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Разредна настава  

Стручно веће за разредну наставу 

 

 

КРИТЕРИЈУМИ ОЦЕЊИВАЊА 

 

Критеријуми оцењивања ученика у IV разреду основне школе 

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

оцењује бројчаном оценом на скали од 1 (недовољан) до 5 (одличан) и описном оценом из 

активности (пројектне наставе). 

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

се описно и то:  

• истиче се, 

• добар, 

• задовољава.  

Општи критеријуми за оцењивање 

 Иницијални тест - обавља се на почетку школске године, у првој или другој недељи. 

Наставник процењује претходна постигнућа ученика у оквиру одређене области, модула или теме, 

која су од значаја за предмет. 

Резултат иницијалног процењивања не оцењује се и служи за планирање рада наставника и 

даље праћење напредовања ученика. 

Усмене провере 

Учеников успех на усменим проверама знања вреднује се на следећи начин, а у складу са 

Правилницима о оцењивању у основној школи:  

 Одличан (5)  

ученик на постављено питање одговара самостално, и показује висок ниво познавања 

градива, одговара на потпитања наставника без помоћи наставника и самостално повезује знања 

уводећи и појмове и појаве које се тичу других предмета, или на начин који показује висок степен 

развијености међупредметних компетенција. Успешно решава задатке на свим нивоима 

постигнућа (почев од препознавања градива до примене наученог на новим примерима). Успешно 

актуализује своја знања и повезује их са стварним примерима из живота.  
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Врло добар (4)  

Ученик самостално одговара на питања, уз минималну помоћ и погрешке, добро познаје 

појмове који се тичу градива, не лута по теми постављаног питања, самостално одговара на 

потпитања која даје наставник, или уз малу помоћ наставника. Успешно решава задатке на свим 

нивоима постигнућа, уз малу помоћ наставника.  

Добар (3)  

Ученик познаје градиво, уме да препозна појмове који се тичу градива и да их репродукује, 

уз помоћ наставника уме да одговори на потпитања, али често греши. Не открива узрочно-

последичне везе и не може самостално закључивати о њима. Одговара на питања основног нивоа и 

задатке које је наставник већ давао на часу. Показује занимање и труди се, упркос свему.  

Довољан (2)  

Ученик може набројати, именовати или уз помоћ наставника дефинисати само основне 

појмове, стално га треба подсећати и усмеравати у одговорима наводити на тачна решења и уз 

помоћ наставника је у стању да реши задатке основног нивоа. Отежано повезује дате чињенице и 

често греши у примени знања.  

Недовољан (1)  

Ученик није савладао основне појмове које садржи тема коју одговара, не показује 

интересовање да уз помоћ наставника пронађе одговоре, одговара са „не знам“ и „дајте ми један“, 

не жели усмено да одговара кад на њега дође ред или када га наставник позове да одговара. 

Домаћи задаци 

Наставник води евиденцију о домаћим задацима и индивидуалним задацима које је дао 

ученику.  

Три ненаписана домаћа задатка вреднују се оценом недовољан (1)  

Уколико ученик није понео домаћи задатак на час (није донео свеску, радну свеску, 

презентацију, плакат, пано или нешто друго), сматра се да га није урадио.  

Уколико ученик покаже на следећем часу уредно написан домаћи задатак, наставник то 

бележи у своју педагошку свеску, али се не брише минус или друга знака да је задатак неизвршен, 

уколико ученик заиста није поправио свој однос према домаћим задацима.  

Групни рад 

Оцена за рад у групи иста је за све ученике у групи, осим уколико наставник није донео 

посебан поступак вредновања групног рада, и пише се у педагошкој свесци.  

Знање стечено групним радом проверава се индивидуално и важи за целу тему, а не само 

за посебне радне задатке групе, и може се уписати у дневник рада. 
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ВИСОК – одговара оценама 4 или 5 

- Ученик сарађује са свим члановима групе, уважава њихове потребе, пажљиво слуша 

друге, поштује договоре групе, не касни, своје обавезе извршава на време и тачно.  

- Ученик поседује знања, показује спремност да прикупља нове информације, активно 

подстиче размену идеја и знања са члановима групе и уважава њихове идеје, често поставља 

питања која се односе на тему.  

- Ученик је у потпуности посвећен решавању задатка групе. Даје предлоге како решавати 

задатак.  

СРЕДЊИ – одговара оценама 3 или 4 

- Ученик сарађује са члановима групе уз мање тешкоће, повремено има проблема у 

комуникацији али их самостално решава, своје обавезе извршава уз подсећање и опомињање.  

- Ученик поседује извесна знања и повремено суделује у размени идеја, повремено 

поставља питања која се односе на тему.  

- Ученик уз помоћ наставника и/или осталих чланова групе учествује у решавању задатка. 

Ретко има предлоге како решавати задатак али кад га добије ради по њему. Повремено има 

активности које не доприносе решавању задатка.  

НИЗАК – одговара оценама 2 или 3 

- Ученик повремено има сукобе у којима напада особе а не проблем, своје обавезе извршава 

ретко и делимично.  

- Ученик поседује мало знања и показује малу спремност да прикупља нове информације, 

ретко суделује у размени идеја, ретко поставља питања која се односе на тему.  

- Ученик минимално доприноси решавању задатака. Нема предлоге како решавати задатке 

и када добије предлоге слабо их реализује.  

НЕЗАДОВОЉАВАЈУЋИ – ОДГОВАРА ОЦЕНИ 1 

- Ученик омета рад групе, доприноси неконструктивним сукобима и не извршава своје 

обавезе.  

- Ученик ништа не зна о теми и нема интересовање да сазна. Не учествује у размени идеја. 

Никад не поставља питања која се односе на тему.  

- Ученик омета решавање задатка.  

Ангажовање на часу и однос према раду 

Ограничено се труди 

• Приводи крају само неколико задатака; 

• Потребно је дете стално подсећати на започети задатак, ретко мотивисано; 

• Заборавља задатке, не довршава их, нетачно ради или са закашњењем. 
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Недоследно се труди 

• Мотивисано је да заврши већину задатака иако неки нису потпуно урађени; 

• С времена на време треба га подсетити да заврши задатак; 

• Понекад слуша са пажњом, учествује у дискусијама и активностима, сарађује 

у групном раду. 

Довољно се труди 

• Обично је мотивисано и ради задатке; 

• Завршава задатке на време; 

• Обично слуша са пажњом, учествује у дискусијама и активностима одељења, 

сарађује у групном раду. 

Изражено се труди 

• Лично мотивисано; 

• Са вољом завршава задатке; 

• Често тражи изазове у учењу; 

• Скоро увек слуша са пажњом, учествује у дискусијама и активностима 

одељења, сарађује у групном раду. 

Изузетно се труди 

• Самоуверено и самостално дете; 

• Тражи изазове у учењу; 

• Задатке завршава са ентузијазмом; 

• Слуша са пажњом; 

• Здушно учествује у дискусијама/активностима; 

• Доприноси корисним разменама током групног рада; 

• Преузима одговорност за сопствени развој. 

Контролни и писмени задаци и вежбе 

Писмени задаци су провера савладаности писменог изражавања ученика и подразумевају 

учеников самостални рад. Уколико наставник утврди да је ученик преписао (плагирао) туђ рад у 

било којој мери, сматра се да ученик није одговорио на задатак и добија оцену недовољан (1). 

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

тачних одговора и одговарајуће оцене је следећа:  

оцена проценат образовни ниво образовни ниво 

1 0%-29%   

2 30%-49% основни ниво препознавање 

3 50%-69% средњи ниво репродукција 

4 70%-85% средњи ниво разумевање 

5 86%-100% напредни ниво примена 
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СЛОВАЧКИ ЈЕЗИК 

Тема: ЈЕЗИК 

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

Ученик уз помоћ препознаје  врсте 

речи: именице, придеве, глаголе, 

заменице и бројеве; 

-Уз помоћ препознаје граматичке 

категорије променљивих речи (род 

и број заједничких именица) и 

глаголско време (презент, перфекат 

и  футур); 

• Уз помоћ препознаје врсте 

реченица по комуникативној 

функцији (обавештајне, упитне, 

узвичне, заповедне) и 

по потврдности/одричности 

(потврдне и одричне); 

- Уз помоћ разликује управни од 

неуправно г говора, препознаје 

моделе; 

-Уз помоћ препознаје врсту од 

службе речи     у реченици; 

-Ученик препознаје врсте речи: 

именице, придеве, глаголе, заменице 

и бројеве; 

- Препознаје граматичке категорије 

променљиви х речи (род и број 

заједничких именица) и глаголско 

време (презент, перфекат и футур); 

- Препознаје врсте реченица по 

комуникативној функцији 

(обавештајне, упитне, узвичне, 

заповедне) и по 

потврдности/одричности (потврдне 

и одричне); 

• Разликује управни од неуправног 

говора, уз мањи подстицај пише сва 

три модела управног говора. 

-Углавном препознаје врсту од 

службе речи у реченици; 

-Зна основне реченичне чланове и 

уз мањи подстицај их одређује; 

 

• Ученик одређује врсте речи: 

именице, заменице, придеве, бројеве и 

глаголе; 

• Углавном зна граматичке категорије 

глагола (лице, број и род) и најчешће 

уме да пребаци глаголе из једног 

глаголског времена у друго; 

• Одређује врсте реченица по 

комуникативној функцији 

(обавештајне, упитне, узвичне, 

заповедне)  и по 

потврдности/одричности (потврдне и 

одричне); 

• Уз мањи подстицај претвара управни 

у неуправни говор и обрнуто, пише сва 

три модела     управног говора; 

• Препознаје врсту од службе речи у 

реченици; 

• У великој мери самостално одређује 

субјекат и глаголски предикат; 

 

-Ученик именује врсте и подврсте 

речи: властите и заједничке 

именице, описне, присвојне и 

градивне придеве, личне заменице, 

основне и редне бројеве, глаголе; 

-Зна граматичке категорије глагола 

(лице, број и род) и самостално уме 

да пребаци глаголе из једног 

глаголског времена у друго; 

• Одређује врсте реченица по 

комуникативној функцији 

(обавештајне, упитне, узвичне, 

заповедне) и по 

потврдности/одричности (потврдне 

и одричне) и самостално наводи 

примере; 
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-Уз помоћ препознаје основне 

реченичне ч ланове; 

• Уз помоћ препознаје прави 

објекат и прилошке одредбе за 

место време и начин; 

Препознаје употребу великог 

слова. 

• Препознаје прави објекат и 

прилошке 

одредбе за место, време и начин и 

уз мањи     подстицај их одређује; 

-Углавном правилно употребљава 

велико слово. 

- Зна прави објекат (у акузативу) 

и прилошке одредбе за време, 

место и начин и углавном их 

самостално одређује; 

• Најчешће правилно пише 

велико почетно слово. 

• Самостално претвара управни у 

неуправни  говор и обрнуто, пише 

сва три модела управног говора; 

• Разликује врсту од службе речи 

у реченици; 

• Самостално одређује субјекат и 

глаголски предикат. 

• Зна прави објекат (у акузативу) 

и прилошке одредбе за време, 

место и начин и  самостално их 

одређује; 

• Правилно пише велико слово у 

свим ситуацијама, као и речце ли, 

не и јер. 
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                                                                          Тема: КЊИЖЕВНОСТ 

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

-Уз помоћ препознаје књижевне 

врсте: народну песму, басну и 

причу о животињама, 

приповетку, роман за децу и 

драмски текст; 

-Уз помоћ уочава основне 

елементе лирске песме (стих, 

строфа, рима и ритам); 

-Делимично чита са разумевањем 

различите врсте текстова и 

Уз помоћ образлаже утисак о 

прочитаном; 

-Уз помоћ повезује догађаје у 

причи и одређује главне и 

споредне ликове; 

-Уз помоћ препознаје кратке 

народне умот ворине - пословице, 

загонетке, брзалице; 

-Препознаје књижевне врсте: 

шаљиву народну песму, басну и 

причу о животињама, 

приповетку, роман за децу и 

драмски текст; 

-Делимично зна да уочи и 

издвоји основне елементе лирске 

песме (стих, рима и ритам); 

-Углавном чита са разумевањем 

различите врсте текстова и 

делимично образлаже свој 

утисак и мишљење о 

прочитаном; 

• Препознаје догађаје у причи и 

повезује их уз подстицај и 

одређује главни догађај и главне 

и споредне ликове и препознаје 

основне особине ликова; 

-Разликује књижевне врсте: 

шаљиву народну песму, басну и 

причу о животињама, 

приповетку, роман за децу и 

драмски текст; 

-Уз мањи подстицај уочава и 

издваја основне елементе лирске 

песме (стих, рима и ритам); 

-Најчешће чита са разумевањем 

различите врсте текстова и 

образлаже свој утисак и 

мишљење о прочитаном; 

-Уочава временску повезаност 

догађаја у причи и наводи 

правилан редослед радње; 

• Издваја главне и споредне 

ликове, објашњава основне 

особине; 

 

-Самостално разликује 

књижевне врсте: шаљиву 

народну песму, басну и причу о 

животињама, приповетку, роман 

за децу и  драмски текст; 

-Самостално уочава и 

издваја основне елементе лирске 

песме (стих, строфа, рима и 

ритам); 

-Увек чита са разумевањем 

различите врсте текстова и                 

образлаже свој утисак и 

мишљење о прочитаном; 

-Објашњава узрочно- 

последичну временску 

повезаност догађаја у  причи и 

износи правилан редослед 

радње; 
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• Уз подстицај изражава 

доживљај песме; 

• Уз помоћ може да издвоји 

очигледну и јасну поуку басне; 

-Углавном  научи песму и уз 

помоћ је рецитује; 

-Уз помоћ и Подстицаја може 

да изведе једноставну улогу у 

драмском тексту; 

• Изражава доживљај песме; 

• Препознаје кратке народне 

умотворине –  пословице, 

загонетке, брзалице и 

делимично зна да тумачи; 

• Уз подстицај издваја 

очигледну и јасну поуку басне; 

-Рецитује песму уз мањи 

подстицај; 

-Уз мањи подстицај може да 

изведе једноставнију улогу у 

драмском тексту; 

• Изражава доживљај песме и 

издваја песничке слике; 

-Разликује кратке народне 

умотворине – пословице, 

загонетке, брзалице и 

делимично тумачи пословице;-

Углавном самостално издваја 

поуку у басни; 

-Изражајно рецитује песму; 

-Самостално изводи улоге у 

драмском тексту; 

• Разликује главне и споредне 

ликове и упоређује их; 

објашњава особине ликова и 

наводи примере; 

-Изражава доживљај песме и 

песничке слике уз давање 

примера; 

• Зна кратке народне 

умотворине – пословице, 

загонетке, брзалице; тумачи 

пословице; 

• Самостално издваја поуку у 

басни; 

-Самостално и 

изражајно рецитује доносећи 

доживљај песме слушаоцу; 

Самостално и изражајно изводи 

улоге у  драмском тексту; 
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                                                                          Тема: ЈЕЗИЧКА  КУЛТУРА 

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

-Ученик чита текст уз погрешке и  

без поштовања интерпункције. 

-Делимично је савладао писање; 

-Уз помоћ саставља и 

изговара једноставну обавештајну, 

упитну и заповедну реченицу, 

спаја више реченица у кратку 

целину; 

-Веома ретко или уз помоћ 

употребљава основне облике усмен 

ог и писменог изражавања: 

препричавање, причање и 

описивање; 

- Делимично одређује речи истог, 

сличног, супротног, умањеног и 

увећаног значења. 

- 

Ретко саставља приче на основу 

задатог по четка, мења крај приче, 

наставља причу. 

• Фонд речи је често веома оскудан 

у односу на узраст; 

Често неправилно пише диктат и  

аутодиктат. 

-Ученик чита текст уз мање 

погрешке и    делимично поштује 

интерпункцију. 

-Понекад прави грешке при писању; 

-Уз мању помоћ саставља и 

изговара обавештајну, упитну и 

заповедну реченицу, спаја више 

реченица у кратку целину; 

-Уз мању помоћ 

Употребљава основне облике 

усменог и писменог изражавања: 

препричавање, причање и 

описивање; 

Углавном самостално одређује речи  

истог, сличног, супротног, 

умањеног и увећаног значења. 

-Углавном саставља приче на 

основу задатог поче тка, мења крај 

приче, наставља причу. 

-Фонд речи је делимично 

прилагођен узрасту; 

- Пише диктат и аутодиктат са 

грешкама. 

-Ученик чита текст природно, 

поштујући интонацију 

реченице/стиха; 

Углавном правилно пише; 

-Самостално саставља и изговара 

обавештајну, упитну и заповедну 

реченицу, 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 поче тка, мења крај 

приче, наставља причу. 

• Фонд речи је у великој мери 

прилагођен узрасту; 

- Пише диктат и аутодиктат са 

мањим грешкама. 

-Ученик чита текст природно, 

поштујући интонацију 

реченице/стиха; уме да одреди на 

ком месту у тексту је пауза, место 

логичког акцента; 

који део текста треба прочитати 

брже, а   који спорије. 

-Самостално саставља и 

изговара сложену обавештајну, 

упитну и заповедну реченицу, спаја 

више реченица у  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 по четка, мења крај 

приче, наставља причу. 

• Фонд речи је веома богат и 

прилагођен узрасту; 

Правилно пише диктат и 

аутодиктат. 
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МАТЕМАТИКА 

                                                                                  Тема: БРОЈЕВИ 

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

-Уз помоћ чита, пише и 

упоређује природне  бројеве; 

-Одређује месну вредност 

цифре уз помоћ; 

-Ретко самостално врши четири 

основне   рачунске операције у 

скупу N0 ; 

-Ретко тачно постави и израчуна 

вредност 

бројевног израза са две 

рачунске операције; 

-Уз помоћ решава једноставније 

једначине, понекад делимично 

одређује и записује скуп  

решења неједначина; 

-Ретко решава проблемски 

задатак користећи    бројевни 

израз, једначину или 

неједначину; 

-Уз помоћ процени вредност 

израза са једном  рачунском 

операцијом; 

-Уз помоћ одреди вишеструке 

декадне  јединице најближе 

датом броју; 

-Самостално са грешкама чита, 

пише и упоређује природне 

бројеве; 

-Често самостално уз мање 

грешке одређује  месну 

вредност цифре; 

-Самостално уз грешке врши 

четири основне рачунске 

операције у скупу N0; 

-У великој мери тачно постави и 

израчуна вредност бројевног 

израза са са више рачунских 

операција; 

-Делимично решава 

једноставније 

једначине, одређује и записује 

скуп решења неједначина; 

-Делимично решава проблемски 

задатак користећи бројевни 

израз, једначину или 

неједначину; 

-Уз мање грешке процени 

вредност израза са једном 

рачунском операцијом; 

 

-Често самостално чита, пише и 

упоређује природне бројеве; 

-Самостално одређује месну 

вредност цифре; 

-Често самостално врши четири 

основне рачунске операције у 

скупу N0; 

-Тачно постави и израчуна 

вредност бројевног израза, 

применом својства рачунских 

операција; 

-Углавном решава једначине, у 

знатној мери одређује и 

записује скуп  решења 

неједначина; 

-Углавном решава проблемски 

задатак користећи  бројевни  

израз, једначину или 

неједначину; 

-Често самостално процени 

вредност израза  са једном 

рачунском операцијом; 

-Често самостално одређује 

вишеструке декадне јединице 

најближе датом броју; 

• Самостално и тачно чита, 

пише и    упоређује природне 

бројеве; 

-Тачно одређује месну вредност 

цифре; 

-Самостално и тачно врши 

четири основне  рачунске 

операције, у скупу N0; 

-У потпуности  тачно постави и 

израчуна  вредност бројевног 

израза, применом својства 

рачунских операција; 

• Тачно решава једначине и 

неједначине и      провери тачност 

решења; 

• Тачно решава проблемски 

задатак користећи бројевни 

израз, једначину или 

неједначину; 

-Самостално и тачно уме да 

процени вредност израза са 

једном рачунском операцијом; 

• Самостално и тачно одређује 

вишеструке декадне јединице 

најближе датом броју; 
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-Понекад уочава делове целине 

и запише  разломке облика 

(m,n ≤ 10); 

-Ретко пореди  разломке облика 

m/n са 

Једнаким  бројиоцима или 

имениоцима. 

-Уз помоћ сабира и одузима 

разломке са       једнаким 

имениоциома; 

-Ретко самостално резултат 

мерења дужине  запише 

децималним бројем са највише 

две децимале; 

-Уз мање грешке одређује 

вишеструке 

декадне јединице најближе 

датом броју; 

-Делимично уочава делове 

целине и запише разломке 

облика (m, n ≤ 10); 

-Делимично пореди разломке 

m/n са 

једнаким бројиоцима или 

имениоцима; 

-Углавном сабира и одузима 

разломке са једнаком 

имениоцима; 

-Углавном резултат мерења 

дужине запише децималним 

бројем са највише две 

децимале; 

- Каткад 

чита, користи и представља 

податке у табелама  или 

графичким дијаграмима; 

-Понекад формира низ на 

основу упутства; 

-Делимично реши задатак 

применом различитих начина 

представљања проблема; 

-Углавном уочава делове целине 

и запише разломке облика (m, 

n ≤ 10); 

-Углавном самостално пореди 

разломке m/n  са једнаким 

бројиоцима или имениоцима. 

-Често сабира и одузима 

разломке са једнаком 

имениоцима; 

-Често самостално резултат 

мерења дужине запише 

децималним бројем са највише 

две децимале; 

-Често самостално 

чита, користи и представља 

податке у табелама или 

графичким дијаграмима; 

-Углавном формира низ на 

основу упутства; 

-Често самостално реши задатак 

применом различитих начина 

представљања  проблема; 

-Уочава делове целине и 

записује разломке  облика (m, 

n ≤ 10); 

-Самостално  пореди  разломке 

облика m/n  са једнаким 

бројиоцима или имениоцима. 

-Самостално сабира и одузима 

разломке са  једнаком 

имениоцима; 

• -Самостално и тачно запише 

резултат мерења дужине 

децималним бројем са    највише 

две децимале; 
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                                                                                  Тема: ГЕОМЕТРИЈА 

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

-Именује елементе и уз помоћ 

описује особине квадра и коцке; 

-Уз помоћ црта мреже и прави 

моделе  квадра и коцке; 

-Уз помоћ 

препознаје сликовну представу 

изгледа тела пос матраног са 

различитих страна; 

 

 

 

 

 

 

-Углавном именује елементе и 

описује особине коцке и квадра; 

-Самостално, али непрецизно 

црта мреже и прави моделе 

квадра и коцке; 

-Углавном препознаје сликовну 

представу изгледа тела по 

сматраног са различитих страна 

са по неком грешком; 

-Самостално именује елементе и 

описује особине коцке и квадра; 

-Самостално црта мреже и прави 

моделе квадра и коцке; 

-Препознаје сликовну представу 

изгледа тела пос матраног са 

различитих страна; 

-Самостално именује елементе и 

описује особине коцке и квадра и 

примењује на очигледним 

примерима; 

-Самостално и тачно црта мреже 

и прави моделе квадра и коцке на 

основу задатог упутства; 

-Самостално и тачно 

препознаје сликовну представу 

изгледа тела по сматраног са 

различитих страна; 
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                                                              Тема: МЕРЕЊЕ И МЕРЕ 

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

-Препознаје јединице за мерење 

површине и  запремине и 

претвара их уз помоћ. 

-Упоређује јединице за мерење 

површине и  запремине уз 

помоћ; 

-Уз помоћ израчунава 

површину квадрата и  

правоугаоника ; 

-Уз већу помоћ израчунава 

површину и  запремину коцке и 

квадра; 

-Зна јединице за мерење 

површине и запремине 

упоређује их и претвара уз 

повремену помоћ. 

-Израчунава површину 

квадрата и правоугаоника, али 

повремено греши; 

-Уз мање грешке израчунава 

површину и запремину квадра и 

коцке; 

-Уз помоћ решава проблемске 

задатке у контексту мерења; 

-Зна јединице за мерење 

површине и запремине, 

самостално их упоређује и 

претвара; 

-Самостално израчунава 

површину квадрата и 

правоугаоника; 

-Самостално израчунава 

површину и запремину квадра и 

коцке; 

-Углавном решава проблемске 

задатке у контексту мерења; 

-Самостално упоређује и тачно 

претвара 

јединице за мерење површине и 

запремине; 

-Самостално и тачно 

израчунава површину  квадрата 

и правоугаоника; 

-Самостално и тачно 

израчунава површину и 

запремину квадра и коцке; 

-Самостално и тачно решава 

проблемске  задатке у контексту 

мерења; 
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ПРИРОДА И ДРУШТВО 

                                                 Тема: ПРИРОДНЕ И ДРУШТВЕНЕ ОДЛИКЕ СРБИЈЕ 

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

-Уз већу помоћ одређује 

географски положај  и основне 

одреднице државе Србије: 

границе, главни град, симболе, 

становништво; 

-Препознаје основне облике 

рељефа и површинских вода; 

-Препознаје основне типове 

насеља и  њихове 

карактеристике; 

-Уз већу помоћ наброји које 

друштвене групе постоје и ко су 

њихови чланови; 

-Препознаје основна правила 

понашања у породици, школи и 

насељу; 

 

 

 

 

-Уз мању помоћ одређује 

географски положај и основне 

одреднице државе 

Србије: територија, границе, 

главни град, симболе, 

становништво; 

-Самостално уз грешке именује 

основне облике рељефа и 

површинских вода; 

-Зна основне типове насеља и 

њихове карактеристике; 

-Делимично зна које друштвене 

групе постоје и ко су њихови 

чланови; 

-Зна основна правила 

понашања у породици, школи и 

насељу; 

-Углавном одређује географски 

положај и основне одреднице 

државе Србије: територија, 

границе, главни град, симболе, 

становништво; 

-Препознаје и именује облике 

рељефа и површинских вода у 

Србији; 

-Самостално наводи права и 

обавезе чланова  у различитим 

друштвеним групама; 

- У великој мери зна које су 

улоге различитих друштвених 

група и њихових чланова; 

-Зна коју су заједничке 

карактеристике друштвених 

група и разлике међу њима; 

-Самостално одређује 

географски положај и  основне 

одреднице државе Србије: 

територија, границе, главни 

град, симболе становништво; 

-У потпуности именује облике 

рељефа и површинских вода у 

свом месту и у околини, 

примењујући знања о странама  

света и картографским 

знацима; 

-У потпуности разуме 

заједничке карактеристике 

друштвених група и разлике 

међу њима; 

- У потпуности разуме да се 

права и обавезе  чланова 

друштвених група међусобно 

допуњују; 
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                                               Тема: ЧОВЕК – ПРИРОДНО И ДРУШТВЕНО БИЋЕ 

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

-Делимично објашњава како 

рециклажа  помаже очувању 

природе; 

- Препознаје промене у изгледу 

свог тела и  понашања са 

одрастањем; 

-У недовољној мери планира 

своје дневне  активности и време 

проведено уз ИКТ уређаје; 

-Препознаје мере безбедног 

понашања приликом употребе 

дигиталних средстава 

комуникације; 

- Објашњава како рециклажа 

помаже очувању природе и 

препознаје обновљиве природне 

ресурсе ; 

-Делимично повезује промене у 

изгледу свог тела и понашања са 

одрастањем; 

-Делимично зна да планира своје 

дневне активности и време 

проведено уз ИКТ уређаје; 

-Препознаје опасности и неке 

мере безбедног понашања 

приликом употребе дигиталних 

средстава комуникације; 

- Објашњава како рециклажа 

помаже очувању природе даје 

предност коришћењу локалних 

производа направљених од 

рециклажног материјала; 

-Повезује промене у изгледу свог 

тела и понашања са одрастањем; 

-Углавном зна да планира своје 

дневне активности и време 

проведено уз ИКТ 

уређаје; 

-Углавном зна опасности и мере 

безбедног понашања приликом 

употребе дигиталних средстава 

комуникације; 

• У потпуности објашњава како 

рециклажа помаже очувању 

природе даје предност 

производима направљеним од 

рециклажног  материјала,   

• У потпуности повезује 

промене у изгледу свог тела и 

понашања са одрастањем; 

-Самостално планира своје 

дневне активности и време 

проведено уз ИКТ  уређаје; 

-Самостално наводи мере 

безбедног понашања приликом 

употребе дигиталних  средстава 

комуникације; 
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                                                              Тема: МАТЕРИЈАЛИ 

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

-Разликује смеше и растворе уз 

помоћ; 

-Разликује проводнике и 

изолаторе; 

-Уз помоћ наводи примере 

штедљиве  употребе електричне 

енергије; 

-Уочава магнетизам као појаву; 

-Препознаје запаљиве 

материјале и неке мере  заштите 

од пожара; 

-Разликује смеше и растворе уз 

подстицај. 

-Разуме појам струјног кола; 

-Наводи примере штедљиве 

употребе електричне енергије; 

-Испитује својство различитих 

материјала да се намагнетишу; 

-Препознаје и разликује 

запаљиве материјале и мере 

заштите од пожара; 

-У великој мери идентификује и 

раздваја састојке смеша; 

-Испитује електричну 

проводљивост различитих 

материјала; 

-Направи једноставно струјно 

коло; 

-Наводи примере штедљиве 

употребе електричне енергије и 

правилне употребе електричних 

апарата; 

-Испитује својство различитих 

материјала да се намагнетишу и 

углавном наводи примере 

употребе магнета у 

свакодневном животу; 

-Разликује одговарајуће/ 

неодговарајуће поступање у 

случају пожара; 

-Самостално идентификује и 

раздваја састојке смеша; 

-Самостално испитује 

електричну проводљивост 

различитих материјала; 

-Самостално наводи примере 

штедљиве употребе електричне 

енергије и правилне употребе 

електричних апарата; 

-Наводи примере употребе 

магнета у свакодневном 

животу; 

-Наводи примере превенције и 

заштите од  пожара; 
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                                                              Тема: ПРОШЛОСТ СРБИЈЕ 

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

-Уз помоћ наводи најважније 

догађаје, појаве  и личности из 

прошлости; 

-У недовољној мери зна основне 

информације о начину живота 

људи у прошлости; 

-Зна шта су историјски извори и 

именује их      уз помоћ; 

-У недовољној мери сарађује са 

другима на  заједничким 

активностима; 

-Уз подстицај наводи најважније 

догађаје, појаве и личности из 

прошлости; 

-У довољној мери зна основне 

информације   о начину живота 

људи у прошлости; 

-Зна шта су историјски извори и 

именује их  уз подстицај; 

-Уз мању помоћ зна редослед 

којим су се 

јављали важни историјски 

догађаји, појаве и личности; 

-У довољној мери сарађује са 

другима на заједничким 

активностима; 

-Зна редослед којим су се 

јављали важни историјски 

догађаји, појаве и личности; 

-Уочава сличности и разлике 

између начина живота некад и 

сад; 

-У већој мери зна која су 

основна културна и друштвена 

обележја различитих 

историјских периода; 

-Препознаје на основу 

карактеристичних историјских 

извора о ком историјском 

периоду или личности је реч; 

-У знатној мери сарађује са 

другима на заједничким 

активностима; 

-У потпуности зна шта је 

претходило, а шта  је уследило 

након важних историјских 

догађаја и појава;-У потпуности 

препознаје на основу 

карактеристичних историјских 

извора о ком историјском 

периоду или личности је реч;- 

Повезује резултате рада са 

уложеним трудом;- У 

потпуности сарађује са другима 

у групи на заједничким 

активностима; 

 

 

 

 

 

 



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

 

ЛИКОВНА КУЛТУРА 

Тема: КОМПОЗИЦИЈА 

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

• Редовно доноси прибор и 

заинтересован је за рад; 

-Уз подстицај распоређује 

облике, линије, боје и текстуре 

креирајући композиције 

различитим техникама и 

материјалима; 

- Самостално распоређује 

облике, линије, боје и текстуре 

креирајући оригиналне 

композиције различитим 

техникама и материјалима; 

-Веома успешно визуелно 

опажа, креативно  и маштовито 

распоређује облике, линије, 

боје и текстуре креирајући 

оригиналне композиције 

различитим техникама и 

материјалима; 

Тема: СПОРАЗУМЕВАЊЕ 

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

-Редовно доноси прибор и 

заинтересован је за рад; 

-Уз подстицај разуме и тумачи 

једноставне знаке и 

симболе из свакодневног 

живота; 

-Уз подстицај изражава поруке 

и  информације сликом и 

текстом; 

-Самостално разуме и тумачи 

једноставне знаке и симболе из 

свакодневног живота; 

-Самостално изражава поруке и 

информације сликом и текстом; 

-Самостално разуме и тумачи 

једноставне знаке и 

симболе из свакодневног 

живота; 

-Креативно и оригинално 

изражава поруке и информације 

сликом и текстом. 
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Тема: НАСЛЕЂЕ 

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

-Редовно доноси прибор и 

заинтересован је за рад; 

-Уз подстицај разговара о 

значају одабраног уметника, 

уметничког дела, споменика и 

музеја; 

-Уз помоћ користи одабрана 

уметничка дела и визуелне 

информације као подстицај за 

стваралачки рад; 

-Процењује и разговара о 

значају одабраног уметника, 

уметничког дела, споменика и 

музеја; 

-Користи одабрана уметничка 

дела и визуелне информације 

као подстицај за стваралачки 

рад; 

-Самостално процењује и 

разговара о значају одабраног 

уметника; уметничко г дела, 

споменика и музеја. 

-Користи одабрана уметничка 

дела и визуелне информације 

као подстицај за стваралачки 

рад; 

Тема: СЦЕНА 

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

-Редовно доноси прибор и 

заинтересован је за рад; 

Уз подстицај разуме поступак 

израде сценогра фије; 

-Уз подстицај учествује у 

планирању и реализацији 

ликовног пројекта или 

радионице (израда елемената 

сценографије). 

-Уз подстицај развија вештине 

сарадње; 

-Самостално разуме поступак 

израде сценографи је. 

-Креативно учествује у 

планирању и реализацији 

ликовног пројекта или 

радионице (израда елемената 

сценографије). 

-Развија вештине сарадње; 

-Самостално разуме поступак 

израде сценогра фије; 

-Креативно и оригинално 

учествује у  планирању и 

Реализацији ликовног пројекта 

или радионице (израда 

елемената сценографије) ; 

-Развија вештине сарадње; 
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МУЗИЧКА КУЛТУРА 

Тема: ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ 

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

-Пева песме по слуху и 

сопственом избору,  уз већу 

помоћ наставника; 

-Поштује договорена правила 

понашања при  извођењу музике; 

-Пева песме по слуху и 

сопственом избору, уз мању 

помоћ; 

-Уз мању помоћ препознаје звук 

и изглед инструмената; 

-Препознаје различит темпо, 

динамику уз мању помоћ; 

-Зна текстове тражених песама и 

самостално пева песме по слуху; 

-Уме да свира на одређеним 

ритмичким инструментима; 

-Зна основе музичке 

писмености. 

-Коментарише, своје и туђе 

извођење музике; 

-Разликује инструменте по боји 

звука и изражајним 

могућностима; 

Пева самостално, у пару или 

групи тражене песме поштујући 

елементе музике; 

-Самостално, у пару или у групи 

свира на одређеним ритмичким и 

мелодијским инструментима; 

-Тачно примењује основе 

музичке писмености; 

-Уме да препозна звук и изглед 

инструмената; 

-Повезује карактер дела са 

избором инструмент а и 

музичким изражајним 

елементима; 

- Самостално или уз помоћ 

одраслих користи предности 

дигитализације; 
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Тема: СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ 

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

-Уз помоћ уме да изнесе своје 

мишљење о  слушаном делу; 

-Препознаје музичке 

инструменте и разликује народну 

и уметничку музику уз  помоћ; 

-Поштује договорена правила 

понашања при слушању музике; 

-Препознаје музичке 

инструменте у одређеним 

композицијама уз подстицај; 

-Разликује народну и уметничку 

музику; 

-Препознаје композицију коју је 

раније слушао; 

-Уочава контраст и понављање у 

музичком делу; 

-Самостално износи своје 

мишљење о  слушаном делу; 

-Уочава и препознаје контраст, 

понављање и динамичке разлике 

у слушаним композицијама; 

Тема: СТВАРАЊЕ МУЗИКЕ 

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

-Ликовно изражава музички 

доживљај уз  помоћ; 

-Ликовно изражава музички 

доживљај уз подстицај; 

Понавља већ осмишљен покрет; 

-Самостално ликовно изражава 

музички доживљај; 

-Самостално креира покрет; 

-Примењује изражајне музичке 

елементе; 

-Осмишљава и изводи 

једноставну ритмичку  и 

мелодијску пратњу; 

-Осмишљава музички одговор на 

музичко пита ње; 

-Осмишљава једноставну 

мелодију на краћи за дати текст; 

-Самостално креира 

кореографију; 
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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; 

-Правилно подиже, носи и 

спушта терет; 

-Поседује позитивно искуство 

успешности  кроз овладавање 

правила елементарних и 

штафетних игара; 

-Вешто изводи сложеније 

форме природних             облика 

кретања; 
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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; 

-Коригује сопствено држање 

тела на основу савета 

наставника; 

-Прати промене у тежини и 

висини код себе  и других; 

-Користи основну 

терминологију вежбања уз 

мања одступања; 

-Препознаје везу вежбања и 

уноса воде; 

-Наведе врсте намирница у 

исхрани; 

-Правилно држи тело; 

-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; 

-Вреднује сопствена и туђа 

постигнућа у  вежбању; 
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ГРАЂАНСКО  ВАСПИТАЊЕ 

Подстицање групног 

рада, договарања и 

сарадње са 

вршњацима и 

одраслима  

ЗАДОВОЉАВА ДОБАР ИСТИЧЕ СЕ 

* учествује у групном облику рада  

*укључује се у процес 

одлучивања од заједничког 

интереса  

* овладава социјалним сазнањима 

о себи и другима  

* активно учествује у групном 

облику рада  

*прилагођава своје мишљење 

групи ради изналажења 

заједничког решења  

Дечја права су 

универзална, једнака 

за све  

*наводи поједина дечја права  

*познаје своја права  

* познаје своја права и придржава 

их се и у решавању тешких 

ситуација  

* самостално одабира вредности у 

оквирима дечјих и људских права 

међусобно их упоређује и 

придржава их се  

Заједно стварамо 

демократску 

атмосферу у нашем 

разреду, школи  

познаје обележја тимског рада и 

његове предности  

* уочава разлике у 

функционисању тима и групе  

*саосећа са другима и спремност 

на пружање помоћи онима који су 

у невољи  

* негује сарадничке односе у 

оквиру тима  

*спремност на заступање и 

заштиту својих и туђих права  

*познаје основне поступке мирног 

решавања сукоба  

Живим демократију, 

демократска акција  

уважава различитости поштујући 

демократичност заједничког 

решења проблема  

* разуме друштвену одговорност 

себе као члана друштва  

* ненасилно решава све проблеме  

*спремност на преузимање јавне 

одговорности за своје поступке  

Људско биће je део 

целог света, 

развијање еколошке 

свести  

*заинтересованост за заштиту 

света око себе  

*спремност на заступање 

еколошких ставова  

* преузима одговорност за 

очување животне средине у свом 

непосредном окружењу и 

подстиче друге да то исто раде  
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ПРОЈЕКТНА   НАСТАВА 

Оцену „Задовољава“ добија ученик који повремено има сукобе у којима напада особе а не проблем, своје обавезе извршава ретко и 

делимично, поседује мало знања и показује малу спремност да прикупља нове информације, ретко суделује у размени идеја, ретко поставља 

питања која се односе на тему, минимално доприноси решавању задатака, нема предлоге како решавати задатке и када добије предлоге слабо 

их реализује, приводи крају само неколико задатака или непотпуно ради задатке, потребно га је стално или повремено подсећати на започети 

задатак, ретко мотивисано, заборавља задатке, не довршава их, нетачно ради или са закашњењем, понекад слуша са пажњом, учествује у 

дискусијама и активностима, сарађује у групном раду, али не уме или делимично уме да презентује резултате свога рада. 

Оцену „Добар“ добија ученик који сарађује са члановима групе уз мање тешкоће, повремено има проблема у комуникацији али их 

самостално решава, своје обавезе извршава уз подсећање и опомињање, поседује извесна знања и повремено суделује у размени идеја, 

повремено поставља питања која се односе на тему, ученик који уз помоћ наставника и/или осталих чланова групеу чествује у решавању 

задатка, ретко има предлоге како решавати задатак али кад га добије ради по њему, повремено има активности које не доприносе решавању 

задатка. Мотивисан је да заврши већину задатака иако неки нису потпуно урађени, с времена на време треба га подсетити да заврши задатак, 

понекад слуша са пажњом, учествује у дискусијама и активностима, сарађује у групном раду, уз помоћ ученика или наставника презентује 

резултате рада. 

Оцену „Истиче се“ добија ученик који сарађује са свим члановима групе, уважава њихове потребе, пажљиво слуша друге, поштује 

договоре групе, не касни, своје обавезе извршава на време и тачно, поседује знања, показује спремност да прикупља нове информације, 

активно подстиче размену идеја и знања са члановима групе и уважава њихове идеје, често поставља питања која се односе на тему, који је у 

потпуности посвећен решавању задатка групе, даје предлоге како решавати задатак, лично је мотивисано, са вољом завршава задатке, 

самоуверено и самостално дете, тражи изазове у учењу, задатке завршава са ентузијазмом, слуша са пажњом,  учествује у 

дискусијама/активностима, уме да презентује резултате рада. 
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СРПСКИ ЈЕЗИК: 

Ученици 4. 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 извршава 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. 

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

вежбе, домаћи задаци (састави) и рецитовање. 
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 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;  

 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.  
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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 индивидуализованом 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.  
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КРИТЕРИЈУМИ ЗА 4. РАЗРЕД 

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 

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

Уз помоћ учествује у дијалогу на 

задату тему; 

Разликује латинично од 

ћириличног писма; 

Уз помоћ пише ћириличним  

писмом; 

Уз већу помоћ чита 

Уз подстицај учествује у дијалогу 

на задату тему; 

Уз подстицај и помоћ пише кратак 

текст(латиницом или ћирилицом)у 

складу са предвићеном 

ортографском нормом; 

Уз подстицај разуме информације, 

захтеве и налоге изговорене 

разговетно и спорим темпом или 

написане; 

Чита уз мању помоћ 

Учествује у дијалогу на задату 

тему; 

Пише кратак текст(латиницом или 

ћирилицом)у складу са 

предвићеном ортографском 

нормом; 

Разуме информације, захтеве и 

налоге изговорене разговетно и 

спорим темпом или написане; 

Чита с разумевањем уз понеку 

грешку 

Самостално учествује у дијалогу 

на задату тему; 

Самостално пише кратак 

текст(латиницом или ћирилицом) 

у складу са предвиђеном 

ортографском нормом; 

Самостално разуме информације, 

захтеве и налоге изговорене 

разговетно и спорим темпом или 

написане; 

Самостално чита с разумевањем 

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 издвоји главни догађај и 

главни лик из текста 

Рецитује песму уз мањи 

подстицај; 

Уз подстицај уочава речи које се 

римују; 

Уз подстицај издвоји главни 

догађај у тексту; 

Уз подстицај опише лик из текста 

Изражајно рецитује песму; 

Уочава речи које се римују; 

Издваја главни догађај у 

књижевном тексту; 

Опише особине ликова у тексту 

Самостално и изражајно напамет 

казује песме, доносећи доживљај 

песме; 

Самостално уочава риму у песми; 

Самостално издваја главни догађај 

у књижевном тексту; 

Самостално опише особине 

ликова у тексту 
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ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК  

Наставник: Лидија Фунћик, проф. енглеског језика и књижевности 

 

Критеријуми оцењивања сачињени су у складу са исходима, циљевима и задацима прописаних Планом и програмом наставе и 

учења предмета, Општим стандардима постигнућа  за енглески језик и уз поштовање Правилника о оцењивању ученика у основном 

образовању и васпитању. 

Документација која прати процес оцењивања: ЕС-дневник, педагошка свеска, тестови (тест разумевања прочитаног текста, 

тест разумевања слушања, тест вокабулара и граматике),  писмене вежбе,  домаћи задаци, пројекти. 

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. 

Оцењивање ученика од четвртог до осмог разреда врши се: 

1. писаним и усменим путем; 

2. праћењем активности на часу и кроз израду домаћих задатака/пројектних активности. 

 

 

 

 

 

https://ceo.edu.rs/wp-content/uploads/2017/12/Opsti-standardi-postignuca-za-kraj-osnovnog-obrazovanja-za-strani-jezik.pdf
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1. ОЦЕЊИВАЊЕ ПИСАНИМ И УСМЕНИМ ПУТЕМ 

У оквиру предмета Енглески језик вреднују се следеће језичке вештине: 

a. разумевање (слушање и читање) 

b. говорне способности; 

c. способности писаног изражавања;  

d. језичне законитости – граматика. 

а.) Мерила за елемент РАЗУМЕВАЊА СЛУШАНОГ и ПРОЧИТАНОГ САДРЖАЈА 

 

Елемент разумевања слушаног садржаја подразумева брзину и тачност усвајања и разумевања различитих појмова и 

текстуалних садржаја на енглеском језику. 

Тест разумевања слушања мери колико пажљиво ученик слуша и ефикасно разуме шта други људи говоре у процесу 

комуникације говорног енглеског. Тест разумевања читања мери колико ученик ефикасно разуме прочитани текст и да схвати основну 

мисао текста. 
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НЕДОВОЉАН (1) 

 ученик не разуме усмена излагања, слушану или писану материју; најједноставније захтеве ни уз помоћ 

наставника ученик не показује способност репродукције нити препознавања основних појмова, речи и 

израза. 

ДОВОЉАН (2) 

 ученик препознаје искључиво проста усмена и писана излагања, основне појмове, фреквентне речи и 

једноставне изразе; 

 уз велику помоћ наставника разуме општи смисао и најважније информације у једноставном тексту;  

 уз већу помоћ наставника разуме веома кратка, једноставна, разговетно и споро изговорена упутства. 

ДОБАР (3) 

 ученик разуме излагања и питања постављена споријим темпом, понекад је нужно поновити и 

поједноставити неке делове реченице и потребно га је усмеравати;  

 самостално разуме општи смисао и најважније информације у једноставном тексту;  

 добро разуме језичне садржаје слушања и читања, али их теже несигурно и понекад нетачно преноси 

другима. 

ВРЛО ДОБАР (4) 

 ученик је способан да функционално усвоји појмове, речи и изразе, а уз мању помоћ наставника их 

повезује и изводи закључке али не разуме сваку појединост код писаног и слушаног садржаја; 

 у великој мери разуме питања, основни смисао и главне информације у писаној форми и нормалном 

говорном темпу; 

 потребно је понекад нешто поновити и ученик не реагује увек правовремено и у потпуности тачно. 

ОДЛИЧАН (5) 

 ученик у потпуности разуме основни смисао и главне информације у аутентичном разговору два или 

више (са)говорника у нормалном говорном темпу; 

 у потпуности разуме писани и слушани текст. 
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б.) Мерила за елемент ГОВОРНЕ СПОСОБНОСТИ: 

Елемент говорних способности подразумева: 

• степен усвојености свих обрађених садржаја (речник, граматика,...) и њихово усмено изражавање; 

• комуникацијске способности: постављање питања, одговарање на питања, вођење разговора, читање, превођење и 

препричавање текста. 

Усмено проверавање знања појединог ученика спроводи се сваки час, у сваком тренутку и обавља се путем непосредног 

одговарања, путем свакодневне комуникације између ученика и наставника, препричавања текстова и пројеката. 

НЕДОВОЉАН (1) 

 ученик није у стању ни уз помоћ наставника да искаже једноставну усмену поруку, једва користи најосновнији 

вокабулар, има потешкоћа у читању, изговору и интонацији; није савладао најосновније граматичке структуре и 

вокабулар па је смисао изреченог нејасан и неразумљив. 

ДОВОЉАН (2) 

 ученик  прави озбиљне и честе грешке у разговору и изговору; 

 ретко налази праве речи и фразе, тешко се изражава, има оскудан речник и користи га полако са пуно оклевања 

упркос великој помоћи наставника; 

 чита отежано, с грешкама и уз помоћ наставника. 
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ДОБАР (3) 

 ученик се може споразумевати и при томе се служи скромним фондом речи, смисао је понекад нејасан због 

граматичких грешака и погрешног редоследа речи, има потешкоћа у читању, изговору и интонацији, али у 

целини је прихватљиво и разумљиво; 

 на лакша питања одговори сигурно али уз делимичну помоћ наставника, а на тежа понекад нетачно и 

несигурно. 

ВРЛО ДОБАР (4) 

ученик говори правилно, али је конверзација у неким елементима неизвесна; изражава се са мањим граматичким 

грешкама, које не утичу на разумевање значења реченице; понекад користи реч или фразу која је неадекватна и 

погрешно је изговора; 

уз помоћ наставника, на питања одговара јасно, структурирано и успешно искаже усмену поруку, исприча лични 

доживљај, преприча садржај разговора или наративног текста;  

чита течно и тачно са мањим грешкама које не ометају комуникацију. 

ОДЛИЧАН (5) 

ученик с лакоћом влада материјом и вештинама, самостално закључује, упоређује и критички разговара на задату 

тему без већих граматичких грешака; 

ученик у потпуности разуме планом и програмом предвиђене појмове, речи и изразе и показује изузетно велики 

степен самосталности приликом њихове примене у усменом изражавању;  

даје јасна и детаљна објашњења са примерима, уз правилну употребу језика, прецизност исказа и одличне 

комуникационе вештине, као и одговоре који показују употребу претходног знања; 

правилно изражајно чита са тачним изговором, правилном интонацијом и природним темпом говора. 
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ц.) Критеријуми за елемент СПОСОБНОСТИ ПИСМЕНОГ ИЗРАЖАВАЊА: 

Писмене провера укључује тачно писање по диктату, писање према упутствима и писање есеја (проверава се граматика, 

вокабулар, свакодневни енглески, разумевање прочитаног текста).  

НЕДОВОЉАН (1) 
 прави крупне грешке у писменом изражавању и у основним граматичким облицима, не постиже 

минималан број бодова на тесту и проверама знања.  

ДОВОЉАН (2) 
 ученик није способан самостално да се писмено изрази, прави учестале и озбиљне правописне и 

граматичке грешке; постиже минималан успех на тестовима и проверама знања. 

ДОБАР (3) 

 ученик не може без помоћи да изрази своје мисли писменим путем и прави честе и веће правописне и 

граматичке грешке;  

 има просечан резултат на тесту и проверама знања и пише на основу датог примера. 

ВРЛО ДОБАР (4) 

 ученик у писаној форми изражава своје мисли самостално уз мање граматичке и правописне грешке које 

не утиче на разумевање писаног рада; 

 има врло добар резултат на решавању теста. 

ОДЛИЧАН (5) 

 ученик може самостално и критички у писаној форми да изрази своје мисли самостално и без већих 

граматичких и правописних грешака;  

 има добру технику решавања тестова и успешан је; 

 пише есеје или диктат са минималним бројем правописних и граматичких грешака. 
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Контролни и писмени задаци и вежбе 

Писмене провере знања у трајању од 45 минута се благовремено најављују. Ученици 4. разреда имају најмање 2 писане 

провере у сваком полугодишту по правилу након сваке обрађене целине и уз претходну најаву садржаја.  

Писмене провере су провера савладаности писменог изражавања ученика и подразумевају учеников самостални рад. 

Уколико наставник утврди да је ученик преписао (плагирао) туђ рад у било којој мери, сматра се да ученик није одговорио на 

задатак и добија оцену недовољан (1).  

Када су у питању писмене провере знања скала која изражава однос између процента тачних одговора и одговарајуће оцене 

је следећа:  

оцена          проценат 

   1                 0%  -  19% 

   2                20% - 49% 

   3                50% - 64% 

   4                65% - 84% 

   5                85% - 100% 
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Диктат се увек односи на познате, већ обрађене теме. Наставник прво прочита цели диктат нормалном брзином да ученици 

добију бољи увид у садржај текста, приликом чега ученици не пишу. Затим се чита спорије реченицу по реченицу, а ученици пишу без 

упадица, и на крају прочита се цели диктат ради контроле и евентуалног поправљања грешака. Ако се у тексту иста грешка појављује 

више пута и написана је погрешно, рачуна се као једна грешка. 

Критеријум оцењивања диктата :  

1-3 грешака = одличан (5) 

4-6 грешака = врло добар (4)  

7-9 грешака = добар (3) 

10-15 грешака = довољан (2) 

16 грешака и више = недовољан (1). 

Временски диктат захтева 15 минута од оквирно 50-60 речи. 

д.) Мерила за елемент ЈЕЗИЧНЕ ЗАКОНИТОСТИ-ГРАМАТИКЕ: 

Елемент језичне законитости подразумева проверу и усвојеност граматичких наставних јединица, односно примена граматичких 

дефиниција кроз различите писмене и усмене задатке. Граматичка правила се не испитују као дефиниције, али ученик би требао бити 

у стању објаснити најједноставније граматичке појаве. Ученик не образлаже језичке законитости граматике на енглеском језику.  
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НЕДОВОЉАН (1)  ученик не препознаје граматичка правила нити уме да их примењује. 

ДОВОЉАН (2) 
 ученик прави озбиљне грешке и искључиво уз помоћ наставника препознаје граматичка правила и 

повремено их минимално примењује. 

ДОБАР (3) 
 ученик делимично познаје и користи једноставне граматичке функције и уз помоћ наставника примењује 

научена граматичка   правила. 

ВРЛО ДОБАР (4)  ученик разуме и правилно примењује научена граматичка правила, уз местимичне грешке. 

ОДЛИЧАН (5) 

 ученик влада граматичким правилима, потпуно их разуме и правилно примењује у датом контексту; 

 у потпуности показује способност примене граматичких правила у новим ситуацијама и уочава најчешће 

изузетке од правила. 
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2. ОЦЕЊИВАЊЕ АКТИВНОСТИ НА ЧАСУ, ИЗРАДА ДОМАЋИХ ЗАДАТАКА 

Формативно оцењивање  

Оцене из активности, домаћих задатака се не уписују u дневник већ се уписују у педагошку свеску наставника ради праћења постигнућа 

ученика, а резултати се могу узети у обзир приликом утврђивања закључне оцене, а у најбољем интересу ученика.  

У формативно оцењивање спадају:  

- писмене провере до 15 минута; 

- ангажовање (степен развијености ученичке компетенције, активност на часу, успешност у групном раду, израда пројеката / плаката / 

паноа, ПП презентација...);  

- домаћи задатак. 

Активност ученика прати се континуирано и вреднује се током целе школске године. У активност улази и редовност, благовременост 

израде и доношења домаћих задатака, као 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 бележи се у педагошку свеску и може бити од значаја за општи успех ученика. 

Одличан (5):  Увек реагује правовремено и у потпуности тачно. Увек слуша и следи упутства за рад које су му потпуно јасна. На 

часу је врло активан, уредан, систематичан и не треба помоћ. Често се јавља за додатни рад који направи квалитетно.  

Врло добар (4):  Скоро увек слуша и следи упутства за рад које су му јасна;  на часу је активан, уредан, и понекад треба помоћ.  

Добар (3):  Понекад не слуша и не следи упуте за рад иако су му јасне. На часу је промењиво активан и понекад глуми пажњу и 

насумице погађа одговоре.  

Довољан (2):  Ретко кад се јавља за додатни рад, а кад треба направити неки пројект резултат је прилично слаб. 

Недовољан (1):  Не показује жељу за напредовањем нити ангажовањем, не доноси материјал потребан за рад. 
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Домаћи задаци 

• Наставник води евиденцију о домаћим задацима и индивидуалним задацима које је дао ученику. Четири ненаписана домаћа задатка (у 

једном полугодишту) вреднују се оценом недовољан (1). 

• Уколико ученик није понео домаћи задатак на час сматра се да га није урадио.  

• Уколико се утврди да је домаћи задатак писао неко други, или је преписан са интернета, сматра се да га ученик није урадио.  

• Уколико ученик покаже на следећем часу уредно написан домаћи задатак, наставник то бележи у своју педагошку свеску, али се не 

брише минус да је задатак извршен.  

Вредновање пројектних активности углавном има мотивациону улогу и вреднује се и бележи се у педагошку свеску: 

• показани степен самосталности; 

• начин излагања (довољно јасно, гласно, правилно);  

• ангажовање и сарадња са осталим члановима групе; 

• да ли је презентација је оригинална;  

• да ли је тачност текста је одговарајућа; 

• да ли је одабир слика у складу са презентацијом; 

• да ли су обухваћени сви важни делови садржаја, след излагања је логичан; 

• реакција слушалаца. 
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ОЦЕЊИВАЊЕ УЧЕНИКА ПО ИОП-у: 

Код ученика са тешкоћама треба вредновати његов однос према раду и постављеним задацима 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 

говорној комуникацији, може му се 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. 

 

 


