - Самостално и тачно 

повезује врсте и значај саобраћаја у 

свом крају са потребама људи и 

примењује правила безбедног 

понашања у саобраћају;  

• У потпуности самостално 

разликује чврсто, течно и гасовито 

стање воде у природи и 

свакодневном животу;  

• У потпуности повезује 

температурне промене са променама 

запремине и кретања ваздуха;  
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• Уз већу помоћ очитава 

вредност температуре воде, 

ваздуха и тела помоћу 

термометра; - У недовољној 

мери приказује везе међу живим 

бићима у различитим животним 

заједницама помоћу ланца 

исхране;  

• Уз већу помоћ илуструје 

примерима одговоран и 

неодговоран однос човека према 

животној заједници; 

• Уз мању помоћ очитава 

вредност температуре воде, 

ваздуха и тела помоћу 

термометра; - У довољној мери 

приказује везе међу живим 

бићима у различитим животним 

заједницама помоћу ланца 

исхране;  

• Уз мању помоћ илуструје 

примерима одговоран и 

неодговоран однос човека 

према животној заједници;  

 

• У знатној мери приказује везе 

међу живим бићима у 

различитим животним 

заједницама помоћу ланца 

исхране;  

• Самостално илуструје 

примерима одговоран и 

неодговоран однос човека према 

животној заједници;  

 

• Самостално и тачно очитава 

вредност температуре воде, 

ваздуха и тела помоћу 

термометра;  

• У потпуности приказује везе 

међу живим бићима у 

различитим животним 

заједницама помоћу ланца 

исхране;  

Самостално и тачно илуструје 

примерима одговоран и 

неодговоран однос човека према 

животној заједници; 
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Тема: КРЕТАЊЕ У ВРЕМЕНУ И ПРОСТОРУ 

ДОВОЉАН (2) ДОБАР (3) ВРЛО ДОБАР (4) ОДЛИЧАН (5) 

• Оријентише се у простору уз 

помоћ компаса и оријентира из 

природе/окружења уз помоћ;- 

Описује пут од једне до друге 

тачке помоћу плана насеља уз 

помоћ; 

• Идентификује географске 

објекте у свом крају користећи 

географску карту Републике 

Србије уз помоћ; 

• У недовољној мери повезује 

јачину деловања на тело са 

његовим пређеним ратојањем;- 

Понекад делимично доводи у 

везу брзину падања тела са 

његовим обликом;- Разликује 

природне и вештачке изворе 

светлости уз помоћ; 

• Повезује промену јачине звука 

са променом удаљености од 

његовог извора уз помоћ. 

• Оријентише се у простору уз 

помоћ компаса и оријентира из 

природе/окружења уз подстицај;- 

Описује пут од једне до друге 

тачке помоћу плана насеља уз 

подстицај; 

• Идентификује географске 

објекте у свом крају користећи 

географску карту Републике 

Србије уз подстицај; 

• У довољној мери повезује 

јачину деловања на тело са 

његовим пређеним ратојањем; 

• Делимично доводи у везу 

брзину падања тела са његовим 

обликом; 

• Разликује природне и вештачке 

изворе светлости уз подстицај; 

• Повезује промену јачине звука 

са променом удаљености од 

његовог извора уз подстицај. 

• Оријентише се у простору уз 

помоћ компаса и оријентира из 

природе/окружења;  

• Самостално описује пут од 

једне до друге тачке помоћу 

плана насеља; 

• Идентификује географске 

објекте у свом крају користећи 

географску карту Републике  

Србије уз мања одступања; 

• У знатној мери повезује јачину 

деловања на тело са његовим 

пређеним ратојањем;- Често 

доводи у везу брзину падања тела 

са његовим обликом; 

• Разликује природне и вештачке 

изворе светлости; 

• Самостално повезује промену 

јачине звука са променом 

удаљености од његовог извора; 

• Оријентише се у простору уз 

помоћ компаса и оријентира из 

природе/окружења;  

• Самостално и тачно описује пут 

од једне до друге тачке помоћу 

плана насеља; 

• Идентификује географске 

објекте у свом крају користећи 

географску карту Републике 

Србије ;- У потпуности повезује 

јачину деловања на тело са 

његовим пређеним ратојањем; 

• Самостално доводи у везу 

брзину падања тела са његовим 

обликом; 

• Наводи примере из окружења 

природне и вештачке изворе 

светлости; 

• Самостално и тачно повезује 

промену јачине звука са 

променом удаљености од његовог 

извора; 
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Тема: НАШЕ НАСЛЕЂЕ 

ДОВОЉАН (2) ДОБАР (3) ВРЛО ДОБАР (4) ОДЛИЧАН (5) 

• У недовољној мери користи 

временске одреднице (година, 

деценија, век) у свакодневним 

ситуацијама и приликом 

описивања догађаја из 

прошлости; 

• Уз помоћ прикупља и 

представља податке о прошлости 

породице и краја; 

• У недовољној мери сарађује са 

другима на заједничким 

активностима; 

• У довољној мери користи 

временске одреднице (година, 

деценија, век) у свакодневним 

ситуацијама и приликом 

описивања догађаја из 

прошлости; 

• Уз подстицај прикупља и 

представља податке о прошлости 

породице и краја; 

• У довољној мери сарађује са 

другима на заједничким 

активностима; 

• У знатној мери користи 

временске одреднице  

(година, деценија, век) у 

свакодневним ситуацијама и 

приликом описивања догађаја из 

прошлости; 

• Прикупља и представља 

податке о прошлости породице и 

краја уз мања одступања;- У 

знатној мери сарађује са другима 

на заједничким активностима; 

 

• У потпуности користи 

временске одреднице (година, 

деценија, век) у свакодневним 

ситуацијама и приликом 

описивања догађаја из 

прошлости;-Самостално  

прикупља и представља податке о 

прошлости породице и краја; 

• У потпуностисарађује са 

другима на заједничким 

активностима; 

Тема: ЉУДСКА ДЕЛАТНОСТ 

ДОВОЉАН (2) ДОБАР (3) ВРЛО ДОБАР (4) ОДЛИЧАН (5) 

- Повезује различита занимања и 

делатности са потребама људи у 

крају у коме живе уз помоћ;- У 

недовољној мери сарађује са 

другима у групи на заједничким 

активностима; 

• Повезује различита занимања и 

делатности са потребама људи у 

крају у коме живе, уз подстицај; 

• У довољној мери сарађује са 

другима у групи на заједничким 

активностима; 

• Повезује различита занимања и 

делатности са потребама људи у 

крају у коме живе уз мања 

одступања; 

• У знатној мери сарађује са 

другима у групи на заједничким 

активностима 

- Самостално повезује различита 

занимања и делатности са 

потребама људи у крају у коме 

живе;- У потпуности сарађује са 

другима у групи на заједничким 

активностима; 
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Тема: МАТЕРИЈАЛИ И ЊИХОВА УПОТРЕБА 

ДОВОЉАН (2) ДОБАР (3) ВРЛО ДОБАР (4) ОДЛИЧАН (5) 

• Разликује повратне и 

неповратне промене материјала 

уз помоћ; 

• У недовољној мери уочава 

сличности и разлике међу 

течностима – тече, променљивост 

облика, провидност, боја, 

густина; 

• Понекад делимично одабира 

материјале који по топлотној 

проводљивости највише 

одговарају употреби у 

свакодневном животу; 

• У недовољној мери објашњава 

како рециклажа помаже очувању 

природе; 

• У недовољној мери сарађује са 

другима у групи на заједничким 

активностима; 

 

• Разликује повратне и 

неповратне промене материјала 

уз подстицај; 

• У довољној мери уочава 

сличности и разлике међу 

течностима – тече, променљивост 

облика, провидност, боја, 

густина; 

• Делимично одабира материјале 

који по топлотној проводљивости 

највише одговарају употреби у 

свакодневном животу; 

• У довољној мери објашњава 

како рециклажа помаже очувању 

природе; 

• У довољној мери сарађује са 

другима у групи на заједничким 

активностима; 

 

• Разликује повратне и 

неповратне промене материјала 

уз мања одступања; 

• У знатној  мери уочава 

сличности и разлике међу 

течностима – тече, променљивост 

облика, провидност, боја, 

густина; 

• Углавном самостално одабира 

материјале који по топлотној 

проводљивости највише 

одговарају употреби у 

свакодневном животу;- У знатној 

мери објашњава како рециклажа 

помаже очувању природе; 

• Самостално изведе 

огледе/експерименте; 

 

 

• Разликује повратне и 

неповратне промене материјала у 

потпуности самостално; 

• У потпуности уочава сличности 

и разлике међу течностима – тече, 

променљивост облика, 

провидност, боја, густина; 

• Самостално одабира материјале 

који по топлотној проводљивости 

највише одговарају употреби у 

свакодневном животу; 

• У потпуности објашњава како 

рециклажа помаже очувању 

природе; 

• Самостално изведе 

огледе/експерименте и повеже 

резултат са 

објашњењем/закључком). 

 

 

 



Критеријуми оцењивања ОШ "Маршал Тито" Падина за школску 2022-2023. годину 

 

ЛИКОВНА КУЛТУРА - Трећи разред 

Сврха и принципи оцењивања  

Наставник се руководи следећим принципима при оцењивању:  

• поузданост: означава усаглашеност оцене са утврђеним, јавним и прецизним критеријумима 

оцењивања;   

• ваљаност: оцена исказује ефекте учења (оствареност исхода, ангажовање и напредовање 

ученика);  

• разноврсност начина оцењивања: избор одговарајућих и примена различитих метода и техника 

оцењивања како би се осигурала ваљаност, поузданост и објективност оцена;  

• редовност и благовременост оцењивања, обезбеђује континуитет у информисању ученика  о 

њиховој ефикасности у процесу учења и ефекат оцене на даљи процес  учења;   

• оцењивање без дискриминације и издвајања по било ком основу  

Оценом се изражава:  

• оствареност циљева и прописаних, односно прилагођених стандарда постигнућа, достизање 

исхода и степена развијености компетенција у току савладавања програма предмета;   

• ангажовање ученика у настави ;   

• напредовање у односу на претходни период;  

• однос према предмету -  редовно доношење прибора за рад (блок, прибор за сликање, цртање 

или други материјал у складу са најављеном темом)  

 4) препорука за даље напредовање ученика.   

Бројчане оцене су: одличан (5), врло добар (4), добар (3), довољан (2) и недовољан (1).  

Специфичност наставног процеса и учења у Ликовној култури огледа се у повезаности садржаја из 

све три области, као и у испреплетаности компоненти учења.  

Оцењивање се врши бројчано, на основу остваривања оперативних задатака и минималних 

образовних захтева. Праћење напредовања ученика обавља се сукцесивно, током целе школске 

године, на основу јединствене методологије која предвиђа следеће тематске целине:  медији, 

материјали и технике визуелних уметности, елементи, принципи и садржаји визуелних 

уметности, улога, развој и различитост визуелних уметности, однос према раду.    

Приликом оцењивања води се рачуна о следећим елементима:  

• цртање према теми  

• естетика ликовног изражаја (усклађивање боја)  

• одговарајућа геометријска и просторна целина (одговарајућа величина детаља на цртежу и 

приказивање друге димензије)  

Оцена подразумева оцену за рад и оцену за однос према раду. Оцена за однос према раду 

подразумева редовно доношење прибора за рад (блок, прибор за сликање, цртање или други 

Материјал у складу са најављеном темом).  
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ЛИКОВНА КУЛТУРА 

Тема: ЛИКОВНЕ ПОРУКЕ КАО МОГУЋНОСТ СПОРАЗУМЕВАЊА 

ДОВОЉАН (2) ДОБАР (3) ВРЛО ДОБАР (4) ОДЛИЧАН (5) 
-Редовно доноси прибор и 

заинтересован је за рад. 

- Тумачи уз подстицај 

једноставне визуелне 

информације. 

 

- Самостално користи једноставне 

визуелне информације као подстицај 

за стваралачки рад. 

- Самостално користи једноставне 

визуелне информације као подстицај 

за стваралачки рад, приказујући свој 

доживљај креативно и јединствено. 

Тема: КОМПОЗИЦИЈА И ПОКРЕТ У КОМПОЗИЦИЈИ 

ДОВОЉАН (2) ДОБАР (3) ВРЛО ДОБАР (4) ОДЛИЧАН (5) 

- Редовно доноси прибор и 

заинтересован је за рад. 

 

- Уз подстицај распореди 

облике, боје, линије и/или 

текстуре креирајући 

оригиналне композиције; 

-Уз подстицај изрази одабране 

садржаје изразом лица, 

положајем тела, покретима или 

кретањем; 

• Самостално распореди облике, боје, 

линије и/или текстуре креирајући 

оригиналне композиције; 

• Самостално изрази одабране 

садржаје изразом лица, положајем 

тела, покретима или кретањем; 

• Креативно распоређује облике, боје, 

линије и/или текстуре креирајући 

оригиналне композиције; 

• Самостално и јединствено изражава 

одабране садржаје изразом лица, 

положајем тела, покретима или 

кретањем; 

Тема: ОРНАМЕНТИКА 

ДОВОЉАН (2) ДОБАР (3) ВРЛО ДОБАР (4) ОДЛИЧАН (5) 

- Редовно доноси прибор и 

заинтересован је за рад. 

- Уз подстицај распореди 

облике, боје, линије и/или 

текстуре креирајући 

оригиналне композиције; 

- Самостално распореди облике, боје, 

линије и/или текстуре креирајући 

оригиналне композиције; 

 

• Креативно распоређује облике, боје, 

линије и/или текстуре креирајући 

оригиналне композиције; 

• Указује на сличности и разлике које 

опажа у уметничким делима и 

традицији различитих народа; 
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Тема: ПРОСТОР – ПОВЕЗИВАЊЕ РАЗНИХ ОБЛИКА У ЦЕЛИНУ 

ДОВОЉАН (2) ДОБАР (3) ВРЛО ДОБАР (4) ОДЛИЧАН (5) 

- Редовно доноси прибор и 

заинтересован је за рад. 

-Ученик уз подстицај 

уочава и представља 

облике у простору. 

 

• Самостално уочава и 

представља облике у простору;  

Спретно повезује облике у 

простору. 

-Самостално уочава и представља 

облике у простору; 

-Креативно и јединствено ликовно 

повезује облике у простору. 

Тема: ПРОСТОР – ПЛАКАТ, БИЛБОРД, РЕКЛАМА 

ДОВОЉАН (2) ДОБАР (3) ВРЛО ДОБАР (4) ОДЛИЧАН (5) 

- Редовно доноси прибор и 

заинтересован је за рад. 

 

- Уз подстицај тумачи 

једноставне визуелне 

информације и поруке 

из свакодневног 

живота; 

- Самостално тумачи једноставне 

визуелне информације и поруке из 

свакодневног живота; 

- Самостално и јединствено 

тумачи једноставне визуелне 

информације и поруке из 

свакодневног живота; 
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ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ - Трећи разред 

Сврха и принципи оцењивања : 

Наставник се руководи следећим принципима при оцењивању:  

• поузданост: означава усаглашеност оцене са утврђеним, јавним и прецизним 

критеријумима оцењивања;   

• ваљаност: оцена исказује ефекте учења (оствареност исхода, ангажовање и 

напредовање ученика);  

• разноврсност начина оцењивања: избор одговарајућих и примена различитих метода 

и техника оцењивања како би се осигурала ваљаност, поузданост и објективност оцена;  

• редовност и благовременост оцењивања, обезбеђује континуитет у информисању 

ученика о њиховој ефикасности  у  процесу учења и ефекат оцене на даљи процес учења;   

• оцењивање без дискриминације  и издвајања по било ком основу  

Оценом се изражава:  

• оствареност циљева и прописаних, односно прилагођених стандарда постигнућа, 

достизање исхода и степена развијености  компетенција  у току савладавања програма  предмета;   

• ангажовање ученика у настави;   

• напредовање у односу на претходни период;  

• препорука за даље напредовање ученика.   

Бројчане оцене су: одличан (5), врло добар (4), добар (3), довољан (2) и недовољан (1). 

Оцењивање моторичких знања, умења и навика врши се на основу минималних образовних 

задатака и образовних стандарда за крај обавезног образовања .  

Садржаји програма :  

Основна школа  

~ развијање физичких способности;    

~ усвајање моторичких знања, умења и навика;    

Оцењивање се врши бројчано, на основу остваривања оперативних задатака и минималних 

образовних захтева. Праћење напредовања ученика обавља се сукцесивно, током целе школске 

године, на основу јединствене методологије која предвиђа следеће тематске целине:  стање 

моторичких способности,  усвојене здравствено-хигијенске навике, достигнути ниво савладаности 

моторичних знања, умења и навика у складу са индувидуалним могућностима ученика, однос 

према раду.    
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Праћење и оцењивање    

• Усвојеност здравствено-хигијенских навика прати се на основу утврђивања нивоа 

правилног држања тела и одржавања личне и колективне хигијене, а такође и на основу 

усвојености и примене знања из области здравља.    

• Степен савладаности моторичких знања и умења спроводи се на основу минималних 

програмских захтева, који је утврђен на крају навођења програмских садржаја.    

• Однос према раду вреднује се на основу редовног и активног учествовања у 

наставном процесу, такмичењима и ваншколским активностима. Минимални образовни захтеви    

• Оцењивање степена савладаности моторичких знања и умења спроводи се према 

утврђеним минималним образовним стандардима.  

У подобласти СПОРТСКЕ ИГРЕ ученик/ученица: - игра спортску игру примењујући 

основну технику, неопходна правила и сарађује са члановима екипе изражавајући сопствену 

личност уз поштовање других - зна функцију спортске игре, основне појмове, неопходна правила, 

основне принципе тренинга и пружа прву помоћ  

Уважавање индивидуалних разлика приликом оцењивања . 

Оцењивање се обавља уз уважавање ученикових способности, степена спретности и 

умешности. Ученик са изузетним способностима, који стиче образовање и васпитање на 

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

остварености циљева и прописаних стандарда постигнућа, као и на основу ангажовања. Ученик 

који има тешкоће у учењу услед социјалне ускраћености, сметњи у развоју, инвалидитета и других 

разлога и коме је потребна додатна подршка у образовању и васпитању, оцењује се на основу 

остварености циљева и стандарда постигнућа према плану индивидуализације или у току 

савладавања индивидуалног образовног плана. Ученику који стиче образовање и васпитање по 

индивидуалном образовном плану, а не испуњава захтеве по прилагођеним циљевима и исходима 

образовно-васпитног рада, ревидира се индивидуални образовни план. 
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ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 

Тема: ФИЗИЧКЕ СПОСОБНОСТИ 

ДОВОЉАН (2) ДОБАР (3) ВРЛО ДОБАР (4) ОДЛИЧАН (5) 

- Правилно изведе вежбе, 

разноврсна природна и изведена 

кретања уз помоћ; 

-Користи усвојене моторичке 

вештине у игри и свакодневном 

животу уз помоћ; 

 

 

- Правилно изведе вежбе, 

разноврсна природна и изведена 

кретања уз подстицај;- Користи 

усвојене моторичке вештине у 

игри и свакодневном животу уз 

подстицај; 

 

- Правилно изводи вежбе, 

разноврсна природна и изведена 

кретања уз мања одступања;-

Користи усвојене моторичке 

вештине у игри и свакодневном 

животу уз мања одступања;- 

Одржава равнотежу у 

различитим кретањима; 

-Поседује позитивно искуство 

успешности кроз овладавање 

правила елементарних и 

штафетних игара 

-Вешто изводи сложеније форме 

природних облика кретања. 

 

Тема: МОТОРИЧКЕ ВЕШТИНЕ, СПОРТ И СПОРТСКЕ ДИСЦИПЛИНЕ 

ДОВОЉАН (2) ДОБАР (3) ВРЛО ДОБАР (4) ОДЛИЧАН (5) 

• Правилно изведе вежбе, 

разноврсна природна и изведена 

кретања уз помоћ; 

-Користи усвојене моторичке 

вештине у игри и свакодневном 

животу уз помоћ; 

• Одржава равнотежу у 

различитим кретањима; - Изводи 

кретања, вежбе и кратке саставе 

уз музичку пратњу уз помоћ; 

• Изводи дечји и народни плес уз 

помоћ. 

• Правилно изведе вежбе, 

разноврсна природна и изведена 

кретања уз подстицај;- Користи 

усвојене моторичке вештине у 

игри и свакодневном животу уз 

подстицај;- Одржава равнотежу у 

различитим кретањима; 

• Изводи кретања, вежбе и кратке 

саставе уз музичку пратњу уз 

подстицај; 

• Изводи дечји и народни плес уз 

подстицај. 

- Правилно изводи вежбе, 

разноврсна природна и изведена 

кретања уз мања одступања;-

Користи усвојене моторичке 

вештине у игри и свакодневном 

животу уз мања одступања;- 

Одржава равнотежу у 

различитим кретањима; - Изводи 

кретања, вежбе и кратке саставе 

уз музичку пратњу уз мања 

одступања;- Изводе дечји и 

народни плес уз мања одступања, 

-Поседује позитивно искуство 

успешности кроз овладавање 

правила елементарних и 

штафетних игара 

-Спретно учествује у 

елементарним и штафетним 

играма 

-Покретом изражава своје емоције 

и искуства, покрет усклађује са 

музиком-Вешто изводи сложеније 

форме природних облика 

кретања. 
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Тема: ФИЗИЧКА И ЗДРАВСТВЕНА КУЛТУРА 

ДОВОЉАН (2) ДОБАР (3) ВРЛО ДОБАР (4) ОДЛИЧАН (5) 

- Користи основну терминологију 

вежбања уз помоћ;– Поштује 

правила понашања у и 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 и бодри учеснике у игри 

на начин који никога не вређа; 

• Уредно одлаже своје ствари пре 

и након вежбања; 

• Користи основну терминологију 

вежбања уз подстицај; 

• Уочава  улогу делова тела  у 

вежбању; 

• Уочи промене у расту код себе и 

других. 

 

• Користи основну терминологију 

вежбања уз мања одступања; 

• Препознаје везу вежбања и уноса 

воде; 

• Наведе врсте намирница у 

исхрани. 

 

 

- Користи основну терминологију 

вежбања - Повезује ходање и 

трчање са позитивним утицајем 

на здравље; 

– Препознаје лепоту покрета у 

вежбању;– Придржава се правила 

вежбања;– Вреднује успех у 

вежбању. 

 

 



Критеријуми оцењивања ОШ "Маршал Тито" Падина за школску 2022-2023. годину 

 

• МУЗИЧКА КУЛТУРА - Трећи разред 

Наставни предмет обухвата следеће области:  

• Знање и разумевање  

• Слушање музике  

• Музичко извођење  

• Музичко стваралаштво  

Елементи оцењивања из предмета  Музичка култура:  

• Усвојеност наставних садржаја  

• Примена знања  

• Активност ученика  

У току школске године ученик може добити оцену на основу:  

• Усвојености извођења музике  

• Усвојености музичке писмености  

• Усменог испитивања  

• Активности на часу  

• Оцене за све области се евидентирају бројчано и улазе у евиденцију (Дневник и 

педагошку свеску).  

Критеријум бројчаног оцењивања у процентима:  

• Довољан успех: познавање основних музичких и ритмичких фраза;  

• Добар успех: познавање основе музичке теорије;   

• Врло добар успех: разумевање  музичког дела и делимично извођење композиција 

мелодијски и ритмички;   

• Одличан успех: разумевање  музичког дела и извођење композиција мелодијски и 

ритмички; стварање музике.  

Уколико више од 50% ученика добије незадовољавајућу оцену на усменој провери, 

провера се понавља.  

Саставни део бројчане оцене је и ангажовање ученика као што су одговоран однос 

према раду, активно учествовање у настави, сарадња са другима, исказана мотивација и 

интересовање за учење и напредовање.  

Ученику се може умањити оцена услед непримереног понашања и неодговорног 

односа према наставном предмету.  

Ученик и родитељ имају право на образложење оцене.  

Ученици који раде по индивидуалном образовном плану оцењују се бројчано у складу са 

њиховим напредовањем и постигнућима задатим  планом. 
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МУЗИЧКА КУЛТУРА 

Тема: ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ 

ДОВОЉАН (2) ДОБАР (3) ВРЛО ДОБАР (4) ОДЛИЧАН (5) 

- Пева  песме по слуху, по 

сопственом избору и изводи 

бројалице. 

- Пева једноставне песме у 

складу са текстом. 

 

• Пева дечије, уметничке и 

народне песме различитог 

садржаја и расположења у 

складу са текстом.- Изводи 

различите покрете на песме 

које пева и музику коју слуша. 

• Свира пратњу за бројалице и 

песме на дечијим ритмичким 

инструментима. 

• Самостално пева дечије, 

уметничке и народне песме 

различитог садржаја и 

расположења у складу са 

текстом.- Креира различите 

покрете на песме које пева и 

музику коју слуша. 

• Свира и креира пратњу за 

бројалице и песме на дечијим 

ритмичким инструментима. 

Тема: СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ 

ДОВОЉАН (2) ДОБАР (3) ВРЛО ДОБАР (4) ОДЛИЧАН (5) 

- Препознаје различите тонске 

боје, гласове и инструменте у 

одређеним композицијама- 

Препознаје различита темпа 

(брзо, споро) и динамичке 

разлике (гласно, тихо) 

- Препознаје различита темпа и 

динамику. 

 

- Разликује тонске боје 

(гласове и инструменте).- 

Препознаје слушане 

композиције. 

• Самостално изражава свој 

доживљај музике коју изводи 

или слуша. 

• Препознаје слушане 

композиције на основу 

одломака. 

 

 

 



Критеријуми оцењивања ОШ "Маршал Тито" Падина за школску 2022-2023. годину 

 

Тема: СТВАРАЊЕ МУЗИКЕ 

ДОВОЉАН (2) ДОБАР (3) ВРЛО ДОБАР (4) ОДЛИЧАН (5) 

- Опонаша звукове из 

непосредне околине спонтаном 

или договореном 

импровизацијом. 

 

 

• Изводи једноставне ритмичке 

пратње користећи различите 

изворе звука, глас, тело. 

• Понавља већ осмишљен 

покрет. 

• Изводи ритмичке пратње 

користећи ритмичке 

инструменте 

• Самостално креира покрет. 

• Користи различите изворе 

звука за креирање  

једноставних ритмичких и 

звучних ефеката као пратња за  

бројалице, песме. 

• Самостално креира 

кореографију. 
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ДИГИТАЛНИ СВЕТ - ТРЕЋИ РАЗРЕД 
 

ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА ПРЕДМЕТ ДИГИТАЛНИ СВЕТ 

У ТРЕЋЕМ РАЗРЕДУ 

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. 
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Предмет Дигитални свет се оцењује бројчано. У оцену улазе: 

• Тестови-провере знања 

• Рад на рачунару 

• Активност на часу 

• Рад у групи 

• Домаћи задаци 

Критеријум бројчаног оцењивања у процентима:  

Проценат тачних одговора Оцена 

од 85%-до 100% одличан (5) 

од 65%-до 85% врлодобар (4) 

од 45%- до 65% добар (3) 

од 30%- 45% довољан (2) 

испод 30% недовољан (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критеријуми оцењивања ОШ "Маршал Тито" Падина за школску 2022-2023. годину 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК: 
 

Ученици 3. разреда оцењују се формативно и сумативно, оценом од 1-5, током целе 

школске године. Оцењивање обухвата све три области српског језика и књижевности, а то су: 

књижевност, језик (граматика, правопис,) и језичка култура.  

Оцењују се:  

 контролни задаци 

 иницијални тестови  

 домаћи задаци  

 говорне вежбе 

 диктати 

 рецитовање  

 рад на часу  

Документација која прати процес оцењивања је: е-дневник, педагошка свеска наставника, 

тестови, диктати, домаћи задаци.  

Формативно оцењивање подразумева: праћење напредовања, ангажовања и мотивисаности 

ученика, активност на часовима (укључујући све три области српског језика), дисциплину, 

редовно доношење прибора, израду домаћих задатака, поштовање наставника и ученика у 

одељењу. Води се у педагошкој свесци наставника, а из овог оцењивања проистиче оцена за рад на 

часу на крају сваког класификационог периода или на крају полугодишта и године.  

Критеријум је следећи:  

 Недовољан успех - ученик омета наставу, не поштује правила понашања на часу, не пише, 

нема прибор, не ради домаће задатке и уопште није активан на часу;  

 Довољан успех – ученик повремено прати наставу и поштује правила понашања, повремено 

доноси прибор и домаћи и ретко кад је активан на часу;  

 Добар успех – ученик прати наставу, труди се да поштује правила понашања на часу, 

доноси прибор и домаћи и активан је на часу, али не у континуитету; 

 Врло добар успех – ученик поштује правила понашања на часу, труди се да редовно 

извршава своје обавезе, доноси прибор и домаћи, активан је и мотивисан за рад;  

 Одличан успех – ученик увек поштује правила понашања на часу, редовно изврашава своје 

школске обавезе, доноси школски прибор и домаће задатке, изузетно је активан и 

мотивисан, у континуитету показује заинтересованост и жељу за напредовањем и стицањем 

знања. 



Критеријуми оцењивања ОШ "Маршал Тито" Падина за школску 2022-2023. годину 

 

 У сумативно оцењивање спадају: иницијални тестови, контролни задаци, диктати, говорне 

вежбе, домаћи задаци (састави) и рецитовање. 

 Оцена са иницијалних тестова не улази у просек и служи наставнику за планирање рада и 

даље праћење напредовања ученика.   

Што се тиче контролних задатака, скала за оцењивање је следећа:  

Проценат тачних одговора 

 Оцена од 81%-до 100% одличан (5) од 61%-до 80% врло добар (4) од 41%-60% добар (3) од 

21%-40% довољан (2) испод 20% недовољан (1)  

Диктат се оцењује бројчано 1-2 пута у току једног полугодишта, а оцењује се на следећи 

начин:  

 Одличан (5) – ученик зна сва слова, зна и доследно примењује правописну норму у свим 

случајевима;  

 Врло добар (4) – ученик зна сва слова, зна правописну норму и примењује је у свим 

случајевима, уз поједине правописне грешке; 

 Добар (3) – ученик зна сва слова, познаје правописну норму и примењује је у већини 

основних правописних правила;  

 Довољан (2) – ученик пише већину слова ,делимично примењује правописну норму у 

најосновнијим и једноставнијим примерима;  

 Недовољан (1) – ученик не пише тачно сва слова, не зна да примени правописну норму у 

најосновнијим примерима. 

 

 

Критеријум за оцењивање писмених и домаћих задатака (састава)  

 Одличан (5) – ученик је тачно одговорио на тему, реченице су јасне и правилне без 

граматичких и правописних грешака, стил писања богат је описима и емоцијама, рукопис 

ученика је леп, а рад уредан. 

 Врло добар (4) – ученик је тачно одговорио на тему, реченице су јасне са мањим 

граматичким и правописним грешкама, стилу недостаје више описа и емоција.  

 Добар (3) – ученик је тачно одговорио на тему, поједини делови к нису у потпуности 

испоштовани  (недостаје увод или закључак), поједине реченице нису јасне, са честим 

правописним и граматичким грешкама, недостаје доста описа и емоција, рад је понегде 

нечитак и неуредан;  
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 Довољан (2) – ученик је делимично одговорио на тему, увод, разрада и закључак нису 

уједначени, реченице су нејасне и неповезане, стил је сиромашан са великим граматичким и 

правописним грешкама, рад је веома нечитак и неуредан;  

 Недовољан (1) – ученик није ништа написао или ученик није одговорио на тему, рад се не 

може прочитати, реченице су потпуно неповезане и нејасне са превише граматичких, 

правописних и стилских грешака.  

Оцењивање говорних вежби: 

 Одличан (5) – ученик се правилно изражава, тачно казује текст поштујући правила 

композиције, износи своје ставове, описе и емоције у складу са задатом темом, лепо 

формулише своје мишљење, има изграђену културу комуникације; 

 Врло добар (4) – ученик успешно одговара на постављене захтеве, уз мања одступања; 

 Добар (3) – ученик делимично одговара на постављене захтеве; 

 Довољан (2) – ученик одговара на постављене захтеве само уз помоћ наставника и на врло 

једноставним примерима;  

 Недовољан (1) – ученик није научио текст и није се припремио за усмено изражавање.  

Рецитовање ученика: 

 Одличан (5) – ученик изражајно, тачно и јасно рецитује текст уз одговарајућу дикцију, 

правилно изговара све гласове;  

 Врло добар (4) – ученик изражајно, тачно и јасно рецитује текст уз делимично одговарајућу 

дикцију, правилно изговара све гласове; 

 Добар (3) – ученик тачно рецитује текст, али без одговарајуће дикције и изражајности; 

 Довољан (2) – ученик рецитује текст без дикције и изражајности, правећи често грешке; 

 Недовољан (1) – ученик није научио задати текст.  

Наставник може наградити ученика одличним оценом (5) и за израду разних паноа,  учешћа 

на такмичењима, конкурсима, активностима у школи и сл. 

 Петнаестоминутни тестови оцењују се сумативно, али се у дневник уписују три 

петнаестоминутна теста са додатним усменим одговарањем.  

Ученици који раде по прилагођеном или измењеном програму у оквиру ИОП-а имају 

другачији критеријум оцењивања. Он није исти за све ученике и зависи од потреба и постигнућа 

ученика који раде по овом програму, а прилагођава се индивиуализованом раду сваког ученика 

појединачно.  

На крају првог и другог полугодишта закључна оцена из српског језика је бројчана. Она се 

утврђује на основу свих описних и бројчаних оцена у току једне школске године. 



Критеријуми оцењивања ОШ "Маршал Тито" Падина за школску 2022-2023. годину 

 

КРИТЕРИЈУМ ОЦЕЊИВАЊА ЗА 3. РАЗРЕД 

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 

ДОВОЉАН (2) ДОБАР (3) ВРЛО ДОБАР (4) ОДЛИЧАН (5) 

Уз помоћ учествује у 

дијалозима са вршњацима; 

Уз помоћ одговара на 

постављена питања из 

свакодневног живота; 

Уз помоћ пише латиничним 

писмом; 

Уз већу помоћ чита 

Уз подстицај учествује у 

дијалозима са вршњацима; 

Разуме једноставна питања, и 

једноставне информације везане за 

свакодневне активности; 

Уз повремене грешке пише кратке 

форме латиничним писмом, 

поштујући правописна правила; 

Чита уз мању помоћ 

Учествује у дијалозима са 

вршњацима и одраслима; 

Разуме једноставна питања и 

информације везане за 

свакодневне активности; 

Пише кратке форме латиничним 

писмом поштујући правописна 

правила; 

Чита уз понеку грешку 

Самостално учествује у дијалозима 

са вршњацима и одраслима; 

Самостално разуме једноставна 

питања и информације везане за 

свакодневне активности; 

Самостано пише кратке форме 

латиничним писмом, поштујући 

правописна правила; 

Самостално чита 

КЊИЖЕВНОСТ 

ДОВОЉАН (2) ДОБАР (3) ВРЛО ДОБАР (4) ОДЛИЧАН (5) 

Углавном научи песму и уз 

помоћ је рецитује; 

Уз помоћ издвоји речи које 

се римују; 

Уз помоћ илуструје текст 

који му је прочитан; 

Уз помоћ одреди главне 

ликове у тексту 

Рецитује песму уз мањи подстицај; 

Уз подстицај уочава речи које се 

римују; 

Уз подстицај илуструје текст који 

му је прочитан; 

Уз подстицај одреди мотив песме 

или текста; 

Уз подстицај одреди главне и 

споредне ликове у тексту 

Изражајно рецитује песму; 

Уочава речи које се римују; 

Илуструје текст који му је 

прочитан; 

Одреди мотив песме или текста; 

Одреди главне и споредне ликове 

у тексту 

Самостално и изражајно напамет 

казује песме, доносећи доживљај 

песме; 

Самостално уочава риму у песми; 

Самостално илуструје текст који му 

је прочитан; 

Самостално одреди мотив песме или 

текста; 

Самостално одреди главне и 

споредне ликове у тексту 
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ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК: 

Теме које ће се обрађивати у трећем разреду: 

Starter Unit, School again, Come and play, Fun time, A nice bed, I can....,It’s a monster, It’s 

snowing, Flying kites, Time to eat, Every day. 

Провера постигнућа ученика обавља се на сваком часу. 

У току школске године оцењује се:  

- 4 контролна задатка дужа од 15 минута 

-иницијални тест 

-2 x усмено одговарање 

-Активност на часу 

-домаћи  задаци(где спадају и два пројекта по групама, и 5 пројеката индивидуалних) 

-2 x кратак диктат(неколико реченица) 

Писмене провере постигнућа у трајању до 15 минута обављају се без најаве, а спроводе се 

ради утврђивања остварености циља једног или више часова и савладаности дела реализованих 

програмских садржаја, односно остварености операционализованих исхода. 

Оцена из писмене провере постигнућа у трајању до 15 минута се не уписују у дневник. 

Оцена из писмене провере постигнућа у трајању 45 минута евидентирају се у дневник. 

Резултати писмене провере постигнућа у трајању до 15 минута се узима у обзир приликом 

утврђивања закључне оцене ученика, а у најбољем интересу ученика. 

Бројчано оцењивање 

Контролни задатак 

оцена 1 – од 0 до 20% 

2 – од 21 до 40% 

3 – од 41 до 60% 

4 – од 61 до 80% 

5 – од 81 до 100%. 

Ученик и родитељ има право увида у писани рад, као и право на образложење оцене. Начин 

остваривања увида у писани рад школа утврђује у сарадњи са родитељима. 

Бројчано оцењивање 

Кратак диктат 

0-7 грешака = 5 

8-11 =4 

12-14 =3 

15-19 =2 

20 и више – 1 
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Оцена усменим путем се добија на основу учениковог усменог одговора према следећој бројчаној скали: 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 3.РАЗРЕД 

Одличан (5) Врло добар (4) Добар (3) Довољан (2) Недовољан (1) 

ученик успешно савладава 

градиво из граматике и 

вокабулара и самостално 

примењује научене речи и 

изразе. У потпуности 

разуме основни смисао и 

главне информације у 

аутентичном разговору 

два или више 

саговорника.. Течно и с 

лакоћом изражава 

осећања, жеље и 

расположења, описује 

себе и околину, школски 

контекст и приватан 

живот, свакодневне 

догађаје и навике. На 

једноставан начин излаже 

на задату тему и одговара 

на питања која се односе 

на њу. Успешно ради у 

различитим облицима 

рада. Правилно и 

самостално изражајно 

чита. 

ученик усвојa појмове, 

речи и изразе, а уз мању 

помоћ наставника их 

повезује и изводи 

закључке. Разуме основни 

смисао и главне 

информације у 

аутентичном разговору. 

Саставља краће исказе о 

себи, својој породици и 

непосредном окружењу. 

Уз краће паузе и мању 

помоћ наставника, описује 

себе и своје непосредно 

окружење, свакодневне 

активности, своја осећања 

и изражава допадање и 

недопадање користећи 

једноставна језичка 

средства. Сналази се у 

различитим облицима 

рада. У великој мери 

правилно и самостално 

изражајно чита 

ученик углавном 

разуме појмове, речи и 

изразе, може 

самостално да наведе 

граматичке појмове и 

појмове из вокабулара 

и објасни их уз 

делимичну помоћ 

наставника. Познаје и 

користи једноставније 

граматичке елементе и 

конструкције. Разуме 

општи смисао и 

најважније 

информације у 

једноставним 

текстовима. Поставља 

једноставна питања о 

темама које одговарају 

његовим 

интересовањима. 

Захтеве обавља 

делимично и уз помоћ 

наставника. Углавном 

правилно чита. 

ученик препознаје 

основне појмове, честе 

речи и једноставне 

изразе у јасном 

контексту и спором 

говору. Уз већу помоћ 

наставника разуме 

кратка, једноставна, 

разговетно и споро 

изговорена упутства. У 

стању је да изговори 

искључиво просте 

реченице и изрази 

најосновније потребе. 

Чита делимично 

правилно и уз помоћ 

наставника. 

ученик не препознаје 

основне појмове, речи 

и изразе. Ни уз велику 

помоћ наставника не 

разуме 

најједноставније 

захтеве ни упутства. 

Не показује жељу за 

напредовањем нити 

ангажовањем. 
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Резултат иницијалног  теста не оцењује се и служи за планирање рада 

наставника и даље праћење напредовања ученика. 

Активност ученика прати се континуирано и вреднује се током целе школске 

године. У активност улази и редовно доношење материјала потребног за рад на часу. 

Степен самосталности у раду, степен ангажовања, иницијативе, начин остваривања 

сарадње у процесу учења са другим ученицима такође се вреднују кроз активност. 

Оцена из активности може бити од значаја и за општи успех ученика, најчешће у 

његову корист. 

Вредновање ученика са тешкоћама: 

Код ученика са тешкоћама треба вредновати његов однос према раду и 

постављеним задацима те васпитним вредностима у складу са његовим могућностима. 

Начине, поступке и елементе вредновања треба ускладити са тешкоћама и личношћу 

сваког ученика у сарадњи са стручном службом школе.  

Вредновање треба усмерити на подстицање ученика на активно учествовање у 

настави и ваннаставним активностима, развијати његово самопоуздање и осећај 

напредовања.  

При евалуацији ученика који раде по ИОП-у, нужно је применити индивидуални 

приступ. Ако ученик има изражене тешкоће у гласно-говорној комуникацији, може 

мусе омогућити проверавање у писаном облику у договору са стручном службом 

школе. 

Ако ученик има изражене тешкоће у писаној комуникацији, ученику треба омогућити 

проверавање у усменом облику. 

За ученике који раде по ИОП-у на основу евалуације исхода критеријуми 

оцењивања су груписани у три категорије: није савладао, делимично савладао, 

савладао.  

Недовољних оцена нема-за ученике који су на основу евалуације исхода 

оцењени са: "није савладао" понављају се исти садржаји активности. Ученици који су 

на основу евалуације исхода оцењени: "делимично савладао" уз поновљене садржаје 

активности уводе се и нови садржаји активности предвиђени Индивидуалним планом и 

програмом. За ученике који су у потпуности савладали садржаје активности прелази се 

на нове садржаје. 

Критеријуме саставила: 

Евка Kаркуш, професорка енглеског језика 


