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КРИТЕРИЈУМИ ОЦЕЊИВАЊА РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ 

 

Ученици се у току школске године оцењују на следеће начине: 

 

- Писменим проверама (тестови, контролне вежбе, блиц провере, писмене вежбе и писмени задаци) 

- Усменом провером 

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

у пројектима, сарадња у групи, припремљеност за час, уредност...) 

 

Скала бројчаног оцењивања ученика на писменим проверама: 

• од 86%-до 100% одличан (5) 

• од 70%-до 85% врло добар (4) 

• Од 50%-69% добар (3) 

• од 30%-49% довољан (2) 

• испод 30% недовољан (1) 

 

Скала може да варира у циљу мотивисаности ученика и у завсиности од његовог постигнућа, али не више од 10%. 

Уколико ученик стиче образовање и васпитање по ИОП-у 1 или ИОП-у 2, оцењује се на основу ангажовања и степена 

остварености исхода уз прилагођавање начина и поступка оцењивања (према Правилнику о оцељивању ученика у 

основном образовању и васпитању („Службени гласник РС“ број 34/2019, 59/2020 и 81/2020)). 
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КРИТЕРИЈУМИ ОЦЕЊИВАЊА - ПРВИ РАЗРЕД 

 

Формативно оцењивање: Српски језик 

Разред: 1. 

 

НАСТАВНА 

ТЕМА 

Период 

Први ниво (најбољи) Други ниво 

 

Трећи ниво 

 

Четврти ниво 

(незнатно 

напредовање) 

 

Прво тромесечје 

 

 

 

ПОЧЕТНО 

ЧИТАЊЕ И 

ПИСАЊЕ 

 

КЊИЖЕВНОСТ 

 

ЈЕЗИЧКА 

КУЛТУРА 

Правилно изговара све 

гласове, везује их за слова, 

а слова у речи.  

Чита краће текстове са 

разумевањем. 

Правилно и самостално 

пише једноставним и пуним 

реченицама. Самостално 

исказује своје мишљење. 

Правилно употребљава 

тачку и велико слово. 

Правилно шчитава 

повезујући речи у 

реченицу, правилно 

пише слова и повезује 

их у речи. 

Одваја речи приликом 

писања.  

Одговара на питања 

пуном реченицом и 

дословно понавља 

краће садржаје. 

Самосталан је у 

исказивању свог 

мишљења. 

Изговара гласове и 

везује их за слова.  

Шчитава и делимично 

разуме прочитано. 

Пише по диктату са 

грешкама.  

Уочава главне ликове у 

тексту. 

Изговара гласове и не 

везује их за слова. 

Делимично савладао 

слова. 

При читању словка. 

Пише слова са 

извесним грешкама не 

везујући их у реч. 

Уз подстицај учитеља 

исказује своје 

мишљење. 

Прво 

полугодиште 

Успешно је савладао сва 

штампана и писана слова. 

 Чита са разумевањем. 

 Пише без грешке. 

 Самостално препричава 

Зна и штампана и 

писана слова и 

међусобно их 

разликује.  

Чита повезујући речи у 

Разликује писана од 

штампаних слова. 

 Пише по диктату  са 

извесним грешкама. 

 Шчитава и делимично 

Разликује писана од 

штампаних слова. 

Пише по диктату  са 

извесним грешкама. 

При читању словка. 
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краће садржаје и прича о 

догађајима.  

реченицу.  

Пише по диктату са по 

неком грешком. 

Одговара на питања 

пуном реченицом. 

разуме прочитано. 

Мишљење 

наставника о 

раду и 

напредовању 

ученика  

Ученик је успешно 

савладао предвиђене 

садржаје. 

 Чита са разумевањем, пише 

без грешака. 

 Самостално исказује своје 

мишљење пуним 

реченицама. 

Ученик је уз велики 

труд и рад успешно 

савладао сва слова. 

Чита са разумевањем, 

пише по диктату са 

мањим грешкама. 

Правилно употребљава 

тачку и велико слово. 

У односу на предзнање 

са почетка  школске 

године ученик је 

напредовао у писању и 

шчитавању с тим што 

делимично разуме 

прочитано.  

Несигуран је при 

употреби тачке и 

великог слова. 

Пуном реченицом 

одговара на постављено 

питање. 

Препорука је да вежба 

читање и писање и 

употребу тачке и 

великог слова. 

Ученик  је почео шк. 

годину без предзнања 

у погледу познавања 

слова, читања и 

писања. 

 Напредује спорије од 

очекиваног, 

распознаје сва слова, 

преписује текст са 

табле, а по диктату 

пише са извесним 

грешкама.  

При читању словка.  

Препорука је да 

посебну пажњу 

посвети писању и 

усавршавању технике 

читања. 

Друго 

тромесечје 

Савладао је читање и 

писање, разликује знаке 

интерпункције као и 

обавештајну, упитну и 

Савладао је читање и 

писање, разликује знаке 

интерпункције као и 

обавештајну, упитну и 

Правилно пише слова и  

повезује их у речи. 

Правилно шчитава и 

разуме прочитано. 

Познаје сва штампана 

слова и разликује их 

од писаних. 

Лагано шчитава. 
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узвичну реченицу.  

Уочава главне ликове и 

њихове особине као и 

просторне и временске 

односе.  

Дословно понавља краће 

садржаје и самостално 

описује бића по битним 

обележјима. 

узвичну реченицу.  

Уочава главне ликове, 

просторне и временске 

односе. 

Уз подстицај 

препричава краће 

садржаје и прича о 

догађајима из 

окружења. 

Још увек греши при 

употреби тачке и 

великог слова. 

Разликује тачку, 

упитник и узвичник. 

При писању везује 

слова у реч и одваја 

речи при писању. Не 

разликује основне 

елементе правописа. 

Уз помоћ учитеља 

уочава главне ликове 

у тексту. 

Крај  школске 

године 

У потпуности савладао 

предвиђене садржаје. 

 Самостално пише без 

грешке. 

 Чита брзином нормалног 

говора. 

 

Савладао је читање и 

писање.  

Познаје елементе 

правописа. 

 Уочава главне ликове у 

тексту и самостално 

изражава своје 

мишљење. 

Правилно повезује 

слова у реч, шчитава и 

разуме прочитано.  

Уз подстицај 

препричава краће 

садржаје и прича о 

догађајима. 

Преписује текст 

штампаним словима.  

Словка при читању. 

 Уз подстицај  уочава 

ликове и догађаје у 

тексту. 

Мишљење 

наставника за 

крај школске 

године 

Ученик је у потпуности 

савладао све предвиђене 

садржаје. 

 Чита брзином нормалног 

говора и пише без грешке. 

 Препорука је да и даље 

вежба чита и писање како 

би наставио и даље да 

напредује у другом разреду.  

Ученик је показао 

велико напредовање у 

току другог 

полугодишта. 

Савладао технику 

читања и писање. 

 Успешно изражава 

своје мишљење о 

ликовима у тексту. 

Ученик је напредовао у 

току другог 

полугодишта. 

 Правилно повезује 

слова у речи, шчитава и 

разуме прочитано.  

Препричава краће 

садржаје, прича о 

догађајима, али још 

Ученик је напредовао 

у току другог 

полугодишта. 

Преписује одвајајући 

речи при писању. 

 Лагано шчитава 

непознати текст. Још 

увек је несамосталан 

у уочавању ликова и 

mailto:oszitkovac@open.telekom.rs
http://www.zitkovac.edu.rs/


      Основна школа „Вук Караџић“  
                                   Ратка Јовића 10, 18210 Житковац 
                                   018/887-055, 846-454  
                                   oszitkovac@open.telekom.rs 
                                   www.zitkovac.edu.rs  

www.zitkovac.edu.rs 

Познаје основе 

правописа.  

Препорука је да и даље 

вежба читање како би 

стекао брзину 

нормалног говора. 

увек није самосталан.  

Препорука је да вежба 

читање, ради на брзини 

писања и уредности при 

писању. 

догађаја у тексту. 

Препорука је да и 

даље вежба читање и 

писање. 
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Формативно оцењивање: Математика 

Разред: 1. 

НАСТАВНА ТЕМА Четврти ниво 

(незнатно 

напредовање) 

Трећи ниво 

 

Други ниво 

 

Први ниво (најбољи) 

 

 

 

 

ПРИРОДНИ 

БРОЈЕВИ ДО100 

Броји чита и пише 

бројеве до 10 и 

упоређује их. 

Сабира и одузима до 5 

без грешке, а до 10 са 

грешкама. 

Броји до 20 уз помоћ 

дидактичког 

материјала. 

Разликује метални и 

папирни новац. 

 

Броји, чита и пише 

бројеве до 20 и 

упоређује их. 

Сабира и одузима до 

20. 

Чита и пише бројеве 

до 100 

Броји, чита и пише 

бројеве до 20 и 

упоређује их уз 

коришћење знакова 

веће, мање, једнако. 

Решава једноставне 

текстуалне задатке. 

Броји, чита и пише 

бројеве до 100 

Сабира и одузима 

бројеве до 20, познаје 

и користи 

математичку 

терминологију. 

Броји, чита и пише и 

упоређује бројеве до 

100. 

Сабира и одузима до 

100 и успешно решава 

текстуалне задатке 

 

 

 

ГЕОМЕТРИЈСКИ 

ОБЛИЦИ 

Групише предмете 

према једној особини 

и уз помоћ 

наставника. 

 

 

 

 

 

Разликује предмете 

према величини, 

облику и боји 

Одређује положаје 

предмета према себи. 

Разликује 

геометријска тела и 

фигуре. 

Разликује и именује 

геометријска тела и 

фигуре. 

Одређује положај 

предмета према себи, 

другој особи и другом 

предмету 
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МЕРЕЊЕ И МЕРЕ 

Препознаје неке 

справе за мерење. 

Препознаје справе за 

мерење,лењир 

користи уз помоћ 

наставника. 

Познаје справе за 

мерење,неке од њих и 

користи (лењир). 

Зна да користи справе 

за мерење 

дужине,познаје остале 

справе за мерење. 

 ФОРМАТИВНА 

ОЦЕНА 

Степен постигнућа: 

Решава једноставније 

задатке,тражи помоћ 

наставника и додатну 

подршку. 

Степен ангажовања: 

Повремено је активан. 

Препорука за даљи 

рад: 

вежбање задатака са 

илустрацијама. 

 

 

 

ФОРМАТИВНА 

ОЦЕНА   

Степен постигнућа: 

Начасовима 

математике захтева 

посвећеност 

наставника, а посебно 

при обради наставних 

садржаја. Задатке 

решава уз помоћ и 

додатно појашњавање 

до разумевања и 

усвајања садржаја.  

Степен ангажовања: 

 

Повремено учествује 

у  активностима на 

часовима. 

Препорука за даљи 

рад: 

У даљем раду 

вежбати решавање 

текстуалних задатака 

ФОРМАТИВНА 

ОЦЕНА 

Степен постигнућа: 

 

Савладао је наставне 

садржаје на 

очекиваном нивоу. 

Стечена знања 

примењује у 

реалистичним 

ситуацијама уз мањи 

подстицај. 

Степен ангажовања: 

Углавном учествује у 

различитим 

активностима и 

испуњава обавезе у 

виду домаћих 

задатака. 

Препорука за даљи 

рад:вежбање задатака 

везаних за различите 

животне ситуације. 

Сабира и одузима 

бројеве до 20, познаје 

и користи 

математичку 

терминологију. 

Броји, чита и пише и 

упоређује бројеве до 

100. 

Сабира и одузима до 

100 и успешно решава 

текстуалне задатке 

 

ФОРМАТИВНА 

ОЦЕНА 

Степен постигнућа: 

Савладао је наставне 

садржаје у 

потпуности.Стечена 

знања примењује у 

реалистичним 

ситуацијама.  

Степен ангажовања: 

Активно учествује у 

mailto:oszitkovac@open.telekom.rs
http://www.zitkovac.edu.rs/


      Основна школа „Вук Караџић“  
                                   Ратка Јовића 10, 18210 Житковац 
                                   018/887-055, 846-454  
                                   oszitkovac@open.telekom.rs 
                                   www.zitkovac.edu.rs  

www.zitkovac.edu.rs 

и задатака датих у 

виду причеи 

задатаказадатака са 

више информација. 

свим активностима и 

редовно испуњава 

обавезе дате у виду 

домаћих задатака. 

 Препорука за даљи 

рад:израда задатака у 

виду различитих 

„мозгалица“из дечије 

штампе. 
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Формативно оцењивање: Свет око нас 

Разред: 1. 

 

НАСТАВНА ТЕМА 

 

Четврти ниво 

(незнатно 

напредовање) 

Трећи ниво 

 

Други ниво 

 

Први ниво (најбољи) 

 

Породица, дом, 

школа 

-Зна основна правила 

понашања у породици и 

школи. 

-Уз помоћ описује 

школу и дом. 

-Набраја чланове уже 

породице. 

- Уз помоћ и подцтицај 

описује породичне 

празнике и обичаје. 

-Зна која су права и 

обавезе чланова у 

раз.друштвеним 

групама. 

- Формулише 

правила понашања у 

школи. 

-Описује школу и 

породични дом. 

-Самостално 

описује празнике и 

обичаје. 

-Уочава,познаје,описује и 

примењује правила 

понашања  у школи и 

породичном дому.  

-Самостално описује 

празнике и обичаје. 

-Разуме заједничке 

карактеристике 

друштвених група и 

разлике међу њима. 

- Веома успешно описује 

дом и школу, улогу и 

значај 

-.Самостално објашњава, 

повезује знања, тумачи и 

закључује. 

Оријентација у 

простору и времену 

-Уз помоћ зна да се 

оријентише у простору, 

користи одреднице 

лево -десно, горе - доле, 

напред - назад. 

-Именује дане у 

седмици.  

-Делимично разуме 

опојмове обданица и 

ноћ, као и делове дана. 

-Савладао 

сналажење у 

простору помоћу 

објеката и 

одредница. 

-Самостално набраја 

дане у седмици, 

разуме и објашњава 

делове дана. 

-Успешно зна да се снађе 

у насељу помоћу 

одређених објената и 

одредница, разуме и 

описује улогу делова 

дана.  

-Самостално дабраја дене 

у седмици и распоред 

активности по данима. 

-Веома успешно и 

самостално се 

оријентише у времену и 

простору.  

-Тумачи, закључује и 

објашњава узрочно-

посведичне везе. 
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Здравље и 

безбедност 

Уз помоћ делимично 

описује насеље и 

правила понашања у 

њему. 

-Брине о свом здрављу, 

зна које су могуће 

опасности у 

кући(ел.струја, 

поплава,пожар).  

-Уочава и уз помоћ 

описује временске 

непогоде. 

Зна шта је насеље,и 

поштује правила 

понашања у њему 

као и безбедност у 

саобраћају. 

-Брине о свом 

здрављу, зна могуће 

узроке опасности у 

кући и последице.  

-Разликује 

временске непогоде 

и опасности од њих. 

Уочава улогу насеља и 

самостално га описује, 

примењује знања о 

понашању у насељу 

-.Брине о свом здрављу, 

зна узроке и последице 

опасности у кући 

-.Разликује ел.непогоде и 

зна могуће последице. 

Веома успешно познаје 

улогу насеља, примењује 

правила понашања у 

њему и скреће пажњу 

другима. 

- Брине о свом здрављу и 

здрављу других, зна 

узроке појединих 

болести и заштиту од 

њих. 

-Разуме опасности у 

кући, објашњава их, 

повезује узрок и 

последицу. 

Ја и други -Стидљивоисказује 

своја осећања, 

разликује их и уз помоћ 

описује.  

-Зна које су основне 

животне потребе.                  

Разуме да постоје 

сличности и разлике 

међу људима, уз помоћ 

и подстицај их 

објашњава. 

Слободно исказује  

своја осећања.-

Формулише ставове 

о њима. 

-Разуме које су 

основне животне 

потребе људи. 

-Исказује своје 

ставове о 

сличностима и 

разликама људи. 

Уочава, повезује и 

описује своја осећања 

.-Успешно објашњава 

потребу за основним 

животним потребама. 

-Успешно описује 

сличности и разлике међу 

људима. 

-Веома успешно уочава, 

описује и објашњава 

различита осећања. 

-Самостално објашњава 

и зна улогу основних 

животних потреба. 

-Разуме и повезује 

сличности и разлике 

међу људима. 

Човек ствара - Зна да човек ради, 

делимично разуме 

-Разуме улогу рада 

човека, исказује свој 

-Успешно разуме улогу 

човека у раду и 

- Веома успешно 

повезује улогу рада и 
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улогу рада. 

-Зна да постоје 

различити материјали и 

набраја их. 

-Површно разуме 

својства материјала. 

став према раду и 

значају рада. 

-Зна да разврста 

материјале на 

природне и 

вештачке. 

-Уочава својства 

материјала. 

-Разуме значај 

појединих 

материјала за живот 

човека. 

продуктима рада.-

Описује различите 

делатности. 

-Разврстава материјале и 

описује их. 

-Успешно описује 

основна својства 

материјала. 

оно што човек ствара. 

-Одлично описује 

материјале, разуме и 

објашњава врсте 

материјала. 

-Самостално објашњава 

својства и значај 

материјала. 

-Наводи битне особине 

материјала. 

Разноврсност 

природе 

-Зна ко чини живу и 

неживу природу. 

-Делимично разуме 

карактеристике живих 

бића. 

-Површно разуме улогу 

и значај неживе 

природе. 

-Уз помоћ зна да 

наброји делове живих 

бића. 

-Површно разуме 

повољно и неповољно 

деловање човека на 

очување природе. 

-Зна и разуме ко 

чини живу и неживу 

природу 

-Уочава 

карактеристике 

живих бића као и 

неживе природе. 

-Препознаје и 

именује деложиве  

живих бића.  

-Разликује станишта 

према условима 

живота живих бића 

у њима. 

-Успешно уочава и 

разуме повезаност живе и 

неживе природе на 

појединим примерима. 

-Зна основне разлике 

међу живим бићима. 

-Зна улогу основних 

делова живих бића. 

-Разуме и објашњава 

основне мере заштите 

живе и неживе природе. 

-Веома  успешно зна ко 

чини живу и неживу 

природу. 

-Објашњава повезаност 

живе и неживе природе. 

-Описује заједничке 

карактеристике живих 

бића. 

-Препознаје, именује и 

описује улогу делова 

тела живих бића. 

- Разуме међусобну 

зависност живих бића у 

животној заједници. 

-Самостално износи 
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личне ставове о заштити 

животне средине. 

 Формативна оцена: 

-Делимично усваја 

знања, нередовно ради 

домаће задатке.—

Стидљиво активан, 

често беспотребно 

одсутан. 

-Уз помоћ и подстицај 

износи своје 

ставове.Повремено и 

стидљиво дискутује. 

-Мотивисаност на 

ниском нивоу, 

-Потребан период 

адаптације, више 

залагања и 

одговорности. 

Формативна оцена: 

-Савлађује наставно 

градиво.Показује 

самосталност у 

раду, редовно ради 

домаће задатке. 

-Повремено активан 

у раду. 

-Показује 

мотивисаност у 

раду. 

-Потребно је више 

рада, упорности и 

одговорности. 

Формативна оцена: 

-Успешно усваја наставно 

градиво. 

-Одговоран и активан. 

-Уочава, 

описује,примењује и 

објашњава углавном 

самостално. 

-Мотивисаност и жеља за 

новим знањем стално 

присутни.  

-Тако треба да настави. 

Формативна оцена: 

-Веома успешан и 

одговоран у раду. 

-Самостално описује, 

уочава, закључује, 

тумачи. 

-Примењује знања у раду 

и понашању. 

-Веома активан и 

мотивисан. 

-Тако треба да настави. 
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Формативно оцењивање: Ликовна култура 

Разред: 1. 

 

НАСТАВНА ТЕМА 

 

Четврти ниво 

(незнатно 

напредовање) 

Трећи ниво 

 

Други ниво 

 

Први ниво (најбољи) 

 

Ликовна култура и 

окружење 

Служи се неким 

средствима и 

техникама ликовно-

визуелног изражавања 

уз већу помоћ 

наставника 

Служи се средствима и 

техникама  ликовно-

визуелног изражавања 

уз помоћ наставника. 

Служи се средствима 

и техникама  ликовно-

визуелног 

изражавања. 

Служи се средствима и 

техникама  ликовно-

визуелног изражавања, 

доживљава окружење и 

ликовно га представља. 

Односи у видном 

пољу 

Представља односе у 

видном пољу са 

већим потешкоћама. 

Представља односе у 

видном пољу са 

потешкоћама. 

 Врши перцепцију 

односа у видном пољу 

и представља 

предмете и објекте у 

одговарајућој 

пропорцији уз мањи 

подстицај. 

Правилно врши 

перцепцију односа у 

видном пољу и 

представља  предмете и 

објекте у одговарајућој 

пропорцији. 

Обликовање Користи  

 картон и стару 

амбалажу за 

моделовање и 

преобликовање уз 

помоћ и подстицај. 

Представља пропорцију 

са већим 

потешкоћама,обликује  

неке моделе од 

пластелина,користи  

 картон и стару 

амбалажу за 

моделовање и 

преобликовање уз 

Представља 

пропорцију,обликује 

моделе од 

пластелина,користи 

успешно картон и 

стару амбалажу за 

моделовање и 

преобликовање уз 

мањи подстицај. 

Правилно представља 

пропорцију,обликује 

моделе од 

пластелина,користи 

успешно картон и стару 

амбалажу за 

моделовање и 

преобликовање. 
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помоћ и подстицај. 

Споразумевање Препознаје неке 

визуелне знакове 

споразумевања и 

ликовно их 

представља уз већу 

помоћ. 

Препознаје неке 

визуелне знакове 

споразумевања и 

ликовно их 

представљауз 

подстицај. 

Познаје визуелне 

знакове 

споразумевања и сам  

осмишљава и ликовно 

представља своје 

знакове и амблеме уз 

мањи подстицај. 

Познаје визуелне 

знакове споразумевања 

и сам  осмишљава и 

ликовно представља  

своје знакове и 

амблеме. 

 Формативна оцена : 

-Уз помоћ се служи 

неким техникама 

ликовног изражавања 

.Уз помоћ користи 

неке боје , разликује 

их , али их не користи 

правилно . Стидљиво 

исказује утиске о 

свом раду и радовима 

својих другова 

.Потребно је веће 

ангажовање, 

активност, 

мотивација, 

одговорност и 

залагање на часу, као 

и уредност у раду . 

Формативна оцена : 

-Служи се неким 

техникама ликовно 

визуелног изражавања.  

Ради самостално уз 

подстицај, користи 

материјале и 

употребљава прибор. 

Уз подстицај исказује 

утиске  о свом раду и 

раду својих другова. 

Потребно је више 

активности и 

ангажовања на часу, 

као и одговорности и 

упорности   . 

Формативна оцена : 

-Успешно усваја 

наставно градиво . 

Проналази и 

анализира лепо и 

ружно у својој 

околини .Користи 

разне материјале за 

нова ликовна искуства 

. Уме да процени свој 

рад и рад својих 

другова . Креативан , 

мотивисан и активан 

на часу. Нека настави 

тако у даљем раду .  

Формативна оцена : 

-Веома успешан и 

одговоран .Усвојио је 

планом предвиђене 

садржаје на очекиваном 

нивоу . Активан је у 

раду на часу , 

мотивисан за рад . 

Радове завршава 

углавном на часу .У 

креативном смислу је 

слободан , отворен и 

маштовит . Нека тако 

настави .  
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Формативно оцењивање: Музичка култура 

Разред: 1. 

НАСТАВНА ТЕМА ОСНОВНИ НИВО СРЕДЊИ НИВО НАПРЕДНИ НИВО 

 

 

 

СЛУШАЊЕ 

МУЗИКЕ 

- препознаје музички 

почетак и крај и понављање 

теме или карактеристичног 

мотива у слушаном делу; 

- препознаје музичке 

инструменте; 

- препознаје и именује 

слушане композиције; 

- препознаје појмове музике 

уз помоћ учитеља; 

- поштује договорена 

правила понашања при 

слушању музике. 

 

- препознаје музичке 

инструенте у одређеним 

композицијама; 

- препознаје већину 

назива музичких 

композиција, народних 

песама и игара; 

- повезује музичко дело у 

односу на њему блиске 

ситуације, врсту гласа и 

боју инструмента са 

карактером дела. 

- именује називе слушаних 

композиција народних песама и 

игара; 

- самостално износи своје мишљење 

о слушаној композицији;  

- разликује одабране звукове и 

тонове, певање/свирање; хор/један 

певач/група певача; оркестар/један 

свирач/група свирача, боју 

различитих певачких гласова и 

инструмената и музичке изражајне 

елементе; 

- објашњава својиим речима утиске о 

слушаном делу, особине тона, 

доживљај прегласне музике и њеног 

утицаја на тело и зашто је тишина 

важна. 

ИЗВОЂЕЊЕ 

МУЗИКЕ 

- изговара у ритму уз покрет 

бројалице; 

- самостално пева научене 

песме по слуху и делимично 

изводи ритмичку пратњу; 

- препознаје и уочава 

различите музичке игре и 

- изводи музичке игре; 

- користи удараљке; 

- понавља краћи задати 

музички мотив. 

- пева по слуху песме различитог 

садржаја и расположења; 

- пева по слуху уз покрет народне 

песме и музичке игре; 

- примењује правилан начин певања 

и договорена правила у групном 

певању и свирању; 
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изводи их уз помоћ учитеља. - свира по слуху звучне ономатопеје 

и илустрације, ритмичку пратњу уз 

бројалице и песме, једноставне 

аранжмане, свирачке деонице у 

музичим играма. 

МУЗИЧКО 

СТВАРАЛАШТВО 

- ликовно изражава музички 

доживљај уз помоћ учитеља; 

- опонаша звукове из 

непосредне околине; 

- изводи покрете уз певану 

или слушану музику уз 

помоћ учитеља. 

- креира бројалице, 

песме и музичке игре са 

ритмичким и звучним 

ефектима; 

- ствара покрете уз 

слушану или певану 

музику; 

- осмишљава мање 

ритмичке целине 

- учествује у школским 

приредбама и 

манифестацијама. 

- објашњава својим речима доживљај 

свог и туђег извођења; 

- ствара звучне ефекте, покрете уз 

музику, мању ритмичку целину 

помоћу различитих извора звука, 

ритмичку пратњу за бројалице, песме 

и музичке игре помоћу различитих 

извора звука, музичко питање и 

одговор на ритмичким удараљкама, 

једноставну мелодију на краћи задати 

текст; 

- бира према задатом литерарном 

садржају одговарајучи музички 

садржај. 
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Формативно оцењивање: Физичко и здравствено васпитање 

Разред: 1. 

 

НАСТАВНА ТЕМА 

 

 

(Четврти ниво) 

 

(Трећи ниво) 

 

 (Други ниво) 

 

(Први ниво) 

Ходање и трчање 

 

 

Скакања и 

прескакања 

 

Бацања и хватања 

 

 

Пузања, вишења, 

упори и пењања 

 

Вежбе на тлу 

 

Вежбе равнотеже 

 

 

Вежбе са 

реквизитима 

 

Плес и ритмика 

 

Полигон 

-Реодовно доноси 

опрему,  

-Показује минимум 

интересовања за 

физичко-здравствену 

културу, 

-Препознаје справе 

-Планира и организује 

краткорочне 

активности на основу 

задатих услова и 

ресурса 

-Примењује 

здравствено-

хигијенске мере пре, у 

току и након вежбања 

-Одржава личну и 

колективну хигијену 

-Поштује правила игре 

-Ради уз помоћ 

наставника и труди се да 

правилно користи 

реквизите, изводи вежбе, 

користи справе 

-Показује 

заинтересованост за 

сопствени процес учења, 

уважава препоруке за 

напредовање и 

делимично их реализује 

-Усвојене здрваствено-

хигијенске навике 

-Примењује здравствено-

хигијенске мере пре, у 

току и након вежбања 

-Одржава личну и 

колективну хигијену 

-Самостално изводи 

активности уз мање 

грешке 

-Користи справе уз 

мању несигурност 

-Правилно изводи 

вежбе обликовања 

-Зна и поштује 

правила игре 

-Правилно користи 

реквизите и справе 

-Усвојене 

здрваствено-

хигијенске навике и  

примењује знања из 

области здравља 

-Примењује 

здравствено-

хигијенске мере пре 

-Правилно и 

самостално изводи све 

активности 

-Вешто, сигурно и 

самостално користи 

справе и реквизите 

-Зна и поштује правиле 

игре 

-Усвојене здрваствено-

хигијенске навике и  

примењује знања из 

области здравља 

-Примењује 

здравствено-хигијенске 

мере пре, у току и 

након вежбања 

-Одржава личну и 

колективну хигијену 
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Формативно оцењивање: Дигитални свет 

Разред: 1. 

 

НАСТАВНА 

ТЕМА 

 

Четврти ниво 

(незнатно 

напредовање) 

Трећи ниво 

 

Други ниво 

 

Први ниво (најбољи) 

 

 

ДИГИТАЛНО 

ДРУШТВО 

У мањој мери логички 

повезује дигиталне 

уређаје и уз подршку 

наставника изводи 

закључке који се 

заснивају на подацима 

У довољној 

мери логички 

повезује 

дигиталне 

уређаје. Изводи 

закључке који 

се заснивају на 

подацима 

У великој мери логички 

повезује дигиталне 

уређаје и изводи 

закључке који се 

заснивају на подацима 

У потпуности  логички 

повезује дигиталне уређаје 

изводи закључке који се 

заснивају на подацима 

 

БЕЗБЕДНО 

КОРИШЋЕЊЕ 

ДИГИТАЛНИХ 

УРЕЂАЈА 

У  мањој мери 

репродукује и 

правилно користи 

дигиталне уређаје 

У  знатној мери 

репродукује и 

правилно 

користи 

дигиталне 

уређаје 

  Самостално 

репродукује и правилно 

користи дигиталне 

уређаје 

Лако  и логички 

репродукује и правилно 

користи дигиталне уређај 

 

АЛГОРИТАМСК

И НАЧИН 

РАЗМИШЉАЊА 

Уз минималну 

примену уочава и 

исправља грешке у 

симболима и 

алгоритмима .Наведи 

основне препоруке у 

Већим делом  

уочава и 

исправља 

грешке у 

симболима и 

алгоритмима 

Показује велику 

самосталност и висок 

степен  активноси и 

ангажовањаа у 

исправљању грешака  у 

симболима и 

Показује изузетну  

самосталност и висок 

степен  активноси и 

ангажовањаа у исправљању 

грешака  у симболима и 

алгоритмима .Наведи 
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руковању дигиталним 

уређајима 

.Наведи 

основне 

препоруке у 

руковању 

дигиталним 

уређајима 

алгоритмима .Наведи 

основне препоруке у 

руковању дигиталним 

уређајима 

основне препоруке у 

руковању дигиталним 

уређајима 

 Формативна 

оцена:делимично 

усваја 

знања,нередовно ради 

домаће 

задатке,стидљиво  је 

активан  често 

беспотребно одсутан 

-Уз помоћ и подстицај 

износи своје 

ставове.Повремено 

стидљиво 

дискутује.Мотивисано

ст на ниском нивоу. 

Потребан период 

адаптације,више 

залагања и 

одговорности 

Формативна 

оцена:Савлађује 

наставни 

градиво.Показуј

е самосталност 

у раду,ради 

редовно домаће 

задатке.Показуј

е мотивисаност 

у 

раду.Потребно 

је више 

рада,упорности  

и одговорности. 

Формативна 

оцена:Успешно усваја 

наставно 

градиво.Одговоран и 

активан.Уочава ,описује, 

примењује и објашњава 

углавном 

самостално.Мотивисано

ст и жеља за знањем 

стално присутна.Тако 

треба да настави 

Формативна оцена:Веома 

успешан и одговоран у раду 

.Самостално описује 

,уочава 

,закључује,тумачи.Примењу

је знања у раду и 

понашању.Веома активан и 

мотивисан.-Тако треба да 

настави. 
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Формативно оцењивање: Верска настава 

Разред: 1. 

НАСТАВНА ТЕМА ЗАДОВОЉАВА ДОБАР ИСТИЧЕ СЕ 

Увод – 1    

Заједница као основ 
живота – 4 

Ученик уз помоћ 

наставника решава 

предвиђене задатке 

Ученик уз мању помоћ 

наставника или другара 

(тимски рад) решава 

предвиђене задатке 

Ученик самостално решава 

предвиђене задатке 

Заједница љубави 
Бога, човека и природе 
– 5 

Препознаје значај заједнице 

као основ живота 

 

Уочава међусобну 

повезаност између 

породице и Божије 

породице 

 

Примењује стечена знања и 

искуства „Ми смо део Божје 

породице-Цркве 

 

Неизмерна љубав 
Божја-Христос се роди! 
– 6 

Разуме значај прославе 

Божића;зна Божићни 

поздрав „Христос се 

роди, Ваистину се роди“ 

 

Одређује смисао 

неизмерне љубави Божије 

 

Препознаје главне личности 

из библијске приче о 

Христовом рођењу ( уз помоћ 

иконе празника и по кључним 

симболима); изводи закључак 

да треба следити пут Светог 

Саве 

 

Црква – заједница са 
Богом – 8 

Препознаје оно што је 

Бог створио од онога 

што је човек направио 

(на примерима из 

Зна да у заједници са 

Богом учествујемо 

слободно, само ако то 

желимо 

Поставља себи циљ-жељу да 

се упозна са Литургијом као 

догађајем 
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непосредног окружења) 

 

  

Христова љубав према 
човеку и свету – 4 

Зна да је Васкрс 

најрадоснији празник; 

учествује у 

обележавању Васкрса; 

 

Изводи једноставне 

закључке о Христовој 

љубави према човеку и 

свету; зна садржај и 

мелодију песме „Знаш ли 

ко те љуби силно“ 

 

Разуме Христово учење као 

„учење“ о љубави и 

праштању ( на примерима из 

јеванђељских прича) 

 

Наша брига о свету – 6 

Уочава да је наша брига 

о свету веома значајна 

 

Објашњава међусобну 

повезаност свих људи и 

природе 

 

Препознаје поступке људи 

који су прожети љубављу 

према природи, људима и 

Богу 
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КРИТЕРИЈУМИ ОЦЕЊИВАЊА - ДРУГИ РАЗРЕД 
 

Формативно и сумативно оцењивање за предмет: Српски језик 

Разред: 2. 

НАСТАВНА ТЕМА ДОВОЉАН 2 ДОБАР 3 ВРЛО ДОБАР 4 ОДЛИЧАН 5 

КЊИЖЕВНОСТ 

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 једноставану 

улогу у драмском 

тексту; 

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 

ипрепознаје 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; 

Разликује  делове 

песме: строфа и стих , 

Изражава доживљај 

песме те 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 

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 

иупоређује их; објашњава  

особине ликова и наводи 

примере; 

-Самостално описује 

главне карактеристике 

књижевне врсте дајући 

примере; 

- Самостално и изражајно 

рецитује доносећи 

доживљај песме слушаоцу; 
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-Уз помоћ може да 

издвоји очигледну и 

јасну поуку басне; 

уме да препозна 

пословицу. 

 

-Уз подстицај издваја 

очигледну и јасну 

поуку басне; 

може  да препозна 

пословицу. 

тексту; 

-Самостално издваја 

поуку у басни, уме да 

објасни неке 

пословице. 

- Самостално и изражајно 

изводи улоге у драмском 

тексту;  

- Самостално издваја 

поуке у басни, самостално 

објашњава пословице. 

ЈЕЗИК 

Граматика, правопис и 

ортоепија 

Препознаје именице и 

глаголе помоћ; 

- Уз помоћ разликује 

реченице по обилику 

и значењу; 

-Уз помоћпрепознаје 

и  разликује глас и 

слово; 

-Раставља речи на 

крају реда 

користећицртицу уз 

помоћ; 

-Углавном правилно 

изговара речцу ли, 

греши у записивању 

упитних реченица; 

- Углавном правилно 

изговара речцу не , 

греши у записивању; 

-- Примењује 

претходнонаучена 

Препознаје 

једноставне примере 

именица и глагола у 

говорној и писаној 

комуникацији; 

-Разликује реченице 

по облику и значењу у 

једноставним 

примерима; 

- Разликује глас и 

слово; 

-Раставља речи на 

крају реда користећи 

цртицу, често греши; 

-- Правилно изговара 

речцу ли, понекад 

греши у записивању 

упитних реченица; 

-Углавном правилно 

изговара речцу не, 

понекад греши у 

Препознаје и 

разликује именицу и 

глагол као врсту речи 

међу другим речима у 

говорној и 

писаној комуникацији 

уз подстицај; 

-Разликује реченице 

по облику и значењу 

и даје једноставне 

примере; 

- Разликује слас, 

слово , самогласнике 

и сугласнике -понекад 

греши; 

- Раставља речи на 

крају реда користећи 

цртицу уз понеку 

грешку; 

-Правилно изговара и 

записује речцу ли у 

Разликује именицу и 

глагол као врсту речи међу 

другим речима у говорној 

и писаној 

комуникацији; 

-Разликује реченице по 

облику и значењу и даје 

сопствене примере; 

-Разликује глас, слово, 

самогласнике и 

сугласнике; 

-Примењује правило 

растављања речи на крају 

реда користећи цртицуи 

даје примере; 

- Правилно изговара и 

самостално записује речцу 

ли идаје примере; 

-Правилно изговара и 

записује речцу не у  

одричним реченицама и 
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правописна правила 

уз помоћ; 

- Пише вишечлана 

географска 

имена,често греши; 

-Препознаје велико 

почетно слово у 

називима улица, 

тргова и градова, 

пише само уз помоћ. 

- Изговара и пише 

гласове ч, ћ, ђ,џу 

речима уз веће 

грешке. 

 

записивању; 

-- Примењује 

претходнонаучена 

правописна правила 

узмању помоћ; 

- Пише вишечлана 

географска имена уз 

више грешака; 

-Препознаје велико 

почетно слово у 

називима улица, 

тргова и градова, 

пише уз више 

грешака; 

- Изговара и пише 

гласове ч, ћ, ђ,џу 

речима уз грешке. 

 

упитним реченицама; 

-Правилно изговара и 

записује речцу не у  

одричнимреченицама; 

-Разуме и примењује 

претходна знања и 

вештине; 

- Пише вишечлана  

географскаимена 

узмање грешака; 

-Примењује научена 

правописна правила о 

писању имена, назива 

градова, села, улица и 

тргова уз мање 

грешке; 

- Изговара и пише 

гласове ч, ћ, ђ, џу 

речима  уз понеку 

грешку. 

примењује научено у 

сопственим примерима; 

-Самостално повезује и 

примењује претходна 

знања; 

-Примењује научено о 

писању вишечланих 

географских имена; 

-Разуме и примењује 

научена правописна 

правила о писању имена, 

назива градова, села, 

улица и тргова; 

-Примењује научено о 

писању гласова ч, ћ, ђ и џ 

у речима и реченицама. 

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 

Усвајање другог писма 

Усмено и писмено 

изражавање 

 

Разликује ћирилицу 

од латинице;може да 

запише речи 

латиницом;уме да уз 

помоћ запише краће 

реченице;слова 

 

- Записује реченице, 

преписујући текст 

написан 

ћирилицом;често 

слова обликује 

нечитко; 

Самостално чита и 

пише латиницом уз 

мање грешке. 

Уљудно разговара и 

слуша саговорника; 

- Самостално 

поставља и одговара 

 

- Користи латиницу исто 

као што користи 

ћирилицу;потпуно и 

самостално користи оба 

писма. 

Самостално уљудно 
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обликује неправилно, 

често мешајући 

писма; 

- чита споро и често  

греши; 

Разговара и слуша 

саговорникау  

разговору уз помоћ; 

-Уз помоћ саставља 

једноставну реченицу, 

често греши; 

- Обликује кратку 

причу уз подстицај и  

помоћ; 

- Запажа појединости 

у посматрањуи уз 

помоћ, 

описује лик/предмет 

према плану; 

- Извештава о 

обављеном задатку 

или о ономе који ће се 

тек обавити не 

поштујући 

хронолошки 

редоследдогађаја; 

- Уз помоћ разликује 

чита споро уз грешке; 

самостално 

латиницом записује 

реченице. 

 

Поставља и одговара 

на питања уз помоћ; 

-Може уз подстицај 

да састави реченицу, 

уз мање правописне 

грешке; 

-Обликује кратку 

причу према плану; 

-Запажа појединости у 

посматрању и 

узподстицај, 

описује лик/предмет 

према плану ; 

-Извештава о 

обављеном задатку 

или о ономе који ће се 

тек обавити  уз 

одступања у 

хронолошком 

редоследу догађаја; 

- Разликује основне 

делове текста (наслов, 

на питања; 

- Самостално 

саставља реченице уз 

поштовање већине 

правописних правила; 

- Самостално 

обликује кратку 

причу према плану; 

- Запажа појединости 

у посматрању, 

непотпуно 

описује лик/предмет 

према плану; 

- Извештава о 

обављеном задатку 

или о ономе који ће се 

тек обавити  уз мања 

одступања у 

хронолошком 

редоследу догађаја; 

-Самостално 

разликује основне 

делове текста; 

- Гласно чита текстове 

уз понеку грешку, 

потребно му је 

скренути пажњу на 

разговара и слуша 

саговорника; 

- Самосталнопоставља 

сложенија питања  и даје 

одговоре на сложена 

питања, у складу са 

узрастом; 

- Самостално саставља 

сложеније реченице 

поштујући правописна 

првила; 

- Самостално обликује 

причу уз поштовање 

језичких и правописних 

правила; 

- Самостално запажа 

појединости у посматрању 

и описује лик/предмет 

према плану описа 

логички повезаним 

реченицама; 

- Самосталноизвештава о 

обављеном задатку или о 

ономе који ће се тек 

обавити   држећи се 

хронолошког редоследа 

догађаја; 
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основне делове текста 

(наслов, пасус, име 

аутора, садржај); 

-Чита споро и без 

поштовања 

интерпункције, често 

греши; 

уз помоћ разуме 

прочитано; 

пасус, име аутора, 

садржај), често греши; 

- Гласно читатекст уз 

грешке, не обраћа 

пажњу на знаке 

интерпункције; 

углавном разуме 

прочитано. 

интонацију и 

доживљај текста; 

разуме прочитано. 

 

- Самостално разликује 

основне делове текста уз 

навођење примера; 

-Гласно и изражајно чита 

текстове, поштујући 

интерпункцију и доживљај 

текста; разуме прочитано; 
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Формативно и сумативно оцењивање за предмет: Математика 

Разред: 2. 

НАСТАВНА 

ТЕМА 

ДОВОЉАН 2 ДОБАР 3 ВРЛО ДОБАР 4 ОДЛИЧАН 5 

БРОЈЕВИ 

- Броји унапред и уназад 

до 100. 

- Зна да одреди који 

бројеви припадају 

одређеној десетици. 

- Сабира и одузима до  

до 100 без 

аутоматизације уз сталну 

помоћ, повремено греши 

у примени одговарајућег 

математичког записа. 

- Уз подршку примењује 

замену места и 

здруживање сабирака, 

често греши у 

именовању чланова 

рачунских операција. - - 

Уз подршку примењује 

- Уме да упореди  

бројеве по величини  

и да прикаже број на 

датој бројевној 

полуправој уз мању 

помоћ. 

- Самостално и тачно 

сабира и одузима са 

прелазом у скупу 

бројева до 100, ретко 

погреши. 

- Примењује 

одговарајући 

математички запис, 

објашњава уз 

минималну помоћ 

поступак писаног 

рачунања. 

- Уме да упореди  бројеве 

по величини  и да прикаже 

број на датој бројевној 

полуправој. 

- Самостално и тачно 

сабира и одузима са 

прелазом у скупу бројева 

до 100. 

- Самостално и тачно  

примењује одговарајући 

математички запис, 

објашњава  поступак 

писаног рачунања. 

- Самостално и тачно 

примењује замену места и 

здруживање сабирака 

именујући при томе 

чланове рачунских 

- Самостално и тачно 

решава изразе са две и 

више рачунских 

операција. 

- Самостално и тачно 

примењује замену 

места и здруживање 

сабирака именујући 

при томе чланове 

рачунских операција. 

- Самостално и тачно 

примењује везу 

сабирања и одузимања 

у скупу бројева до 100 

именујући при томе 

чланове рачунских 

операција ради лакшег 

и бржег рачунања. 
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везу сабирања и 

одузимања у скупу 

бројева до 100 при чему 

често греши у 

именовању чланова 

рачунских операција. 

- Одређује непознати 

сабирак, умањеник и 

умањилац уз сталну  

помоћ. 

- Множи и дели у оквиру 

таблице множења без 

аутоматизације, уз 

сталну помоћ. 

- Примењује везу 

множења и дељења уз 

сталну помоћ, не именује 

при томе чланове 

рачунских операција. 

- Одређује непознати 

чинилац, дељеник и 

делилац уз сталну  

помоћ. 

- Решава једноставне 

текстуалне задатке уз 

мању несигурност и 

сталну помоћ. 

- Примењује замену 

места и здруживање 

сабирака именујући 

при томе чланове 

рачунских операција, 

понекад погреши.  

- Примењује везу 

сабирања и 

одузимања именујући 

при томе чланове 

рачунских операција. 

- Одређује непознати 

сабирак, умањеник и 

умањилац, али не 

обашњава поступак. 

-Множи и дели у 

оквиру таблице 

множења без потпуне 

аутоматизације, уз 

повремене грешке 

које исправља 

самостално. 

-Примењује везу 

множења и дељења уз 

повремену помоћ, не 

именујући при томе 

чланове рачунских 

операција. 

- Самостално и тачно 

примењује везу сабирања 

и одузимања именујући 

при томе чланове 

рачунских операција. 

- Самостално и тачно 

одређује непознати 

сабирак, умањеник и 

умањилац и објашњава 

поступак. 

- Самостално и тачно 

решава једноставне и 

понекад сложене 

текстуалне задатке и зна 

да самостално и понекад 

уз мањи подстицај објасни 

поступак. 

- Самостално и тачно 

одређује непознати 

чинилац, дељеник и 

делилац и објашњава 

поступак. 

- Самостално множи и 

дели аутоматизовано у 

оквиру таблице множења. 

- Самостално примењује 

- Самостално и тачно 

одређује непознати 

сабирак, умањеник и 

умањилац и објашњава 

поступак израчунавања. 

- Самостално и тачно 

решава сложене 

текстуалне задатке са 

две операције и 

објашњава поступак и 

проверава тачност 

решења. 

- Самостално и тачно 

решава једначином 

сложене текстуалне 

задатке и проверава 

тачност решења. 

- Самостално и тачно 

аутоматизовано множи 

и дели у свакодневној 

примени. 

- Самостално и тачно 

примењује везу 

можења и дељења 

именујући при томе 

чланове рачунских 

операција. 
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- Именује новчанице и уз 

помоћ зна да изрази суму 

преко различитих 

апоена. 

- Уз помоћ чита и 

записује бројеве 

римским цифрама. 

-Уз велику помоћ 

приказује мањи број 

података у таблици и 

стубичастим дијаграмом. 

- Уз велику помоћ уочава 

правило и одређује 

следећи члан започетог 

низа. 

операција. 

-Одређује непознати 

чинилац, дељеник и 

делилац, али не 

објашњава поступак. 

- Решава текстуалне 

задатке, уз 

несигурност и 

повремену помоћ, али 

најчешће разуме и 

може самостално да 

постави задатак. 

- Именује новчанице, 

али греши и сам се 

исправља када 

изражава суму преко 

различитих апоена. 

- Чита и записује 

бројеве римским 

цифрама, понекад 

греши. 

- Приказује мањи број 

података у таблици и 

стубичастим 

дијаграмом, али 

понекад се деси 

грешка. 

везу можења и дељења 

именујући при томе 

чланове рачунских 

операција. 

- Самостално и тачно 

решава текстуалне задатке 

уз помоћ и подстицај код 

сложених зададатака. 

- Зна да изрази одређену 

суму новца преко 

различитих апоена, али је 

несигуран. 

- Самостално и тачно чита 

и записује бројеве 

римским цифрама. 

- Самостално приказује 

мањи број података у 

таблици и стубичастим 

дијаграмом и зна да 

прочита податке из 

дијаграма, најчешће зна да 

реши задатак на основу 

тих података. 

- Самостално уочава 

правило и одређује 

следећи члан започетог 

низа. 

- Самостално и тачно 

решава једначине са 

две рачунске операције  

и објашњава поступак. 

- Самостално и тачно 

решава сложене 

текстуалне задатке са 

две операције и 

објашњава поступак и 

проверава тачност 

решења. 

- Самостално и тачно 

решава проблемске 

задатке на више начина 

и објашњава своје 

приступе решавању. 

- Самостално и тачно 

изражава одређену 

суму новца преко 

различитих апоена. 

- Самостално и тачно 

записује и чита бројеве 

римским цифрама и 

објашњава систем 

писања бројева 

римским цифрама. 

- Самостално и тачно 
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- Најчешће 

самостално уочава 

правило и одређује 

следећи члан 

започетог низа. 

приказује мањи број 

података у таблици и 

стубичастим 

дијаграмом и зна да 

прочита податке из 

дијаграма и на основу 

тих података реши 

задатак и провери 

тачност решења.  

- Самостално закључује 

на основу датих 

података, уочава 

правило и одређује 

следећи члан започетог 

низа, објашњава 

правило.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЕОМЕТРИЈА 

-Разликује дуж, 

полуправу и праву и уз 

помоћ их црта. 

- Уз помоћ мери дужину 

дужи. 

- Именује геометријска 

тела (лопта, ваљак, купа, 

пирамида, квадар и 

коцка) 

- Именује геометријске 

облике у равни (квадрат, 

- Разликује дуж, 

полуправу и праву и 

понекад прецизно их 

црта. 

- Самостално мери 

дужину дужи, али 

понекад греши. 

- Именује и црта 

геометријска тела 

(лопта, ваљак, купа, 

пирамида, квадар и 

- Црта и обележава дуж  

(када је дата дужина), 

праву и полуправу. 

- Самостално и тачно мери 

дужину дужи, понекад 

погреши у изражавању 

различитим јединицама 

мере за дужину. 

- Именује и самостално 

црта геометријска тела 

(лопта, ваљак, купа, 

- Самостално црта и 

обележава дуж , праву 

и полуправу. 

- Самостално и тачно 

мери дужину дужи, и 

изражава је различитим 

јединицама мере за 

дужину. 

- Самостално и тачно 

одређује дужину  

изломљене линије 
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круг, троугао, 

правоугаоник и тачку). 

- Именује и разликује 

отворену изатворену 

изломљену и криву  

линију. 

- Уз велику помоћ 

одређује дужину 

изломљене линије 

графички и рачунски.  

- Зна да обим представља 

збир дужина страница 

фигуре, али му је 

потребна помоћ у 

израчунавању. 

- Уз помоћ црта 

правоугаоник, квадрат и 

троугао на квадратној 

мрежи и тачкастој 

мрежи. 

- Уочава подударне 

фигуре на датом цртежу, 

али често греши и 

потребана му је помоћ. 

- Уочава симетричне 

фигуре и често 

неправилно (потребна му 

коцка) 

- Именује и црта 

геометријске облике у 

равни (квадрат, круг, 

троугао, правоугаоник 

и тачку). 

- Зна да одреди 

дужину изломљене 

линије графички и 

рачунски, али 

повремено греши.  

- Зна да обим 

представља збир 

дужина страница 

фигуре, самостално 

израчунава обим када 

су дужине страница 

изражене истом 

јединицом мере уз 

повремене грешке. 

- Самостално, али 

непрецизно црта 

правоугаоник, квадрат 

и троугао на 

квадратној мрежи и 

тачкастој мрежи. 

- Самостално уочава 

пирамида, квадар и коцка) 

- Именује и самостално 

црта геометријске облике 

у равни (квадрат, круг, 

троугао, правоугаоник и 

тачку). 

- Самостално одређује 

дужину  изломљене линије 

графички и рачунски. 

- Самостално израчунава 

обим када су дужине 

страница изражене истом 

јединицом мере. 

- Самостално црта 

правоугаоник, квадрат и 

троугао на квадратној 

мрежи и тачкастој мрежи. 

- Уочава симетричне 

фигуре  и самостално 

допуњава дати цртеж, тако 

да добијена фигура буде 

симетрична у односу на 

дату праву, али није 

прецизан. 

- Уочава међусобне односе 

геометријских објеката у 

равни и црта их на основу 

графички и рачунски,  

- Самостално и тачно 

израчунава обим када 

су дужине страница 

изражене различитим 

јединицама мере или 

сам мери дужине 

страница и рачуна 

обим. 

- Уочава симетричне 

фигуре  и самостално и 

прецизно допуњава 

дати цртеж тако да 

добијена фигура буде 

симетрична у односу на 

дату праву. 

- Уочава међусобне 

односе геометријских 

објеката у равни и 

самостално их црта на 

основу захтева датих у 

текстуалном задатку. 
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је већа помоћ) допуњава 

дати цртеж тако да 

добијена фигура буде 

симетрична у односу на 

дату праву. 

- Уз помоћ користи 

геометријски прибор. 

 

подударне фигуре на 

датом цртежу.  

- Уочава симетричне 

фигуре, уз повремену 

помоћ допуњава дати 

цртеж тако да 

добијена фигура буде 

симетрична у односу 

на дату праву. 

- Самостално, али  

непрецизно користи 

геометриски прибор. 

захтева датих у 

текстуалном задатку 

повремено тражећи помоћ. 

- Самостално користи 

геометриски прибор. 

МЕРЕЊЕ И 

МЕРЕ 

- Зна јединице за мерење 

дужине и претвара их уз 

већу помоћ. 

- Уз помоћ мери дужину 

дате дужи и црта дуж 

одређене дужине. 

- Уз већу помоћ користи 

прибор за мерење 

дужине. 

- Разликује врсте 

часовника. 

- Зна да прочита време 

на дигиталном 

часовнику. 

- Уз помоћ зна да 

- Зна јединице за 

мерење дужине и 

претвара их уз 

повремену помоћ. 

- Мери дужину дате 

дужи и и црта дуж 

одређене дужине, али 

је повремено 

непрецизан. 

- Самостално користи 

прибор за мерење 

дужине. 

- Зна да прочита 

време на дигиталном 

часовнику и уз помоћ 

- Зна јединице за мерење 

дужине и самостално их 

претвара. 

- Самостално мери дужину 

дате дужи  и црта дуж 

одређене дужине, али је 

понекад непрецизан. 

- Зна самостално да 

прочита и запише време 

на часовнику, али понекад 

погреши. 

- Набраја  јединице за 

мерење времена и зна 

колико минута има час, 

колико часова траје дан, 

- Самостално мери 

дужину дате дужи  и 

црта дуж одређене 

дужине. 

- Зна самостално и 

тачно да прочита и 

запише време на било 

ком  часовнику. 

- Добро познаје 

јединице за мерење 

времена и самостално и 

тачно то знање 

примењује у 

свакодневном животу. 

- Самостално и тачно 
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наброји јединице за 

мерење времена. 

- Зна који је дан данас, 

који је био јуче и који ће 

бити сутра, зана који је 

сада месец. 

- Самостално набраја 

годишња доба. 

- Зна колико месеци 

траје једна година и зна 

да наброји дане у недељи 

и месеце у години. 

чита време на 

часовнику са 

казаљкама. 

- Набраја  јединице за 

мерење времена и зна 

колико минута има 

час, колико часова 

траје дан, колико дана 

и недеља има у 

години, самостално 

набраја месеце у 

години, али му је 

потребна помоћ у 

примени. 

- Самостално и тачно 

бележи датум. 

- Самостано чита 

календар. 

колико дана и недеља има 

у години, самостално 

набраја месеце и колико 

који месец има дана.  

- Самостално уз мање 

грешке претвара јединице 

за мерење времена. 

- Уз мању помоћ зна да 

именује који месеци 

припадају ком годишњем 

добу. 

 

именује који месец 

припада ком годишњем 

добу. 
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Формативно и сумативно оцењивање за предмет: Свет око нас 

Разред: 2. 

НАСТАВНА 

ТЕМА 

ДОВОЉАН 2 ДОБАР 3 ВРЛО ДОБАР 4 ОДЛИЧАН 5 

ДРУГИ И ЈА 

- Препознаје пристојно 

понашање у школи и ван 

ње, али га се не 

придржава. 

 - Препознаје мирно 

решавање сукоба уз 

помоћ. 

- Препознаје важност 

међусобног помагања и 

уважавања. 

 - Препознаје права и 

именује дужности  уз 

помоћ.   

-Препознаје грб, заставу 

и химну Републике 

Србије и примерено се 

понаша према 

симболима; 

- разликује потребе од 

жеља на једноставним 

- Примењује  пристојно 

понашање у школи и 

ван ње уз честа 

одступања. 

- Примењује мирно 

решавање сукоба уз 

подстицај.  

- Примењује 

међусобно помагање и 

уважавање уз 

подстицај.  

- Именује права и 

дужности уз подстицај.  

- Именује химну, грб и 

заставу Републике 

Србије и примерено се 

понаша према 

симболима. 

- Примењује пристојно 

понашање у школи и ван 

ње уз мања одступања.  

- Примењује мирно 

решавање сукоба уз мања 

одступања. 

 - Примењује међусобно 

помагање и уважавање уз 

мања одступања. 

- Објашњава права и 

дужности. 

 

-Примењује пристојно 

понашање у школи и ван 

ње. 

- Предлаже начине 

мирног решавања 

сукоба. 

- Примењује и предлаже 

међусобно помагање, 

уважава друге. 

- Објашњава права и 

дужности, даје примере. 

- Повезује личну 

хигијену, боравак у 

природи, физичку 

активност и разноврсну 

исхрану са очувањем 

здравља. 
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примерима из 

сопственог живота 

КУЛТУРА 

ЖИВЉЕЊА 

 

-Препознаје појам 

насеља уз помоћ; 

- Разликује село од града 

уз помоћ; 

- Препознаје значајне 

грађевине у близини 

школе уз помоћ; 

- Препознаје права и 

обавезе у односу на 

правила понашања у 

групама којима припада 

уз помоћ; 

- Разликује врсте 

саобраћаја уз помоћ; 

- Препознаје правила 

културног и безбедног 

понашања у саобраћају и 

превозним средствима у 

насељу са околином уз 

помоћ; 

- Именује занимања 

људи у свом насељу са 

околином уз помоћ; 

- Разликује облике 

- Препознаје појам 

насеља уз подстицај; 

- Разликује село од 

града уз подстицај; 

- Препознаје значајне 

грађевине у близини 

школе уз подстицај; 

- Препознаје права и 

обавезе у односу на 

правила понашања у 

групама којима 

припада уз подстицај; 

-Разликује врсте 

саобраћаја уз 

подстицај; 

- Препознаје правила 

културног и безбедног 

понашања у саобраћају 

и превозним 

средствима у насељу са 

околином уз подстицај; 

- Именује занимања 

људи у свом насељу са 

околином уз подстицај; 

- Разликује облике 

- Зна појам насеља; 

- Разликује село од града; 

- Препознаје значајне 

грађевине у близини 

школе; 

- Препознаје права и 

обавезе у односу на 

правила понашања у 

групама којима припада 

уз мања одступања; 

- Разликује врсте 

саобраћаја; 

- Препознаје правила 

културног и безбедног 

понашања у саобраћају и 

превозним средствима у 

насељу са околином; 

- Именује занимања људи 

у свом насељу са 

околином; 

- Разликује облике рељефа 

у свом насељу и околини; 

- Разликује облике и 

делове површинских вода 

у свом насељу и околини. 

-Користи појам насеља у 

свакодневном животу; 

-Наводи и описује 

значајне грађевине у 

близини школе; 

- Објашњава права и 

обавезе у односу на 

правила понашања у 

групама којима припада 

и даје примере из 

свакодневног живота; 

-Разликује врсте 

саобраћаја; 

- Примењује правила 

културног и безбедног 

понашања у саобраћају и 

превозним средствима у 

насељу са околином; 

- Наводи примере из 

окружења и описује 

занимања људи у свом 

насељу са околином; 

- Именује облике 

рељефа у свом насељу и 

околини; 
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рељефа у свом насељу и 

околини уз помоћ; 

- Разликује облике и 

делове површинских 

вода у свом насељу и 

околини уз помоћ. 

 

рељефа у свом насељу 

и околини уз 

подстицај; 

- Разликује облике и 

делове површинских 

вода у свом насељу и 

околини уз подстицај. 

- Именује облике и 

делове површинских 

вода у свом насељу и 

околини. 

КРЕТАЊЕ И 

ОРИЈЕНТАЦИЈА  

 

 

 

 

 

У ВРЕМЕНУ 

- Уме да одабере начин 

кретања тела, узимајући 

у обзир облик тела, 

врсту подлоге и средину 

у којој се тело креће, уз 

помоћ; 

- Наводи примере 

различитих облика 

кретања у окружењу уз 

помоћ; 

- Мери растојање које 

тело пређе током свог 

кретања уз помоћ; 

- Препознаје јединице за 

мерење времена; 

-Именује месеце у 

години уз помоћ; 

- Одређује број дана у 

месецу помоћу 

календара, чита 

- Уме да одабере начин 

кретања тела, 

узимајући у обзир 

облик тела, врсту 

подлоге и средину у 

којој се тело креће уз 

подстицај; 

- Наводи примере 

различитих облика 

кретања у окружењу уз 

подстицај; 

- Мери растојање које 

тело пређе током свог 

кретања уз подстицај; 

- Препознаје јединице 

за мерење времена; 

- Именује месеце у 

години уз подстицај; 

- Одређује број дана у 

месецу помоћу 

 - Уме да одабере начин 

кретања тела, узимајући у 

обзир облик тела, врсту 

подлоге и средину у којој 

се тело креће уз мања 

одступања; 

- Наводи примере 

различитих облика 

кретања у окружењу уз 

мања одступања; 

- Мери растојање које 

тело пређе током свог 

кретања уз мања 

одступања; 

- Препознаје јединице за 

мерење времена 

-Именује месеце у години; 

-Одређује број дана у 

месецу помоћу календара, 

чита календар и пише 

 

- Примењује, наводи 

примере и објашњава 

кретање тела, узимајући 

у обзир облик тела, 

врсту подлоге и средину 

у којој се тело креће. 

-Самостално  изводи 

једноставне огледе 

пратећи упутства; 

- Примењује орјентацију 

у времену. 
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календар и пише датум 

уз помоћ,  

- Гледа у сат уз помоћ. 

календара, чита 

календар и пише датум 

уз подстицај,  

-Гледа у сат уз 

подстицај. 

датум; 

-Гледа у сат. 

 

РАЗНОВРСНОСТ 

ПРИРОДЕ 

 

 

-Идентификује 

заједничке особине 

живих бића на 

примерима из окружења 

уз помоћ; 

-Разврста животиње из 

окружења на основу 

начина живота и начина 

исхране уз помоћ; 

-Разврста биљке из 

окружења на основу 

изгледа листа и стабла 

уз помоћ. 

 

 

-Идентификује 

заједничке особине 

живих бића на 

примерима из 

окружења уз 

подстицај; 

-Разврста животиње из 

окружења на основу 

начина живота и 

начина исхране уз 

подстицај; 

-Разврста биљке из 

окружења на основу 

изгледа листа и стабла 

уз подстицај; 

-Препозна примере 

повезаности живих 

бића са условима 

живота уз подстицај. 

 

 

-Идентификује заједничке 

особине живих бића на 

примерима из окружења 

уз мања одступања; 

-Разврста животиње из 

окружења на основу 

начина живота и начина 

исхране уз мања 

одступања; 

-Разврста биљке из 

окружења на основу 

изгледа листа и стабла уз 

мања одступања; 

-Препозна примере 

повезаности живих бића 

са условима живота уз 

мања одступања; 

-Повеже делове тела 

живих бића са њиховом 

улогом/ улогама уз мања 

одступања. 

 

-Идентификује 

заједничке особине 

живих бића на 

примерима из окружења; 

- Разврста животиње из 

окружења на основу 

начина живота и начина 

исхране; 

- Разврста биљке из 

окружења на основу 

изгледа листа и стабла; 

- Препозна примере 

повезаности живих бића 

са условима живота; 

- Повеже делове тела 

живих бића са њиховом 

улогом/ улогама; 

- Изведе једноставне 

огледе пратећи упутства;  

-Наведе примере који 

показују значај биљака и 
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 животиња за човека; 

- Повеже промене у 

природи и активности 

људи са годишњим 

добима; 

 

ЧОВЕК СТВАРА 

 

 

-Препознаје различите 

врсте материјала уз 

помоћ; 

- одабере материјале 

који својим својствима 

највише одговарају 

употреби предмета уз 

помоћ; 

-препознаје природне и 

вештачке материјале уз 

помоћ; 

- разврстава отпад на 

предвиђена места уз 

помоћ. 

 

 

 

-Препознаје различите 

врсте материјала уз 

подстицај; 

- одабере материјале 

који својим својствима 

највише одговарају 

употреби предмета уз 

подстицај; 

-разликује природне и 

вештачке материјале уз 

подстицај; 

- разврстава отпад на 

предвиђена места уз 

подстицај. 

 

 

 

-Зна различите врсте 

материјала уз мања 

одступања; 

-зна да  одабере 

материјале који својим 

својствима највише 

одговарају употреби 

предмета уз мања 

одступања; 

-разликује природне и 

вештачке материјале уз 

мања одступања; 

- самостално разврстава 

отпад на предвиђена 

места ; 

-истезањем, савијањем и 

сабијањем одреди 

својства материјала. 

 

 

-Примењује стечена 

знања о различитим 

врстама материјала у 

свакодневном животу; 

-самостално одабира 

материјале који својим 

својствима највише 

одговарају употреби 

предмета; 

-примењује знања о 

природним и вештачким 

материјалима; 

-истезањем, савијањем и 

сабијањем одреди 

својства материјала; 

- штедљиво троши 

производе које користи 

у свакодневним 

ситуацијама; 

-проналази нову намену 

коришћеним 
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предметима; 

- самостално разврстава 

отпад на предвиђена 

места ; 

-изводи једноставне 

огледе пратећи упутства; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формативно и сумативно оцењивање за предмет: Ликовна култура 

Разред: 2. 

НАСТАВНА ТЕМА ДОВОЉАН 2 ДОБАР 3 ВРЛО ДОБАР 4 ОДЛИЧАН 5 

 -Редовно доноси -Ученик уз - Самостално уочава и -Самостално уочава и 
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ОБЛИЦИ прибор и 

заинтересован је 

за рад. 

подстицај  

уочава и представља 

облике у простору. 

представља облике у 

простору; 

-спретно повезује облике 

у простору. 

представља облике у 

простору. 

-Креативно и јединствено 

ликовно повезује облике у 

простору. 

 

ПРОСТОР  

 

 

-Редовно доноси 

прибор и 

заинтересован је 

за рад. 

 

 

-Ученик уз 

подстицај уређује 

простор у коме 

живи,уочава  и 

представља простор, 

облике  и дешавања 

у њему. 

 

 

-Самостално уређује 

простор у коме живи и  

води рачуна о њему; 

-Повезује уметничко 

занимање сценографа, 

костимографа и 

одговарајуће продукте; 

-спретно приказује свој 

доживљај простора. 

 

-Самостално уређује 

простор у коме живи и  

води рачуна о њему; 

Повезује уметничко 

занимање сценографа, 

костимографа, и 

одговарајуће продукте. 

- Креативно и јединствено 

приказује свој доживљај 

простора. 

 

СПОРАЗУМЕВАЊЕ 

 

-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 постицај 

за стваралачки рад, 

приказујући свој доживљај 

креативно и јединствено. 

 

ЛИКОВНЕ ИГРЕ 

 

 

-Редовно доноси 

прибор и 

заинтересован је 

 

-Ученик уз 

подстицај  изражава 

своје емоције и 

 

-Самостално и спретно 

изражава своје емоције 

машту, осећања и замисли 

 

-Самостално, креативно и 

јединствено изражава своје 

емоције, машту, осећања и 
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за рад. замисли користећи 

информације и 

различите 

материјале и 

технике. 

користећи различите 

материјале и технике 

примењујући стечено 

знање. 

замисли користећи 

различите материјале и 

технике примењујући 

стечено знање. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формативно и сумативно оцењивање за предмет: Музичка култура 

Разред: 2. 

НАСТАВНА ДОВОЉАН 2 ДОБАР 3 ВРЛО ДОБАР 4 ОДЛИЧАН 5 
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ТЕМА 

ИЗВОЂЕЊЕ 

МУЗИКЕ 

Пева  песме по слуху, 

по сопственомизбору 

и изводи бројалице. 

Пева  песме по 

слуху, по 

сопственомизбору и 

изводи бројалице. 

Пева дечије, уметничке и 

народне песме 

различитог садржаја и 

расположења у складу са 

текстом. 

Иизводи 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. 

СЛУШАЊЕ 

МУЗИКЕ 

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 тонскебоје 

(гласове и инструменте). 

Препознаје слушане 

композиције. 

Самостално изражава свој 

доживљај музике коју изводи 

или слуша. 

Препознаје слушане 

композиције на основу 

одломака. 

МУЗИЧКО 

СТВАРАЛАШТО 

Опонаша звукове из 

непосредне околине 

спонтаном или 

договореном 

Изводи једноставне 

ритмичке пратње 

користећи различите 

изворе звука, глас, 

Изводи ритмичке пратње 

користећи ритмичке 

инструменте 

Самостално креира 

Користи различите изворе 

звука за креирање 

једноставних ритмичких и 

звучних ефеката као пратња 
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импровизацијом. 

 

тело. Понавља већ 

осмишљен покрет. 

покрет. за  бројалице. 
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Формативно и сумативно оцењивање за предмет: Физичко и здравствено васпитање 

Разред: 3. 

НАСТАВНА 

ТЕМА 

ДОВОЉАН 2 ДОБАР 3 ВРЛО ДОБАР 4 ОДЛИЧАН 5 

МОТОРИЧКЕ 

ВЕШТИНЕ 

 

- 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. 

ФИЗИЧКА И 

ЗДРАВСТВЕНА 

КУЛТУРА 

- Користи основну 

терминологију вежбања 

уз помоћ; 

- Користи основну 

терминологију вежбања 

уз подстицај; 

- Користи основну 

терминологију 

вежбања уз мања 

- Користи основну 

терминологију вежбања 

- Повезује ходање и 
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– 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; 

- Уочава  улогу делова 

тела  у вежбању; 

- Уочи промене у расту 

код себе и других. 

 

одступања; 

- Препознаје везу 

вежбања и уноса воде; 

- Наведе врсте 

намирница у исхрани. 

 

 

трчање са позитивним 

утицајем на здравље; 

– Препознаје лепоту 

покрета у вежбању; 

– Придржава се правила 

вежбања; 

– Вреднује успех у 

вежбању. 
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Формативно оцењивање за предмет: Дигитални свет 

Разред: 2. 

НАСТАВНА ТЕМА ДОВОЉАН 2 ДОБАР 3 ВРЛО ДОБАР 4 ОДЛИЧАН 5 

ДИГИТАЛНО 

ДРУШТВО 

- Показује мањи 

степен активности и 

ангажовања. 

- У мањој мери 

логички повезује 

чињенице и појмове. 

- Уз подршку 

наставника изводи 

закњучке који се 

заснивају на 

подацима. 

-Понекад је 

самосталан у 

решавању проблема. 

- У довољној мери 

показује способност 

употребе 

информација у новим 

ситуацијама. 

- У знатној мери 

логички повезује 

чињенице и појмове. 

-У довољној мери 

критички реагује. 

- У великој мери показује 

способност примене 

знања и логички повезује 

чињенице и појмове.  

- Изводи закључке који 

се заснивају на 

подацима. 

 

- Самостално и 

успешно учи из 

дигиталних уџбеника. 

- Лако логички повезује 

чињенице и појмове. 

-Самостално изводи 

закључке који се 

заснивају на подацима.  

БЕЗБЕДНО 

КОРИШЋЕЊЕ 

ДИГИТАЛНИХ 

УРЕЂАЈА 

-Уме да разликује 

неприхватљиво од 

прихватљивог 

понашања при 

комуникацији на 

- Својим речима 

објашњава због чега 

дигиталне уређаје 

повезујемо на мреже. 

- Уме да организује 

- Успешно објашњава 

разлике које произилазе 

из комуникације путем 

дигиталних уређаја.  

-Наводи неке од начина 

- Примерено реагује у 

случају контакта се 

непрмереним 

дигиталним садржајем. 

-Организује време и 
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интернету. 

-Уз помоћ објашњава 

разлике које 

произилазе из 

комуникације путем 

дигиталних уређаја. 

своје учење у онлајн 

окружењу. 

на које корисници 

дигиталних уређаја 

остављају личне подаке. 

услове за рад при 

онлајн учењу. 

АЛГОРИТАМСКИ 

НАЧИН 

РАЗМИШЉАЊА 

- Уз помоћ уочава и 

исправља грешку у 

једноставном 

програму. 

-Може сараднички да 

креира одговарајући 

рачунарски програм у 

визуелном 

програмском језику. 

- Уме да анализира 

једноставан познати 

поступак који садржи 

понављање одређених 

радњи. 

- Уз подршку 

објашњава појам 

алгоритам. 

-Уз малу помоћ 

анализира једноставан 

програм креиран у 

визуелном 

програмском језику. 

- Својим речима 

објашњава појам 

алгоритам. 

- Креира одговарајући 

рачунарски програм у 

визуелном програмском 

језику. 

-Уочава и исправља 

грешку у једноставном 

програму. 

- Разлаже проблеме на 

мање целине. 

-Самостално креире 

рачунарски програм у 

визуејном програмском 

језику и изузетно 

успешно уочава и 

исправља грешке у 

програму. 
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Формативно оцењивање за предмет: Верска настава 

Разред: 2. 

НАСТАВНА ТЕМА ЗАДОВОЉАВА ДОБАР ИСТИЧЕ СЕ 

Увод – 1  
Ученик уз помоћ 

наставника решава 

предвиђене задатке 

Ученик уз мању помоћ 

наставника или другара 

(тимски рад) решава 

предвиђене задатке 

Ученик самостално решава 

предвиђене задатке 

Моје место у Цркви – 6  
Влада основним знањем да 

крштењем постајемо 

чланови Цркве; пропознаје 

потребне ствари за крштење 

 

Разликује значење појмова 

Црква (заједница) и Храм 

(место на којем се 

сакупљамо) 

 

Изводи закључке да је 

Литургија догађај Цркве;зна 

да у Литургији учесвује 

само онај ко је крштен и ко 

то жели 

 

Литургијске службе – 6  

Преознаје одређене службе 

које постоје у Цркви 

 

Уочава да свако у Цркви 

има своју службу, њихову 

међусобну повезаност и 

важност њихових служби 

 

Увиђа сличност Епископа са 

првосвештеником Христом; 

зна ко су монаси 

 

Живот у Цркви – лепота 

празника – 6  

Препознаје икону 

Богородице и Св.Саве; зна и 

Зна значај празника: 

Ваведење, 

Објашњава и описује  Исуса 

Христа и његовог оца и 
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примењује Божићне 

обичаје;учествује у 

активностима везаних за ове 

празнике 

 

Благовести,Божић; зна 

молитву „Богородице дјево“ 

 

мајку; своје знање исказује 

кроз креативне радове 

 

Трпеза Господња – 5  

Зна и примењује обичаје за 

своју крсну славу; 

препознаје икону своје 

крсне славе 

 

Уочава сличности 

елемената Литургије и 

крсне славе; зна и именује 

литургијске предмете 

 

Зна да је Литургија 

заједничка трпеза око које 

се окупљају чланови Цркве; 

уочава разлику између 

Светог Причешћа и друге 

хране 

 

Света Литургија – 

прослава Васкрсења – 5  Учествује у активностима 

везаних за најрадоснији 

Хришћански празник 

Васкрс; зна догађаје везане 

за Васкрс 

 

Своје знање о догађајима 

везаним за Васкрсење 

Христово исказује цртежом 

и литерарним радом; 

исказује свој доживљај 

Христовог Васкрсења кроз 

песму „Ускршње јутро“ 

 

Уочава да је Христово 

Васкрсење изузетан догађај 

у коме је укључена цела 

природа; доживљај 

најрадосније хришћанског 

празника исказује кроз 

самостални креативни рад 
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КРИТЕРИЈУМИ ОЦЕЊИВАЊА - ТРЕЋИ РАЗРЕД 
 

Формативно и сумативно оцењивање за предмет: Српски језик 
Разред: 3. 

НАСТАВНА ТЕМА ДОВОЉАН 2 ДОБАР 3 ВРЛО ДОБАР 4 ОДЛИЧАН 5 

ЈЕЗИК 

 Ученик: 

-уз помоћ препознаје 

основне граматичке 

појмове:  

именице, глаголе и 

придеве; 

- уз већу помоћ 

разликује управни од 

неуправног говора, 

дели речи на крају 

реда, пише велико 

слово, речце ЛИ и НЕ, 

наводнике, сугласник 

Ј, скраћенице за мерне 

јединице. 

 

 Ученик: 

 -препознаје основне 

граматичке појмове: 

именице, глаголе и 

придеве;  

-уз мању помоћ уме 

да подели речи на 

крају реда, пише 

велико слово где 

треба, присвојне 

придеве изведене од 

властитих именица, 

речце ЛИ и НЕ, 

наводнике, сугласник 

Ј, скраћенице за мерне 

јединице; -углавном 

уме да одреди шта је 

управни, а шта 

неуправни говор. 

 Ученик:  

-уз мању помоћ 

одређује основне 

граматичке појмове: 

именице, глаголе и 

придеве;  

-одређује управни и 

неуправни говор и 

наводи једноставне 

примере; -правилно 

пише велико слово, 

присвојне придеве 

изведене од властитих 

именица, речце ЛИ и 

НЕ, наводнике, 

сугласник Ј, 

скраћенице за мерне 

јединице. 

Ученик: 

-одређује и наводи 

сопствене примере за 

основне граматичке 

појмове: именице, глаголе 

и  придеве;  

- 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, речце ЛИ и НЕ, 

наводнике, сугласник Ј, 

скраћенице за мерне 

јединице. 

 

КЊИЖЕВНОСТ 
Ученик: 

-уз већу помоћ 

Ученик: 

-уз мању помоћ 

Ученик: 

- разликује  делове 

Ученик: 

- самостално разликује 
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препознаје делове 

песме: строфу и стих; 

-повезује догађаје у 

причи уз помоћ; 

-уз помоћ наводи 

ликове у причи, 

препознаје главне и 

споредне ликове,  

примећује основне 

особине ликова; 

-уз помоћ разликује 

бајку, драмски текст, 

басну, причу и роман; 

- уз помоћ рецитује 

песму; 

- уз помоћ и подстицај 

може да изведе 

једноставану улогу у 

драмском тексту; 

-уз већу помоћ може 

да издвоји  поуку 

басне; -  препознаје 

пословицу. 

 
 

препознаје делове 

песме: строфу и стих, 

као и 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 мањи подстицај 

издваја очигледну и 

јасну поуку басне;  

-може  да препозна 

пословицу. 

песме: строфу и стих;  

-изражава доживљај 

песме те издваја 

песничке слике; 

- уочава временску 

повезаност догађаја у 

причи и наводи 

правилан редослед 

радње; 

- издваја главне и 

споредне ликове и 

објашњава основне 

особине ликова; 

- уме да опише главне 

карактеристике 

књижевне врсте; 

- изражајно рецитује 

песму; 

- самостално изводи 

улоге у драмском 

тексту; 

-самостално издваја 

поуку у басни; -

објашњава неке 

пословице. 

делове песме;  

-самостално изражава 

доживљај песме и наводи 

песничке слике; 

- 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 и објашњава 

пословице. 
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ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 

Ученик: 

- уз већу помоћ 

саставља и изговара 

једноставну 

обавештајну, упитну 

и заповедну реченицу;  

- уз помоћ 

препричава, прича и 

описује на сажет 

начин и извештава о 

догађајима; 

- делимично одређује 

речи истог, сличног, 

супротног, умањеног 

и увећаног значења;  

- уз већу помоћ 

саставља приче на 

основу задатог 

почетка, мења крај 

приче, наставља 

причу; 

- углавном 

неправилно пише 

диктат и аутодиктат. 

Ученик: 

-  уз мању помоћ 

саставља и изговара 

обавештајну, упитну 

и заповедну реченицу, 

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. 
 

Ученик: 

-  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 почетка, мења 

крај приче, наставља 

причу;  

- пише диктат и 

аутодиктат са мањим 

грешкама; 

 

Ученик: 

-  самостално саставља и 

изговара сложену 

обавештајну, упитну и 

заповедну реченицу, спаја 

више реченица у дужу 

целину; 

- самостално препричава, 

прича и описује на 

опширан и 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; 

- правилно пише диктат и 

аутодиктат; 
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Формативно и сумативно оцењивање за предмет: Математика 
Разред: 3. 

НАСТАВНА 

ТЕМА 
ДОВОЉАН 2 ДОБАР 3 ВРЛО ДОБАР 4 ОДЛИЧАН 5 

ПРИРОДНИ 

БРОЈЕВИ ДО 

1000 

Ученик: 

-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;  

Ученик: 

- 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 

Ученик: 

- 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 

Ученик: 

- 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 
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-ретко самостално 

процени вредност 

израза са једном 

рачунском операцијом;  

-ретко тачно израчуна 

вредност бројевног 

израза са највише три 

рачунске операције; 

-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 

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 

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 

израчуна вредност 

бројевног израза са 

највише три рачунске 

операције;  

- често самостално 

одређује десетице и 

стотине најближе датом 

броју;  

- 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 

n

m
; 

- често самостално 

пореди разломке облика 

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;  

- 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 
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уочи делове целине и 

запише разломке облика 

n

m
; 

-ретко пореди разломке 

облика 
n

m
 са једнаким 

имениоцима.  

-ретко самостално 

резултат мерења дужине 

запише децималним 

бројем са једном 

децималом; 

-понекад делимично 

уочава и речима описује 

правило за настајање 

бројевног низа;  

-уз помоћ чита и 

користи податке 

представљене табеларно 

или графички 

(стубичасти дијаграм и 

сликовни дијаграм);  

облика
n

m
; 

- самостално пореди 

разломке облика 
n

m
 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 

(стубичасти дијаграм и 

сликовни дијаграм); 

 

 

 

 

 

 

 

n

m
 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). 

n

m
; 

- самостално пореди 

разломке облика 
n

m
 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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ГЕОМЕТРИЈА 

Ученик: 

- 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. 

Ученик: 

- 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 

геометриски прибор и 

Ученик: 

- 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 

геометриски прибор и 

алате за цртање. 

Ученик: 

- 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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 алате за цртање. 

МЕРЕЊЕ И 

МЕРЕ 

Ученик: 

- 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);  

- уз велику помоћ 

примењује концепт 

мерења у једноставним 

реалним ситуацијама. 

 

Ученик: 

- 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); 

- уз мању помоћ 

примењује концепт 

мерења у једноставним 

реалним ситуацијама. 

Ученик: 

- 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 примењује 

концепт мерења у 

једноставним реалним 

ситуацијама. 

Ученик: 

- самостално мери, 

упоређује и претвара 

једнице 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 

(правоугаоником, 

квадратом и троуглом); 

- самостално и тачно 

примењује концепт 

мерења у једноставним 

реалним ситуацијама. 
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Формативно и сумативно оцењивање за предмет: Природа и друштво 
Разред: 3. 

НАСТАВНА 

ТЕМА 

ДОВОЉАН 2 ДОБАР 3 ВРЛО ДОБАР 4 ОДЛИЧАН 5 

ПРИРОДА – 

ЧОВЕК - 

ДРУШТВО 

Ученик: 

- препознаје уз већу 

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 повезује 

врсте и значај саобраћаја 

у свом крају са 

потребама људи и 

примењује правила 

безбедног понашања у 

саобраћају;  

Ученик: 

- самостално уз мање 

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 

повезује врсте и значај 

саобраћаја у свом крају 

са потребама људи и 

примењује правила 

безбедног понашања у 

Ученик: 

- 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 

Ученик: 

-самостално и тачно 

именује облике рељефа и 

површинских вода у 

свом крају;  

- самостално и тачно 

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;  
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- 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;  

- уз већу помоћ очитава 

вредност температуре 

воде, ваздуха и тела 

помоћу термометра;  

- у недовољној мери 

уочава везе међу живим 

бићима у различитим 

животним заједницама 

помоћу ланца исхране;  

- уз већу помоћ 

илуструје примерима 

одговоран и неодговоран 

однос човека према 

животној заједници;  

- у недовољној мери 

сарађује са другима у 

групи на заједничким 

активностима. 

саобраћају;  

- уз мању помоћ 

разликује чврсто, течно 

и гасовито стање воде у 

природи и 

свакодневном животу;  

- делимично повезује 

температурне промене 

са променама 

запремине и кретања 

ваздуха;  

- 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 

гасовито стање воде у 

природи и свакодневном 

животу; - углавном  

повезује температурне 

промене са променама 

запремине и кретања 

ваздуха;  

- самостално очитава 

вредност температуре 

воде, ваздуха и тела 

помоћу термометра;  

- 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;  

- у знатној мери сарађује 

са другима у групи на 

заједничким 

активностима. 

 

- у потпуности разликује 

чврсто, течно и гасовито 

стање воде у природи и 

свакодневном животу;  

- у потпуности повезује 

температурне промене са 

променама запремине и 

кретања ваздуха;  

- 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;  

- у потпуности сарађује 

са другима у групи на 

заједничким 

активностима. 
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 заједници;  

- у довољној мери 

сарађује са другима у 

групи на заједничким 

активностима. 

 

КРЕТАЊЕ У 

ВРЕМЕНУ И 

ПРОСТОРУ 

Ученик: 

- се оријентише у 

простору уз помоћ 

компаса и оријентира из 

природе/окружења уз 

већу помоћ; 

- описује пут од једне до 

друге тачке помоћу 

плана насеља уз већу 

помоћ; 

- идентификује 

географске објекте у 

свом крају користећи 

географску карту 

Републике Србије уз 

већу помоћ; 

- у недовољној мери 

повезује јачину деловања 

на тело са његовим 

пређеним растојањем; 

- понекад делимично 

доводи у везу брзину 

Ученик: 

- се оријентише 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 

мању помоћ; 

- у довољној мери 

повезује јачину 

деловања на тело са 

његовим пређеним 

ратојањем; 

- делимично доводи у 

Ученик: 

- се оријентише 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 

растојањем; 

- често доводи у везу 

брзину падања тела са 

његовим обликом; 

- разликује природне и 

Ученик: 

- се оријентише 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 

растојањем; 

- самостално доводи у 

везу брзину падања тела 

са његовим обликом; 

- наводи примере 
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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. 

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. 

вештачке изворе 

светлости; 

- самостално повезује 

промену јачине звука са 

променом удаљености од 

његовог извора. 

природних и вештачких 

извора светлости; 

- самостално и тачно 

повезује промену јачине 

звука са променом 

удаљености од његовог 

извора. 

НАШЕ 

НАСЛЕЂЕ 

Ученик: 

- у недовољној мери 

користи временске 

одреднице (година, 

деценија, век) у 

свакодневним 

ситуацијама и приликом 

описивања догађаја из 

прошлости; 

- уз већу помоћ 

прикупља и представља 

податке о прошлости 

породице и краја; 

- у недовољној мери 

сарађује са другима на 

заједничким 

Ученик: 

- 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 

Ученик: 

- углавном 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 великој мери сарађује 

са другима на заједничким 

активностима. 

 

Ученик: 

- 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 потпуности сарађује 

са другима на 

заједничким 

активностима. 
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активностима. заједничким 

активностима; 

ЉУДСКА 

ДЕЛАТНОСТ 

Ученик: 

- повезује различита 

занимања и делатности 

са потребама људи у 

крају у коме живе уз 

велику помоћ; 

- у недовољној мери 

сарађује са другима у 

групи на заједничким 

активностима. 

Ученик: 

- уз подстицај повезује 

различита занимања и 

делатности са 

потребама људи у крају 

у коме живе; 

- у довољној мери 

сарађује са другима у 

групи на заједничким 

активностима. 

Ученик: 

- повезује различита 

занимања и делатности са 

потребама људи у крају у 

коме живе уз мања 

одступања; 

- у великој мери сарађује 

са другима у групи на 

заједничким 

активностима. 

 

Ученик: 

- 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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Формативно и сумативно оцењивање за предмет: Ликовна култура 
Разред: 3. 

НАСТАВНА ТЕМА ДОВОЉАН 2 ДОБАР 3 ВРЛО ДОБАР 4 ОДЛИЧАН 5 

ЛИКОВНЕ 

ПОРУКЕ КАО 

МОГУЋНОСТ 

СПОРАЗУМЕВАЊА 

Ученик: 

-редовно доноси 

прибор и 

заинтересован је за 

рад. 

Ученик: 

- тумачи уз подстицај 

једноставне визуелне 

информације. 

 

Ученик: 

- самостално користи 

једноставне визуелне 

информације као 

подстицај за 

стваралачки рад. 

Ученик: 

- самостално користи 

једноставне визуелне 

информације као 

постицај за стваралачки 

рад, приказујући свој 

доживљај креативно и 

јединствено. 

КОМПОЗИЦИЈА И 

ПОКРЕТ У 

КОМПОЗИЦИЈИ 

 

 

Ученик: 

-редовно доноси 

прибор и 

заинтересован је за 

рад. 

 

Ученик: 

-уз подстицај 

распоређује облике, боје, 

линије и/или текстуре 

креирајући оригиналне 

композиције; 

-уз подстицај 

представља одабране 

садржаје изразом лица, 

положајем тела, 

покретима или 

кретањем. 

 

Ученик: 

-самостално 

распоређује облике, 

боје, линије и/или 

текстуре креирајући 

оригиналне 

композиције; 

-самостално 

представља одабране 

садржаје изразом лица, 

положајем тела, 

покретима или 

кретањем. 

Ученик: 

-креативно распоређује 

облике, боје, линије 

и/или текстуре 

креирајући оригиналне 

композиције; 

-самостално и 

јединствено изражава 

одабране садржаје 

изразом лица, положајем 

тела, покретима или 

кретањем. 

 

ОРНАМЕНТИКА 
Ученик: 

-редовно доноси 

Ученик: 

-уз подстицај распореди 

Ученик: 

-самостално распореди 

Ученик: 

-креативно распоређује 
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прибор и 

заинтересован је за 

рад. 

облике, боје, линије 

и/или текстуре 

креирајући оригиналне 

композиције. 

 

облике, боје, линије 

и/или текстуре 

креирајући оригиналне 

композиције. 

 

облике, боје, линије 

и/или текстуре 

креирајући оригиналне 

композиције; 

-указује на сличности и 

разлике које опажа у 

уметничким делима и 

традицији различитих 

народа. 

ПРОСТОР – 

ПОВЕЗИВАЊЕ 

РАЗНИХ ОБЛИКА 

У ЦЕЛИНУ 

Ученик: 

-редовно доноси 

прибор и 

заинтересован је за 

рад. 

 

Ученик: 

- уз подстицај  

уочава и представља 

облике у простору. 

 

 

Ученик: 

-самостално уочава и 

представља облике у 

простору;  

- спретно повезује 

облике у простору. 

 

Ученик: 

-самостално уочава и 

представља облике у 

простору; 

-креативно и јединствено 

ликовно повезује облике 

у простору. 

ПЛАКАТ, 

БИЛБОРД, 

РЕКЛАМА 

Ученик: 

- редовно доноси 

прибор и 

заинтересован је за 

рад. 

Ученик: 

-уз подстицај тумачи 

једноставне визуелне 

информације и поруке из 

свакодневног живота. 

Ученик: 

-самостално тумачи 

једноставне визуелне 

информације и поруке 

из свакодневног 

живота. 

Ученик: 

-самостално и 

јединствено тумачи 

једноставне визуелне 

информације и поруке из 

свакодневног живота. 
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Формативно и сумативно оцењивање за предмет: Музичка култура 
Разред: 3. 

НАСТАВНА ТЕМА ДОВОЉАН 2 ДОБАР 3 ВРЛО ДОБАР 4 ОДЛИЧАН 5 

ИЗВОЂЕЊЕ 

МУЗИКЕ 

Ученик: 

-пева песме по 

слуху и изводи 

бројалице; - носи 

инструмент ради 

навике. 

Ученик: 

- тактира уз мању помоћ; 

-пева песме у складу са 

текстом. 

Ученик: 

- пева дечије, 

уметничке и народне 

песме различитог 

садржаја и 

расположења у складу 

са текстом; 

-изводи различите 

покрете уз песме које се 

певају и  слушају; свира 

на дечијим музичким 

инструментима. 

Ученик: 

-самостално пева дечије, 

уметничке и народне 

песме различитог 

садржаја и расположења 

у складу са текстом; 

 -самостално свира  на 

инструменту; 

- ствара различите 

покрете на песме које 

пева и композиције које 

слуша. 

СЛУШАЊЕ 

МУЗИКЕ 

Ученик: 

-препознаје 

различите гласове 

и инструменте у 

композицијама уз 

велику помоћ; 

-препознаје темпо 

и динамику 

мелодије уз велику 

помоћ. 

Ученик: 

-препознаје слушане 

композиције уз 

подстицај; Препознаје 

темпо и динамику 

мелодија уз мању помоћ. 

Ученик: 

-разликује гласове и 

инструменте из 

слушаних композиција; 

-у великој мери 

препознаје слушане 

композиције. 

Ученик: 

-препознаје слушане 

композиције; 

 -самостално изражава 

свој доживљај музике 

кроз покрет и  

илустрацију. 

МУЗИЧКО Ученик: Ученик: Ученик: Ученик: 
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СТВАРАЛАШТВО -уз помоћ изводи 

једноставну 

ритмичку пратњу 

уз музику;  

-опонаша звукове 

из непосредне 

околине.  

-свира неке тонове на 

инструменту уз помоћ; -

понавља виђене покрете. 

-самостално ствара и 

свира  ритмичку 

пратњу; 

-свира једноставне 

песме на инструменту. 

-самостално свира на 

мелодијском и 

ритмичким 

инструментима; 

-самостално креира 

кореографију.  
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Формативно и сумативно оцењивање за предмет: Физичко и здравствено васпитање 

Разред: 3. 

НАСТАВНА 

ТЕМА 

ДОВОЉАН 2 ДОБАР 3 ВРЛО ДОБАР 4 ОДЛИЧАН 5 

ФИЗИЧКЕ 

СПОСОБНОСТИ 

 

Ученик:  

-правилно изводи вежбе, 

разноврсна природна и 

изведена кретања уз 

већу помоћ; 

-користи усвојене 

моторичке вештине у 

игри и свакодневном 

животу уз већу помоћ. 

 

Ученик: 

-правилно изводи 

вежбе, разноврсна 

природна и изведена 

кретања уз подстицај; 

- користи усвојене 

моторичке вештине у 

игри и свакодневном 

животу уз подстицај. 

 

Ученик: 

-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. 

Ученик: 

-у потпуности је овладао 

правилима 

елементарних и 

штафетних игара и 

успешан је у њима; 

-вешто изводи 

сложеније форме 

природних облика 

кретања. 

 

МОТОРИЧКЕ 

ВЕШТИНЕ, 

СПОРТ И 

СПОРТСКЕ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Ученик: 

- правилно изводи 

вежбе, разноврсна 

природна и изведена 

кретања уз већу помоћ; 

-користи усвојене 

моторичке вештине у 

игри и свакодневном 

животу уз већу помоћ; 

-делимично одржава 

Ученик: 

- правилно изводи 

вежбе, разноврсна 

природна и изведена 

кретања уз подстицај; 

- користи усвојене 

моторичке вештине у 

игри и свакодневном 

животу уз подстицај; 

- одржава равнотежу у 

Ученик: 

- правилно изводи 

вежбе, разноврсна 

природна и изведена 

кретања уз мања 

одступања; 

-користи усвојене 

моторичке вештине у 

игри и свакодневном 

животу уз мања 

Ученик: 

-је у потпуности  

овладао правилима 

елементарних и 

штафетних игара; 

-спретно учествује у 

елементарним и 

штафетним играма 

-покретом изражава 

своје емоције и 
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равнотежу у различитим 

кретањима; 

 - изводи кретања, вежбе 

и кратке саставе уз 

музичку пратњу уз већу 

помоћ; 

- изводи дечји и народни 

плес уз помоћ. 

 

различитим кретањима 

уз мању помоћ; 

 - изводи кретања, вежбе 

и кратке саставе уз 

музичку пратњу уз 

подстицај; 

- изводи дечји и 

народни плес уз 

подстицај. 

 

одступања; 

- одржава равнотежу у 

различитим 

кретањима; 

 - изводи кретања, 

вежбе и кратке саставе 

уз музичку пратњу уз 

мања одступања; 

- изводи дечји и 

народни плес уз мања 

одступања. 

искуства,а покрет 

усклађује са музиком; 

-вешто изводи 

сложеније форме 

природних облика 

кретања. 

ФИЗИЧКА И 

ЗДРАВСТВЕНА 

КУЛТУРА 

 

 

 

Ученик: 

- користи основну 

терминологију вежбања 

уз великупомоћ; 

– поштује правила 

понашања у и на 

просторима за вежбање 

у већој мери; 

– поштује мере 

безбедности током 

вежбања; 

- одговорно се односи 

према објектима, 

справама и реквизитима 

у просторима за 

вежбање; 

Ученик: 

- користи основну 

терминологију вежбања 

уз подстицај; 

- уочава  улогу делова 

тела  у вежбању; 

- уочава промене у 

расту код себе и других. 

 

Ученик: 

- користи основну 

терминологију 

вежбања уз мања 

одступања; 

- уочава везу вежбања 

и уноса воде; 

- наводи врсте 

намирница у исхрани. 

 

 

Ученик: 

-успешно користи 

основну терминологију 

вежбања; 

 - повезује ходање и 

трчање са позитивним 

утицајем на здравље; 

– препознаје лепоту 

покрета у вежбању; 

–у потпуности се 

придржава  правила 

вежбања; 

– вреднује успех у 

вежбању. 
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- поштује правила игре у 

већој мери; 

- навија и бодри 

учеснике у игри на 

начин који никога не 

вређа; 

- одлаже своје ствари 

пре и након  вежбања уз 

помоћ. 
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Формативно и сумативно оцењивање за предмет: Пројектна настава 

Разред: 3. 

НАСТАВНА ТЕМА ЗАДОВОЉАВА ДОБАР ИСТИЧЕ СЕ 

 

 

 

 

 

Пројекти од 1. – 7. 

-Расправља се и исмева друге 

чланове. 

- Не слуша саговорнике. 

- Самостално може да обави 

врло мали број задатака. 

- У ретким случајевима се 

активира у раду. 

- Не труди се да искористи 

помоћ модерних техничких 

средстава. 

- Са неким члановима се 

добро слаже. 

- Неке саговорнике 

слуша, а неке не. 

- Неке задатке обавља 

самостално, а за неке му 

је потребна додатна 

подршка. 

- У неким активностима 

учествује активно, а у 

неким се повлачи и 

препушта рад другима. 

- Потребна му је помоћ 

приликом употребе 

модерних технологија у 

раду. 

- Добро се слаже са свим 

члановима тима. 

- Пажљиво слуша све 

саговорнике. 

- Све задатке обавља самостално 

користећи стечена знања из свих 

области. 

- Даје максимални допринос у 

раду, било самостално,било у 

групи. 

- Користи модерне технологије 

као помоћ приликом решавања 

конкретног задатка. 
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Формативно оцењивање за предмет: Верска настава 

Разред: 3. 

НАСТАВНА ТЕМА ЗАДОВОЉАВА ДОБАР ИСТИЧЕ СЕ 

Увод – 1 

Ученик: 

- уз помоћ наставника 

решава предвиђене задатке. 

Ученик: 

- уз мању помоћ наставника 

или другара (тимски рад) 

решава предвиђене задатке. 

Ученик: 

- самостално решава 

предвиђене задатке. 

Бог ствара свет и човека – 

7 

Ученик: 

-препознаје неке елементе 

из библиских прича о 

стварању света;илуструје 

„Стварање света“. 

 

Ученик: 

-зна редослед стварања 

света; 

 -препознаје иконе на којима 

су приказани дани стварање 

света; уочава да је Бог 

створио свет из љубави. 

 

Ученик: 

-уочава да је свет скуп 

конкретних врста живих 

бића;разуме да се права 

слобода изражава као љубав 

према другим људима, 

природи и Богу; 

-уочава разлику између Бога 

и створене природе. 

 

Бог нас воли – 7 

Ученик: 

-влада основним сазнањем 

да нас Бог воли; 

-препознаје Божићне 

веснике; 

- учествује у активностима 

за обележавање рођења 

Исуса Христа. 

 

Ученик: 

-увиђа да Бог брине о свету; 

-кроз креативне 

способности уочава да је 

човек сличан Богу; 

-учествује у активностима 

за обележавање рођења 

Исуса Христа. 

 

Ученик: 

-изводи закључак да Бог 

жели да свет постоји вечно; 

-кроз своје креативне 

способности исказује своје 

сазнање да је човек сличан 

Богу; -учествује у 

активностима за 

обележавање рођења Исуса 

Христа. 
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Литургија – преображени 

свет – 7 

Ученик: 

-зна и примењује обичаје за 

Васкрс; 

-из библиских прича 

проширује своје знање о 

Васкрсу;  

-укључен у активностима за 

прослављање Васкрса. 

 

Ученик: 

-уочава да нас Исус толико 

воли да је дао свој живот за 

нас; 

-кроз јевађење проширује 

своје знање о значају 

Васкрса за свет. 

Ученик: 

-схвата значај Тајне вечере; 

-уочава да наши дарови 

хлеб и вино представљају 

свет у малом. 

Човек и природа - 6 

Ученик: 

-разуме да је човек 

одговоран за очување 

природе; 

- љубав према природи 

изражава кроз своју 

креативност; 

-зна да загађење природе 

потиче од човека. 

 

Ученик: 

-разуме да треба да гледа 

наприроду као на Божју 

творевину; 

- љубав према природи 

изражава кроз своју 

креативност.  

Ученик: 

-зна да је човек позван од 

Бога да брине о природи; 

-увиђа да се на 

православним иконама 

стварања света и човека, 

приказује зависност 

природе од човека; 

- љубав према природи 

изражава кроз своју 

креативност. 
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Формативно оцењивање за предмет: Енглески језик 

Разред: 3. 

НАСТАВНА ТЕМА ДОВОЉАН 2 ДОБАР 3 ВРЛО ДОБАР 4 ОДЛИЧАН 5 

Ученик уме да, може, 

разуме......(описати 

читање, говор, 

писање, граматику...) 

 

- уме да напише 

по неку реч 

или краћу 

реченицу из 

представљеног 

градива / 

препознаје 

неку од  

граматичких 

партиција  ( 

verb to be, a/an, 

There is/are,  

Have/has got,  

Can/can’t, 

Present 

Continuous, 

Present Simple ) 

али уз већу 

помоћ 

наставника 

- препознаје по 

неки појам 

- уме да напише 

по неку реч 

или краћу 

реченицу из 

представљеног 

градива / 

препознаје 

неку од 

граматичких  

партиција  ( 

verb to be, a/an, 

There is/are,  

Have/has got,  

Can/can’t, 

Present 

Continuous, 

Present Simple), 

али уз малу 

помоћ 

наставника 

- препознаје 

појамове 

- уме да напише 

већину речи 

или краће 

реченице из 

представљеног 

градива / 

препознаје 

граматичке 

партиције  ( 

verb to be, a/an, 

There is/are,  

Have/has got,  

Can/can’t, 

Present 

Continuous, 

Present 

Simple),некада 

самостално,нек

ада уз малу 

помоћ 

наставника 

- препознаје 

- самостално 

пише све речи 

и реченице из 

представљеног 

градива / 

препознаје 

граматичке 

партиције  ( 

verb to be, a/an, 

There is/are,  

Have/has got,  

Can/can’t, 

Present 

Continuous, 

Present Simple) 

- препознаје 

појмове 

представљене 

на часовима 

(чак зна и више 

од онога што 

се ради на 
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представљен 

на часовима 

- чита написане 

речи или 

реченице уз 

већу помоћ 

наставника 

- на часу је врло 

ретко активан 

или да говори 

ако га/је 

наставник пита 

(уз помоћ 

наставника) 

ИОП – потребна је 

помоћ у разумевању 

задатка  и у изради 

такође 

представљене 

на часовима  

- чита написане 

речи или 

реченице,чак и 

краће текстове, 

уз мању помоћ 

наставника 

- на часу је 

понекад 

активан или да 

говори ако 

га/је наставник 

пита 

ИОП – потребно је 

додатно објашњење 

задатака и мала помоћ 

у изради 

појмове 

представљене 

на часовима 

- чита 

представљене 

речи и 

реченице,чак и 

краће текстове 

( врло ретко уз 

малу помоћ 

наставника) 

- на часу је 

активан/на,али 

понекада 

показује 

несигурност 

ИОП – разуме задатке 

и потребна је мало 

помоћ у изради 

задатака 

часовима) 

- чита 

представљене 

речи и 

реченице,краће 

и дуже 

текстове 

самостално  

- на часу је увек 

активан/на,ист

иче се и 

показује 

сигурност у 

раду 

ИОП – разуме 

једноставне задатке и 

самостално их ради 
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КРИТЕРИЈУМИ ОЦЕЊИВАЊА - ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 
 

Формативно и сумативно оцењивање за предмет: Српски језик 
Разред: 4. 

НАСТАВНА 

ТЕМА 

ДОВОЉАН 2 ДОБАР 3 ВРЛО ДОБАР 4 ОДЛИЧАН 5 

КЊИЖЕВНОСТ 

-Ученик лоше чита 

различите врсте књижевних 

дела (и остале типове 

текстова), понекад 

делимично уме да опише 

свој доживљај и да уз помоћ 

наставника понекад 

приповеда . 

Понекад, уз помоћ уме да 

одреди књижевни род и 

сталнo тражи помоћ при 

одређивању врсте. 

 Уз подстицај ретко 

одређује неке елементе 

композиције.  

Разликује народну од 

ауторске књижевности.  

Препознаје неке књижевно 

теоријске појмове уз 

подстицај и помоћ.  

У већини случајева не чита 

-Ученик чита различите 

врсте књижевних дела 

(и остале типове 

текстова) и делимично 

уме да парафразира и 

опише свој доживљај 

као и да уз помоћ 

наставника одреди 

приповедање или 

драмске радње. 

-Уз помоћ наставника 

уме да повеже 

књижевне термине и 

појмове обрађиване у 

претходним разредима 

са новим делима. 

-Самостално уме да 

одреди књижевни род и 

тражи помоћ при 

одређивању врсте. Уз 

подстицај одређује неке 

-Ученик чита са 

разумевањем 

различите врсте 

књижевних дела (и 

остале типове 

текстова) и готово 

самостално уме да 

парафразира и опише 

свој доживљај текста 

, приповедања или 

драмске радње и 

готово (у потпуности) 

уме да повеже 

књижевне термине и 

појмове обрађиване у 

претходним 

разредима са новим 

делима.  

- Самостално уме да 

одреди књижевни род 

и врсту и да 

Ученик чита са 

разумевањем различите 

врсте књижевних дела (и 

остале типове текстова) и 

потпуно самостално уме 

да парафразира и опише 

свој доживљај и уме да 

повеже књижевне термине 

и појмове обрађиване у 

претходним разредима са 

новим делима.  

- Самостално уме да 

одреди књижевни род и 

врсту и да анализира 

елементе композиције. 

Зна карактеристике 

народне и ауторске 

књижевности, зна разлику 

између до сада обрађених 

књижевних родова и врста 

и уме самостално да их 
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домаћу лектиру и ретко 

учествује у интерпретацији. 

На часовима је ретко 

активан. 

 

елементе композиције. 

- Зна карактеристике 

народне и ауторске 

књижевности  

- Зна дефиниције 

стилских фигура, уз 

помоћ наставника или 

вршњака препознаје их 

у тексту. 

-Делимично усваја 

књижевне термине и 

појмове и понекад 

учествује у 

интерпретацији. У 

већини случајева чита 

домаћу лектиру и 

понекад учествује у 

интерпретацији. 

 На часовима је каткад 

активан и ретко користи 

додатне изворе знања. 

 

анализира готово све 

елементе 

композиције. 

- Зна карактеристике 

народне и ауторске 

књижевности, зна 

разлике између до 

сада обрађених 

књижевних родова и 

врсти уме самостално 

да их пронађе у 

конкретном тексту.  

- Потпуно усваја 

стилске фигуре, 

препознаје их у 

тексту и уме да их 

користи у усменом и 

писаном изражавању.  

Потпуно усваја 

књижевне термине и 

појмове и углавном 

их препознаје у 

тексту. 

Аргументовано брани 

постављене тезе 

током интерпретације 

књижевног текста, 

пронађе и докаже у 

конкретном тексту. 

- Потпуно усваја стилске 

фигуре, препознаје их у 

тексту и уме да их 

користи у усменом и 

писменом изражавању.  

- Потпуно усваја 

књижевне термине и 

појмове и препознаје их у 

тексту. Аргументовано 

брани постављене тезе 

током интерпретације 

књижевног текста, 

повезује и примењује 

стечена знања на новим 

текстовима.Критички се 

осврће на прочитани 

текст, има развијене 

способности да 

процењује, самосталан је 

и лако долази до решења. 

-  Редовно чита домаћу 

лектиру и учествује у 

интерпретацији. На 

часовима је увек активан 

и учествује у анализи 
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углавном самостално 

повезује и примењује 

стечена знања на 

новим текстовима. 

Критички се осврће 

на прочитани текст, 

има развијене 

способности да 

процењује, углавном 

је самосталан и 

долази до решења.  

Редовно чита домаћу 

лектиру и учествује у 

интерпретацији.  

нових текстова, чита више 

од оног што је задато и 

служи се осталим 

изворима знања. 

 

ЈЕЗИЧКА 

КУЛТУРА 

Ученик  ретко уме да 

дефинише наставне 

садржаје из граматике, 

делимично их памти и 

репродукује,не уме да 

примени стечена 

знања.Прави веће 

правописне и граматичке 

грешке.Потребна је стална 

помоћ наставника. 

Углавном правилно 

изговара гласове и углавном 

греши у наглашавању речи, 

Ученик уме да 

дефинише наставне 

садржаје из граматике,  

Памти их и репродукује 

, али греши у примени 

стечених знања као и у 

повезивању 

граматичких појмова 

обрађених у 

претходним разредима 

са новим садржајима.  

Делимично зна 

правописна правила и 

Ученик готово 

употпуности и са 

разумевањем усваја 

наставне садржаје из 

граматике, на 

примерима показује 

да уме углавном без 

грешке да примени 

стечена знања и 

углавном без грешке 

повеже граматичке 

појмове обрађене у 

претходним 

Ученик у потпуности са 

разумевањем усваја 

наставне садржаје из 

граматике , уме потпуно 

самостално да примени 

стечена знања и да повеже 

граматичке појмове . 

Зна правописна правила и 

самостално их примењује. 

 Успешно пише по 

диктату и уме да 

самостално, тачним 

реченицама одговори на 
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интонирању реченице и 

читању наглас. 

 

делимично их 

примењује у писаним 

радовима. Делимично 

успешно пише по 

диктату и уме да 

одговори на питања, 

али реченице нису 

граматички и 

правописно тачне 

(питања отвореног 

типа). Правилно 

изговара гласове и 

понекад греши у 

наглашавању речи, 

интонирању реченице и 

читању наглас. 

 

разредима са новим 

садржајима. 

Зна правописна 

правила и доследно 

их самостално 

примењује у писаним 

радовима. Успешно 

пише по диктату и 

уме да самостално, 

тачним реченицама 

одговори на питања 

(отвореног типа). 

У потпуности 

правилно изговара 

гласове и наглашава 

речи, интонира 

реченицу. 

питања (отвореног типа).  

У потпуности правилно 

изговара гласова и 

наглашава речи, интонира 

реченицу и разговетно 

чита 

 

ЈЕЗИК 

Ретко успева да формулише 

говорну поруку, да 

препричава и описује и 

поред помоћи наставника у 

свим облицима говорних 

вежби . Писмени радови су 

логички неповезани и 

садржајно сиромашни али у 

вези са темом, имају доста 

већих павописних, 

Говорну поруку 

изговара потпуном и 

правилном реченицом, 

користи различите 

облике усменог 

изражавања, 

препричава и описује уз 

помоћ наставника у 

свим облицима 

говорних вежби (и на 

-Говорну поруку 

изговара потпуном и 

правилном 

реченицом, успешно 

користи различите 

облике усменог 

изражавања, 

препричава са 

сажимањем и без 

сажимања и описује, 

Изговара потпуну и 

правилну реченицу и врло 

успешно користи 

различите облике усменог 

изражавања, препричава 

са сажимањеми без 

сажимања и описује. 

Показује логичну и 

емоционалну изражајност 

у свим облицима говорних 
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граматичких и стилских 

грешака, али поштује 

форму.  

 

теме из свакодневног 

живота и о доживљају 

књижевног дела). 

Писмени радови су 

делимично садржајно 

разрађени, делимично 

тачно написани, 

композицијски 

утемељени.  

Уз помоћ наставника 

проналази тражене 

информације у тексту.  

Уз помоћ наставника 

саставља обрађене 

облике 

изражавања,драматизује 

краћи текст. 

показује логичну и 

емоционалну 

изражајност у свим 

облицима говорних 

вежби (и на теме из 

свакодневног живота 

и о доживљају 

књижевног дела).  

-Писмени радови су 

садржајно разрађени, 

углавном тачно 

написани, 

композицијски 

утемељени.  

-Самостално 

проналази тражене 

информације у 

тексту. Успешно и 

углавном самостално 

саставља обрађене 

облике новинарског 

изражавања. Уме да 

драматизује краћи 

текст 

вежби Писмени радови су 

садржајно разрађени, 

тачно написани, 

композицијски 

утемељени, занимљиви, 

креативни и маштовити, 

реченице јасне , лепо 

осмишљене .  

Успешно и самостално 

саставља обрађене облике 

изражавања. Уме да 

драматизује краћи текст. 

 

 
 
 
 

mailto:oszitkovac@open.telekom.rs
http://www.zitkovac.edu.rs/


      Основна школа „Вук Караџић“  
                                   Ратка Јовића 10, 18210 Житковац 
                                   018/887-055, 846-454  
                                   oszitkovac@open.telekom.rs 
                                   www.zitkovac.edu.rs  

www.zitkovac.edu.rs 

 
 

 

Формативно и сумативно оцењивање за предмет: Математика 
Разред: 4. 

НАСТАВНА 

ТЕМА 
ДОВОЉАН 2 ДОБАР 3 ВРЛО ДОБАР 4 ОДЛИЧАН 5 

БРОЈЕВИ 

Ученици препознају и 

разликују природне 

бројеве у декадном 

бројевном систему.  

Сабирају и одузимају 

вишецифрене  бројеве. 

Уочавају непознати 

сабирак, умањеник и 

умањилац. Препознају  

и разликују множење и 

дељење и знају 

једноставније облике 

ових операција, 

уочавају непознати 

чинилац, дељеник у 

делилац. 

Уочавају да постоји  

редослед рачунских 

операција и уз мању 

помоћ решава изразе. 

Ученици знају  и 

разликују природне 

бројеве у декадном 

бројевном систему. Зна 

и уме да сабира и 

одузима вишецифрене  

бројеве. 

Уме да одреди 

непознати сабирак, 

умањеник и умањилац.  

Зна таблицу множења и 

дељења, одређује 

непознати чинилац, 

дељеник и делилац.  

Зна редослед рачунских 

операција и решава 

текстуалне задатке 

помоћу израза.  

Зна основна својства 

рачунских операција.  

Ученици самостално 

разликују природне бројеве 

у декадном бројевном 

систему. Самостално 

сабира и одузима 

вишецифрене  бројеве. 

Успешно одређује 

непознати сабирак, 

умањеник и умањилац. 

Успешно користи таблице 

множења и дељења и 

одређује непознати 

чинилац,  дељеник и 

делилац.  

Логички закључује, 

поставља изразе и решава 

текстуалне задатке са више 

операција. Саставља 

текстуалне задатке на 

основу постављених израза. 

Користи основна својства 

рачунских операција. 

Ученици самостално и 

прецизно разликују 

природне бројеве у 

декадном бројевном 

систему. Самостално и 

прецизно сабира и 

одузима вишецифрене  

бројеве. Са лакоћом 

одеђује непознати 

сабирак , умањеник и 

умањилац. Вешто 

користи таблице 

множења и дељења и 

одређује непознати 

чинилац, дељеник и 

делилац. Са лакоћом, 

логички закључује, 

поставља изразе и 

решава текстуалне 

задатке са више 

операција. Примењује 

знања при решавању 

mailto:oszitkovac@open.telekom.rs
http://www.zitkovac.edu.rs/


      Основна школа „Вук Караџић“  
                                   Ратка Јовића 10, 18210 Житковац 
                                   018/887-055, 846-454  
                                   oszitkovac@open.telekom.rs 
                                   www.zitkovac.edu.rs  

www.zitkovac.edu.rs 

 тежих проблемских 

задатака. Креативно  

саставља задатке и 

примењује са 

ситуацијама из животне 

праксе. 

ГЕОМЕТРИЈА 

Ученици препознају 

начин израчунавања 

површине 

правоугаоника и 

квадрата.  

Уз помоћ учитеља 

цртају мрежу и праве 

модел коцке и квадра. 

Препознају  формуле за 

израчунавање 

површине коцке и 

квадра. 

 

 

 

 

Ученик зна начин 

израчунавања 

површине 

правоугаоника и 

квадрата.  

Зна да нацрта мрежу и 

прави модел коцке и 

квадра 

Препознају  формуле за 

израчунавање 

површине коцке и 

квадр 

Решавају  једноставне 

задатке. 

Ученик самостално уочава 

начин израчунавања 

површине правоугаоника и 

квадрата.  

Успешно црта мрежу и 

прави модел коцке и квадра 

Успешно користи формуле 

за израчунавање површине 

коцке и квадра при изради 

задатака 

Знање примењује 

решавајући занимљиве и 

теже геометријске задатке 

задатке. 

Самостално и прецизно 

уочава начин 

израчунавања површине 

правоугаоника и 

квадрата.  

Успешно црта мрежу и 

прави модел коцке и 

квадра 

Успешно  и самостално 

користи формуле за 

израчунавање површине 

коцке и квадра при 

изради задатака 

Знање примењује 

решавајући занимљиве и 

теже геометријске 

задатке повезујући их са 

животном праксом.. 

МЕРЕЊЕ И Зна јединице за врема. Зна јединице за време  Успешно примењује знање Самостално и веома 
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МЕРЕ 
Именују и уочавају 

јединице мере  за  

дужину, масу, запре-

мину течности и 

површину. 

 

 

и уме да претвара веће 

у мање и пореди 

временске интервале у 

једноставним 

ситуацијама. 

Претвара јединице за 

мере-ње из већих у 

мање.  

Решава једноставне 

задатке из ове области. 

о мерама за време. 

 Успешно претвара 

јединице за мерење из 

већих у мање и обрнуто. 

 Решава сложеније  задатке 

са јединицама за мерење 

површине 

успе-шно примењује 

знање о јединицама за 

мерење.  

Уме да претвара из једне 

јединице у другу, пореди 

их у сложенијим 

ситуацијама. 

Веома успешно решава 

те-кстуалне задатке са 

једини-цама мере. 
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Формативно и сумативно оцењивање за предмет: Природа и друштво 
Разред: 4. 

НАСТАВНА 

ТЕМА 

ДОВОЉАН 2 ДОБАР 3 ВРЛО ДОБАР 4 ОДЛИЧАН 5 

ЖИВА И 

НЕЖИВА 

ПРИРОДА 

 

Разликује и именује 

елементе живе и 

неживе природе, 

уочава рзноврсност 

биљака и животиња, 

препознаје њихов 

значај. Делимично 

уочава карактеристике 

елемената неживе 

природе, увиђа 

повезаност у природи 

и присуство 

загађивача. 

 

 

Препознаје елементе 

живе и неживе 

природе. Увиђа 

разлике међу живим  

бићима, разноврсност 

живог света и улогу 

човека. Зна основна 

својства воде, ваздуха, 

сунца, земљишта. 

Препознаје везе 

између живе и неживе 

природе  као и начине 

и последице 

загађивања..  

 

Потпуно познаје 

заједничке особине живих 

бића, природне процесе 

који се у њима одвијају и 

разлике међу њима. 

Успешно увиђа 

разноврсност биљног и 

животињског света и 

узајамну повезаност 

елемената живе природе. 

Зна о распрострањености 

воде, основним 

својствима, о кретању 

ваздуха, сунцу-извору 

живота и земљишту, 

услову за раст и развој 

биљака. Добро познаје и 

разуме везе живе и неживе 

природе, као и начине и 

последице загађивања. 

 

 

Веома успешно познаје 

заједничке особине 

живих бића, природне 

процесе који се у њима 

одвијају и разлике међу 

њима. Веома успешно 

увиђа разноврсност 

биљног и животињског 

света и узајамну 

повезаност елемената 

живе природе. 

 Разуме функционалну 

повезаност разлицитих 

делова тела живих бића. 
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ДРУШТВО 

Уочава насеља, групе 

људи, препознаје 

понашање у групи и у 

насељу. 

Препознаје људске 

делатностии њихову 

улогу.  

Препознаје главне 

изворе опасности, 

мере заштите од 

опасности по живот 

људи, како очувати и 

унапредити људско 

здравље.  

 

Зна насеља, групе 

људи, понашање у 

групи и у насељу, 

права и обавезе.  

Зна људске 

делатности и њихову 

улогу. 

Зна главне изворе 

опасности, мере 

заштите од опасности 

по живот људи, како 

очувати и унапредити 

људско здравље. 

Успешно разликује 

насеља, групе људи, 

понашање у групи и у 

насељу, права и обавезе.  

Успешно разуме 

повезаност и 

међузависност различитих  

људске делатности и 

њихову улогу.  

Успешно уочава главне 

изворе опасности, мере 

заштите од опасности по 

живот људи, како очувати 

и унапредити људско 

здравље 

Веома успешно 

разликује насеља, групе 

људи, понашање у групи 

и у насељу, права и 

обавезе. 

 Веома успешно разуме 

повезаност и 

међузависност 

различитих  људске 

делатности и њихову 

улогу.  

Веома успешно уочава 

главне изворе опасности, 

мере заштите од 

опасности по живот 

људи, како очувати и 

унапредити људско 

здравље 

Разуме да се права и 

обавезе чланова 

друштвених група 

међусобно допуњују. 
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МАТЕРИЈАЛИ 

 

 

 

 

Препознаје  

материјала  и њихов 

значај.  

Препознаје основна 

својства воде, ваздуха 

и земљишта.  

Уочава уз помоћ 

понашање материјала 

под утицајима.  

Уз помоћ разуме 

рециклажу. 

 

 

 

Зна разноврсност 

материјала и начине 

употребе, њихова 

својства и промене.  

Зна својства воде, 

ваздуха и агрегатна 

стања и кретање. 

Комбинује материјале 

и разуме рециклажу. 

Успешно Изводи 

закључке о разноврсности, 

употреби и својствима 

материјала, као и о 

њиховом мењању под 

механичким утицајима. 

 Зна да су различита 

својства воде, ваздуха  и 

земљишта последица 

њиховог различитог 

састава. 

Успешно схвата топлотну 

и електричну 

проводљивост материјала 

као и могућности 

рециклаже. 

Самостално уочава и 

критички се изражава о 

људском раду.  

Веома успешно изводи 

закључке о 

разноврсности, употреби 

и својствима материјала, 

као и о њиховом мењању 

под различитим 

утицајима. Разуме како 

загревање и хлађење 

воде и ваздуха утичу на 

појаве у природи. 

Веома успешно схвата 

топлотну и електричну 

проводљивост 

материјала као и 

могућности рециклаже. 
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ЕКОЛОГИЈА 

Препознаје и именује 

природне ресурсе и 

уочава њихову 

употребну вредност. 

Препознаје повољно и 

неповољно деловање 

човека по очување 

природе. 

Зна и именује 

природне ресурсе и 

уочава њихову 

употребну вредност. 

Уочава повољно и 

неповољно деловање 

човека по очување 

природе. 

Успешно разликује 

обновљиве и необновљиве 

природне ресурсе. 

Успесно познаје основне 

мере заштите живе и 

неживе природе као 

природних ресурса. 

Зна шта је добробит 

животиња и поступке 

којима се она штити. 

Веома успесно 

разликујеобновљиве и 

необновљиве природне 

ресурсе. 

Разуме еколошку 

оправданост зпотребе 

обновљивих ресурса и 

рационално коришћење 

необновљивих ресурса. 

Зна шта је добробит 

животиња и поступке 

којима се она штити. 

ДРЖАВА 

СРБИЈА И 

ЊЕНА 

ПРОШЛОСТ 

Препознаје основне 

облике рељефа и 

површинских вода. 

Препознаје геогр. 

положај државе 

Србије и основне 

одреднице. 

Препознаје најважније 

догађаје, појаве и 

личности из 

прошлости. 

Уз помоћ наставника 

именује историјске 

изворе. 

 

Зна основне облике 

рељефа и 

површинских вода. 

Зна  геогр. положај 

државе Србије и 

основне одреднице. 

Зна  најважније 

догађаје, појаве и 

личности из 

прошлости. 

Уме да именује 

историјске изворе. 

 

Успешно уочава основне 

облике рељефа и 

површинских вода у 

држави Србији. 

Успешно разуме 

повезаност природно 

геогр. фактора 

Успешно уочава редослед  

најважнијих  догађаја, 

појава и личности из 

прошлости. 

 

 

 

Веома успешно уочава 

основне облике рељефа и 

површинских вода у 

држави Србији. 

Веома успешно разуме 

повезаност природно 

геогр. фактора. 

Веома успешно уочава 

редослед  најважнијих  

догађаја, појава и 

личности из прошлости. 

Веома успешно 

препознаје на основу 

карактеристичних 
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историјских извора о ком 

историјском периоду или 

личности је реч. 
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Формативно и сумативно оцењивање за предмет: Ликовна култура 
Разред: 4. 

НАСТАВНА ТЕМА ДОВОЉАН 2 ДОБАР 3 ВРЛО ДОБАР 4 ОДЛИЧАН 5 

ДА СЕ УПОЗНАМО 

Редовно доноси 

прибор и 

заинтересован је за 

рад. 

Ученик уз подстицај  

изражава своје емоције и 

замисли користећи 

информације и 

различите материјале и 

технике. 

Самостално и спретно 

изражава своје емоције 

машту, осећања и 

замисли користећи 

различите материјале и 

технике примењујући 

стечено знање 

Самостално, креативно и 

јединствено изражава 

своје емоције, машту, 

осећања и замисли 

користећи различите 

материјале и технике 

примењујући стечено 

знање. 

СПОРАЗУМЕВАЊЕ 

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 

постицај за стваралачки 

рад, приказујући свој 

доживљај креативно и 

јединствено. 

КОМПОЗИЦИЈА 

 

Препознаје основне 

облике у 

тродимензионалном 

простору у односу 

на раван, компонује 

и организује 

апстрактне облике 

уз помоћ 

Зна основне облике у 

тродимензионалном 

простору у односу на 

раван, компонује и 

организује апстрактне 

облике 

Уочава сликарске  

материјале и технике и 

Закључује и организује 

облике из природе и 

апстрактне облике у 

односу на раван и у 

простору. Успешно 

разликује различите 

сликарске материјале и 

технике , њихове 

Самостално закључује и 

са са лакоћом користи 

облике из природе за 

слободно компоновање; 

креативно се изражава 

повезивањем разних 

облика у целину 

Веома успешно се 
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наставника. 

Препознаје 

сликарске  

материјале и 

технике и користи 

их у ликовном 

изражавању 

Усвојио основна 

знања о добијању 

изведених боја и 

користи их уз 

помоћ наставника у 

раду. 

Препознаје основе 

ликовних елемената 

: линија, површина, 

волумен ,боја и 

простор . 

користи их у ликовном 

изражавању 

Зна како да добије 

изведение боје  и да их 

користи уз помоћ 

наставника у раду. 

Зна основе ликовних 

елемената : линија, 

површина, волумен ,боја 

и простор . 

 

карактеристике; 

усвојио је вештину 

њиховог коришћења. 

Успешно зна да добије 

изведене боје мешањем 

основних; користи 

знања о основним и 

изведеним бојама у 

ликовном изражавању. 

Успешно уочава основе 

ликовних елемената : 

линија, површина, 

волумен ,боја и простор 

. 

Компонује ликовне 

елементе  и изражава 

идеје и осећања. 

 

изражава различитим 

сликарски. Техникама-

изражава се креативно у 

свим лик.техникама 

Веома успешно 

испољава креативност и 

успешно се изражава 

коришћењем знања о 

основним и изведеним 

бојама 

Веома успешно показује 

креативност и са 

лакоћом организује 

ликовне елементе у 

композицију. 

 

НАСЛЕЂЕ 

Редовно доноси 

прибор и 

заинтересован је за 

рад, 

Pрепознаје основне 

облике у 

тродимензионалном 

простору у односу 

на раван, 

Зна основне облике у 

тродимензионалном 

простору у односу на 

раван, компонује и 

организује апстрактне 

облике 

Уочава сликарске  

материјале и технике и 

користи их у ликовном 

Уочава и организује 

облике из културног 

наслеђа односу на 

раван и у простору. 

Успешно разликује 

различите сликарске 

материјале и технике , 

њихове карактеристике; 

усвојио је вештину 

Самостално закључује и 

са са лакоћом користи 

облике из природе за 

слободно компоновање; 

креативно се изражава 

повезивањем разних 

облика у целину 

Веома успешно се 

изражава различитим 
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препознаје 

сликарске  

материјале и 

технике и користи 

их у ликовном 

изражавању 

Усвојио основна 

знања културно-

историјском 

наслеђу. 

 

изражавању. 

Зна основе ликовних 

елемената културног 

наслеђа  

 

њиховог коришћења. 

Успешно зна да добије 

изведене боје мешањем 

основних; користи 

знања о основним и 

изведеним бојама у 

ликовном изражавањ и. 

Успешно уочава основе 

ликовних елемената : 

линија, површина, 

волумен ,боја и простор 

. 

Компонује ликовне 

елементе  и изражава 

идеје и осећања. 

сликарски. Техникама-

изражава се креативно у 

свим лик.техникама 

Веома успешно 

испољава креативност и 

успешно се изражава 

коришћењем знања о 

основним и изведеним 

бојама 

Веома успешно показује 

креативност и са 

лакоћом организује 

ликовне елементе у 

композицију. 

 

СЦЕНА 

Препознаје 

карактеристике 

појединих 

амбијената; 

учествује у изради 

маски и сцене. 

Уочава карактеристике 

појединих амбијената; 

учествује у изради маски 

и сцене 

Успешно уочава 

различите  амбијенте  и 

користи их у изради 

маски , костима и 

позоришне сцене 

Самостално, креативно 

предлаже и даје идеје у 

изради маски и сцене, 

успешно израђује маске 

и реквизите ; успешно се 

изражава покретом на 

сцени. 
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Формативно и сумативно оцењивање за предмет: Музичка култура 
Разред: 4. 

НАСТАВНА ТЕМА ДОВОЉАН 2 ДОБАР 3 ВРЛО ДОБАР 4 ОДЛИЧАН 5 

 

 

 

 

 

 

 

Извођење музике 

(певање и свирање) 

- Пева песме по 

слуху и сопственом 

избору,  уз већу 

помоћ наставника. 

-Препознаје и 

уочава различите 

музичке игре и 

изводи их уз помоћ 

наставника . 

-Уочава и 

препознаје појмове 

из музичког 

речника уз већу 

помоћ. 

- Користи 

удараљке, изводи 

ритам  мелодије 

пљескањем, 

несигурно понавља 

краћи ритмички 

мотив, уз већу 

помоћ. 

-Самостално пева песме 

по слуху и сопственом 

избору, уз мању помоћ 

наставника 

- Уме да изводи музичке 

игре.  

Уочава и препознаје 

појмове из музичког 

речника. 

-Углавном зна  да 

обележава такт покретом 

у складу са темпом 

извођења.   

-Користи удараљке.   

-Уме да изводи ритам  

мелодије пљескањем. 

-Уме да  понови  краћи 

задати ритмички мотив. 

-Зна текстове тражених 

песама и самостално 

пева песме по слуху. 

- Уме да свира на 

одређеним Орфовим 

ритмичким 

инструментима- 

-Зна основе музичке 

писмености. 

- Обележава такт у 

складу са темпом 

извођења.  

-Зналачки користи 

удараљке, вешто прати  

ритам  мелодије 

пљескањем. 

-Тачно понавља дужи 

ритмички мотив. 

 

-Самостално, у пару  или 

групи пева тражене 

песме поштујући 

елементе музике. 

-Самостално, у пару или 

у групи свира на 

одређеним Орфовим 

ритмичким и 

мелодијским 

инструментима.  

-Сигурно и вешто 

обележава такт у складу 

са темпом извођења. 

-Са сигурношћу тачно 

понавља дужи ритмички 

мотив. 

-Тачно примењује 

основе музичке 

писмености. 

-Вешто примењује учене 

појмове из музичког 

речника. 
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Музичко 

стваралашто 

-Ликовно изражава 

музички  доживљај 

уз помоћ 

наставника. 

-Опонаша звуке из 

непосредне 

околине 

импровизацијом. 

- Изводи покрете уз 

певану или 

слушану музику уз 

већу помоћ. 

-Уз подстицај и 

помоћ покушава да 

осмисли мање 

ритмичке целине. 

-Зна да опонаша звуке из 

непосредне околине 

импровизацијом.  

-Креира бројалице, 

песме и музичке игре са 

ритмичким и звучним 

ефектима.  

-Ствара покрете уз 

певану или слушану 

музику.  

-Осмишљава мање 

ритмишке целине.  

-Импровизује 

једноставнији и краћи  

ритмишки дијалог  на 

различитим изворима 

звука. 

-Самостално опонаша 

звуке из непосредне 

околине 

.импровизацијом. 

-Самостално креира 

покрет 

-Вешто креира 

бројалице, песме и 

музичке игре са 

ритмичким и звучним 

ефектима.  

- Спретно осмишљава и 

ствара покрете уз 

певану или слушану 

музику.  

-Осмишљава ритмичке 

целине.  

-Импровизује ритмички 

дијалог на различитим 

изворима звука. 

-Осмишљава пратњу 

/мелодију на задати 

текст. 

-Самостално креира 

кореографију. 

-Вешто и креативно 

осмишља бројалице, 

песме и музичке игре 

саритмичким и звучним 

ефектима.  

-Маштовито осмишљава 

ритмичке целине.  

-Зналачки импровизује 

ритмички дијалог на 

различитим изворима 

звука. 

 

 

 

Слушање музике 

-Препознаје 

музичке 

инструменте. 

- Препознаје и 

именује слушане 

композиције за 

децу. 

-Препознаје музичке 

инструменте у 

одређеним 

композицијама. 

- Углавном зна  називе 

слушаних композиција 

народних песама и 

-Зна називе слушаних 

композиција народних 

песама и игара. 

-Самостално закључује 

разликујући тонске 

боје, темпо, динамику у 

слушаним делима. 

- Вешто и сигурно 

препознаје називе 

слушаних музичкких 

дела.   

-Самостално износи 

своје мишљење о 

слушаном делу  
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-Разликује тонске 

боје, темпо, 

динамику и 

расположење у 

слушаним 

народним песмама 

и играма уз помоћ 

наставника. 

-Препознаје 

појмове из 

музичког речника 

уз помоћ 

наставника. 

игара. 

-Уме да разликује тонске 

боје, темпо, динамику и 

расположење у 

слушаним делима.  

-Препознаје појмове из 

музичког речника. 

-Познаје појмове из 

музичког речника. 

-Уочава и препознаје 

динамику, темпо, тонске 

боје у слушаним 

композицијама 

- Самостално користи 

појмове иу музичког 

речника. 
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Формативно и сумативно оцењивање за предмет: Физичко и здравствено васпитање 

Разред: 4. 

НАСТАВНА 

ТЕМА 

ДОВОЉАН 2 ДОБАР 3 ВРЛО ДОБАР 4 ОДЛИЧАН 5 

ФИЗИЧКE 

СПОСОБНОСТИ 

Уме да примени 

једноставне, двоставне 

општеприпремне вежбе. 

Уме правилно да изводи 

вежбе,разноврсна 

природна и изведена 

кретања. 

Правилно одржава 

равнотежу у 

различитим 

кретањима. 

Ученик користи висок 

ниво техничко-

тактичких знања, 

демонстрира сложеније 

комплексе вежби и 

кретања. 

МОТОРИЧКЕ 

ВЕШТИНЕ 

СПОРТ И 

СПОРТСКЕ 

ДИСЦИПЛИНЕ  

*Атлетика  

 

*Спортска 

гимнастика 

 

*Основе  

  тимских, 

Ученик показује мањи 

степен активности и 

ангажовања, уз велику 

помоћ наставника 

успева да примени 

одређене вежбе, односно 

захтеве који су утврђени 

у већем делу основног 

нивоа постигнућа, 

одређени 

индивидуалним 

образовним планом и 

прилагођеним 

стандардима постигнућа 

и ангажовање ученика 

Ученик показује 

делимични степен 

активности и 

ангажовања, уз велику 

помоћ наставника 

успева да примени 

одређене вежбе, 

односно захтеве који су 

утврђени и на основном  

и већим делом на 

средњем нивоу 

стандарда постигнућа, 

одређеним 

индивидуалним 

образовним планом и 

Ученик показује 

велику самосталност и 

висок степен 

активности и 

ангажовања, уз мању 

помоћ наставника у 

потпуности, 

самостално испуњава 

захтеве који су 

утврђени и на 

основном и на средњем 

нивоу,као и део захтева 

са напредног нивоа 

посебних стандарда 

постигнућа, одређеним 

Ученик показује 

изузетну самосталност 

уз изузетно висок степен 

активности и 

ангажовања, где ученик 

у потпуности 

самостално, без помоћи 

наставника испуњава 

захтеве који су утврђени 

на основном и средњем 

нивоу, као и у већини 

захтева са напредног 

нивоа посебних 

стандарда постигнућа, 

одређеним 
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  спортских и  

  елементарних 

  игара 

 

*Плес и  

  ритмика 

 

*Полигони 

добија оцену довољан 

(2) 

прилагођеним 

стандардима 

постигнућа,уз 

ангажовање ученик 

добија оцену добар (3) 

индивидуалним 

образовним планом и 

прилагођеним 

стандардима 

постигнућа, уз висок 

степен ангажовања 

добија оцену врло 

добар (4) 

индивидуалним 

образовним планом и 

прилагођеним 

стандардима 

постигнућа,уз веома 

висок степен 

ангажовања, добија 

оцену одличан (5) 
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Формативно и сумативно оцењивање за предмет: Пројектна настава 

Разред: 4. 

НАСТАВНА ТЕМА ЗАДОВОЉАВА ДОБАР ИСТИЧЕ СЕ 

 

 

ЧУВАМО ЗДРАВЉЕ 

 

- Показује мањи степен 

активности и ангажовања. 

- У довољној мери 

показује способност 

употребе информацуија у 

новим ситуавијама. 

- У потпуности показује 

способност трансформације 

знања и примене у новим 

ситуацијама. 

- Лако логички повезује 

чињенице и појмове 

ЗНАЊЕ  ЈЕ И ЗНАЊЕ 

ДАТИ 

 

- Није пажљив на часовима. 

 

- У знатној мери логички 

повезује чињенице и 

појмове 

- Самостално изводи закључке 

који се заснивају на подацима 

 

 

НИЈЕ ШАЛА, НИЈЕ 

ВИЦ 

 

 

- Не слуша саговорнике. 

 

- Већим делом самостално 

изводи закључке који се 

заснивају на подацима и 

делимично самостално 

решава поједине 

проблеме. 

- Решава проблеме на нивоу 

стваралачког мишљења и у 

знатној мери критички расуђује.  

 

 

 

ТУРИСТИЧКИ 

ВОДИЧ 

 

 

- Треба му пуно времена да се 

активира у раду. 

 

 

- У довољној мери 

критички расуђује. 

 

- Показује изузетну самосталност 

уз изузетно висок степен 

активности и ангажовања. 

- Уктратко образлаже свој утисак 

и мишљење и дугачије 

 

СПРЕМАМО СЕ ЗА 

ПЕТИ РАЗРЕД 

- Знања која је остварио се на 

нивоу репродукције уз 

минималну примену. 

 

- Показује делимичан 

степен активности и 

ангажовања. 

- Користи модерне технологије 

као помоћ приликом решавања 

конкетног задатка. 
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САВЕТНЕ ПОРУКЕ 

ПРВАЦИМА 

 

- У мањој мери логички 

повезује чињенице у појмове и 

искључиво уз подршку 

наставника изводи закључке 

који се заснивају на подацима 

- Потребна му је мала 

помоћ приликом 

упортребе модерних 

технологија у раду 

- Даје максимални допринос у 

раду било самостално, било у 

групи.  

- Све задатке обавља самостално. 
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Формативно оцењивање за предмет: Верска настава 

Разред: 4. 

НАСТАВНА ТЕМА ЗАДОВОЉАВА ДОБАР ИСТИЧЕ СЕ 

Увод – 1  
Ученик уз помоћ 

наставника решава 

предвиђене задатке 

Ученик уз мању помоћ 

наставника или другара 

(тимски рад) решава 

предвиђене задатке 

Ученик самостално решава 

предвиђене задатке 

Црква је наш избор – 7  

Препознаје неке елементе из 

библиских прича о стварању 

света;илуструје „Стварање 

света“ 

 

Зна редослед стварања 

света; препознаје иконе на 

којима су приказани дани 

стварање света; уочава да је 

Бог створио свет из љубави 

и да је Црква врхунац 

Божијег стварања 

Уочава да се права слобода 

изражава као љубав према 

другим људима, природи и 

Богу;уочава разлику између 

Бога и створене природе; 

значај Цркве 

 

Христос нас све зове – 7  
Влада основним сазнањем 

да нас Бог воли;препознаје 

Божићне веснике; учествује 

у активностима за 

обележавање рођења Исуса 

Христа 

 

Увиђа да Бог брине о 

свету;кроз креативне 

способности уочава да је 

човек сличан Богу;учествује 

у активностима за 

обележавање рођења Исуса 

Христа 

 

Изводи закључак да Бог 

жели да свет постоји 

вечно;кроз своје креативне 

способности исказује своје 

сазнање да је човек сличан 

Богу; учествује у 

активностима за 

обележавање рођења Исуса 

Христа 

Диван је Бог у светима 

својима – 7  
Одговара на једноставна 

питања о првом епископу и 

просветитељу Св.Сави;зна 

обичаје обележавања 

школске славе Св.Саве 

 

Кроз библиске приче 

проширује своје знање о 

служењу Св.Саве Богу и 

нашем народу;зна да кроз 

чињења дела љубави према 

ближњима постајемо 

слични Христу 

Примењује стечена знања и 

искуства у свом животу 

чињењем добрих дела;увиђа 

да су светитељи најбољи 

пример односа човека са 

Богом 
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Значај врлинског живота 

– 7  

Зна и примењује појам 

врлине у свом животу;из 

библиских прича проширује 

своје знање о Васкрсу; 

укључен у активностима за 

прослављање Васкрса 

 

Уочава да нас Исус толико 

воли да је дао свој живот за 

нас;кроз јевађење 

проширује своје знање о 

значају Васкрса за свет; 

врлински нач. Жив. 

 

Схвата значај Тајне 

вечере;уочава да наши 

дарови хлеб и вино 

представљају свет у малом; 

врлински нач. Жив. 

 

Са нама је Бог - 4  

Разуме да је човек 

одговоран за очување 

природе; љубав према 

природи изражава кроз 

своју креативност;зна да 

загађење природе потиче од 

човека;  

 

Разуме да треба да гледа на 

природу као на Божју 

творевину; љубав према 

природи изражава кроз 

своју креативност  

Зна да је човек позван од 

Бога да брине о 

природи;увиђа да се на 

православним иконама 

стварања света и човека, 

приказује зависност 

природе од човека; љубав 

према природи изражава 

кроз своју креативност; 
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Физичко и здравствено васпитање - критеријуми оцењивања 

Формативно и сумативно оцењивање: Редовно проверавање постигнућа и праћење 

напредовања које се обавља полазећи од ученикових способности, степена спретности и 

умешности. Уколико ученик нема развијене посебне способности, приликом оцењивања 

узимају се у обзир индивидуално напредовање у односу на сопствена претходна 

постигнућа, могућности и ангажовање ученика у наставном процесу. Формативно се 

евидентира у педагошкој документацији наставника, а сумативно у дневник. 

КРИТЕРИЈУМИ ОЦЕЊИВАЊА (од 5. до 8. разреда) 

НАСТАВНА 

ТЕМА 

ДОВОЉАН 2 ДОБАР 3 ВРЛО ДОБАР 

4 

ОДЛИЧАН 5 

ФИЗИЧКE 

СПОСОБНОСТ

И 

 

Уме да примени 

једноставне 

,двоставне 

општеприпремн

е вежбе. 

Уме правилно да 

изводи 

вежбе,разноврсн

а природна и 

изведена 

кретања. 

Правилно 

одржава 

равнотежу у 

различитим 

кретањима. 

Ученик 

користи  

висок ниво 

техничко-

тактичких 

знања, 

демонстрира 

сложеније 

комплексе 

вежби и 

кретања. 

МОТОРИЧКЕ 

ВЕШТИНЕ 

СПОРТ И 

СПОРТСКЕ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

*Атлетика 

*Спортска 

гимнастика 

 

*Основе 

тимских, 

спортских и 

елементарних 

игара 

 

*Плес и ритмика 

 

*Полигони 

Ученик показује 

мањи степен 

активности и 

ангажовања, уз 

велику помоћ 

наставника 

успева да 

примени 

одређене вежбе, 

односно захтеве 

који су утврђени 

у већем делу 

основног нивоа 

постигнућа, 

одређени 

индивидуалним 

образовним 

планом и 

прилагођеним 

стандардима 

постигнућа и 

ангажовање 

ученика добија 

Ученик показује 

делимични 

степен 

активности и 

ангажовања, уз 

велику помоћ 

наставника 

успева да 

примени 

одређене вежбе, 

односно захтеве 

који су утврђени 

и на основном  и 

већим делом на 

средњем нивоу 

стандарда 

постигнућа, 

одређеним 

индивидуалним 

образовним 

планом и 

прилагођеним 

стандардима 

Ученик 

показује 

велику 

самосталност и 

висок степен 

активности и 

ангажовања, уз 

мању помоћ 

наставника у 

потпуности, 

самостално 

испуњава 

захтеве који су 

утврђени и на 

основном и на 

средњем 

нивоу,као и 

део захтева са 

напредног 

нивоа 

посебних 

стандарда 

постигнућа, 

Ученик 

показује 

изузетну 

самосталност 

уз изузетно 

висок степен 

активности и 

ангажовања, 

где ученик у 

потпуности 

самостално, 

без помоћи 

наставника 

испуњава 

захтеве који су 

утврђени на 

основном и 

средњем 

нивоу, као и у 

већини захтева 

са напредног 

нивоа 

посебних 



оцену довољан 

(2) 

постигнућа,уз 

ангажовање 

ученик добија 

оцену добар (3) 

одређеним 

индивидуални

м образовним 

планом и 

прилагођеним 

стандардима 

постигнућа, уз 

висок степен 

ангажовања 

добија оцену 

врло добар (4) 

стандарда 

постигнућа, 

одређеним 

индивидуални

м образовним 

планом и 

прилагођеним 

стандардима 

постигнућа,уз 

веома висок 

степен 

ангажовања, 

добија оцену 

одличан (5) 

 

Самовредновање ученика је процес освешћивања и размишљања о властитоме 

процесу учења и постигнућа. 

Сумативно вредновање (вредновање наученог) јесте вредновање које подразумева 

процену степена учениковог постигнућа на крају процеса учења (наставне целине, 

полугодишта те године учења и поучавања). У правилу резултира оценом (види: 

Вредновање наученога). 

  

ВРЕДНОВАЊЕ У ВИРТУЕЛНОМ ОКРУЖЕЊУ ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО 

ВАСПИТАЊЕ 

Рубрика за вредновање наученог (вредновање увежбаног) 

Бодовна скала: Ученик: 
Пожељни елементи 

ученичких радова 

 

* 85 % - 100 % 

– одличан (5)  

* Наводи тачне информације у задатку, и при 

обликовању питања и при решавању. 

* Препознаје све примере у задатку те их 

већином исправно описује. 

* Користи одговарајуће примере и фотографије 

у обликовању задатка. 

* У предвиђеном времену извршава све 

задатке. 

* Објашњења 

 

* Примери 

 

* Задаци 

 

* Слике 

 

* Видео 

 

* Квиз 

 

* Њихов ауторски рад 

(слике, видео, квиз) 

 

* Интерактивни 

садржај и слике  

*75 % - 84.99 %  

– врлодобар (4) 

* Наводи већину тачних информација у 

задатку, и при обликовању питања и при 

решавању. 

* Препознаје већину  примера у задатку те их 

већином исправно описује. 

* Користи углавном одговарајуће примере и 

фотографије у обликовању задатка. 

* У предвиђеном времену извршава већину 

задатака. 



*65- 74.99%  

– добар (3) 

* Наводи делимично тачне информације при 

обликовању задатка. 

* Препознаје мањи број примера у задатку и 

половично их описује. 

* Користи мањи број одговарајућих примера и 

илустрације у обликовању задатка.  

* У предвиђеном времену извршава половину 

задатака. 

 

* Додатни садржаји 

других аутора 

*50 % - 64.99 % 

– довољан (2)  

* Наводи мањи број тачних информација у 

задатку, и при обликовању и при решавању. 

* Препознаје врло мали број примера у 

задатку. 

* Користи мањи број одговарајућих 

фотографија у обликовању задатка, без 

примера или с неодговарајућим примерима.  

* У предвиђеном времену извршава мање од 

половине задатака. 

*0% - 49.99%  

– недовољан (1) 

* У предвиђеном времену не извршава задатак.  

 

  



ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА И ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО 
 

Са ученицима се изводе следећи облици, методе и наставна средства. 

А: ОБЛИЦИ, МЕТОДЕ И НАСТАВНА СРЕДСТВА 
 

Карактеристични 

облици рада Фронтални, групни, рад у пару и индивидуални 

Карактеристичне 
методе рада 

Вербална, вербално-демонстрациона, графички радови, 
практичан рад, истраживачки рад ученика, мапе ума, олује 

идеја, 

текстуалне, комбиновани рад (истовремено коришћење 

различитих метода)... 
 Уџбеник, рачунари и рачунарска опрема, интернет, 

Наставна средства и 

мултимедијалне презентације, цртежи, модели и макете, 

збирке 

помоћна наставна узорака материјала, комплети материјала за радне вежбе, 

средства одговарајући алати за ручну обраду материјала итд. 

 

Б: АКТИВНОСТИ КОЈЕ ДОМИНИРАЈУ У РАДУ 
 

Наставника (организатор и 

реализатор 

Пажљиво планира и припрема наставу, 

проверава 

претходна знања и искуства ученика, реализује 

и 

наставе, партнер у комуникацији, 

води настани процес, помаже ученицима да 

мотивише ученика, праћење 

поставе циљеве и задатке, помаже ученицима у практичног рада, праћење 
постигнућа 

процесу учења и решавања задатака, прати и 

ученика...) пружа подршку, подстиче ученике на 

стваралачко  

 истраживање, подстиче сарадњу и тимски рад, 

 помаже ученицима да превазиђу неочекиване 

 

проблеме и ситуације током учења, самостално 

и 

 

заједно са ученицима вреднује процес и 

резултате 

 наставе, вреднује резултате сопственог рада 

 (рефлективни практичар)... 

Ученика (разговор,слушање, 
Пажљиво прате излагање анставника и својих 

другова, аргументовано и са уважавањем се 

описивање, експериментисање, укључује у дискусије и износи своја мишљења, 



посматрање, уочавање, израда планира своје учење и напредак, процењује свој 
и 

практичног рада, стварање стварање, рад својих другова, проналази начине за 

решавање 

истраживање, планирање, 

проблема, истражује различите изворе знања, 

представљање, унапређивање...) 

повезује нова са ранијим знањима и искуством,  

 

учествује у различитим наставним и 

ваннаставним 

 активностима и пројектима... 

В: НАЧИНИ ПРАЋЕЊА НАПРЕДОВАЊА УЧЕНИКА ТОКОМ ГОДИНЕ 
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* * * * * * * * * * * 

( * начини који се користе у раду ) 
 

а) Усмено одговарање 
 

Одличан (5) 

Врло добар 

(4) Добар (3) Довољан (2) Недовољан (1) 

     
- примењује 
знања, - познавање и - самостална - присећање 

- неусвојена 
већина 

укључујући и 

разумевање 

свих репродукција 

делова 

садржаја 

садржаја, често и 

до 

методолошка, у наставних научених или основних 
нивоа 
препознавања 

сложеним и 

садржаја скоро 

у садржја уз појмова уз - неусвојеност 

непознатим потпуности мању помоћ помоћ кључних појмова 
ситуацијама; - поседује наставника наставника - непостојање 
самостално и на развијену - поседовање - делимично потребних 

креативан начин способност способности памћење и предзнања за 

објашњава и 

анализе и 

синтезе анализе репродукција усвајање нових 
критички 
разматра садржаја садржаја научених 

садржаја, вештина 
и 

сложене - делимични - делимично садржаја, али навика 



садржинске 

целине 

повезује 

усвојено повезивање без примера  

и информације; 
градиво са 
другим усвојеног   

 

 

процењује 

вредност сличним знања са -слабија 

- ретка спремност 

за 
теорија, идеја и садржајима сличним активност на исказивање знања, 
ставова; - примењује садржајем часу и у умења и вештина 

- бира, повезује и садржај, - примена усвајању - пасивност и 

вреднује 

различите углавном. без садржаја са садржаја 

незаинтересовано

ст 
врсте и изворе гршке уз давање мањим - изостаје на часу 
података; наставникових грешкама уз повезивање - недостатак 

- формулише примера давање 

садржаја 

унутар интереса за 

претпоставке, - 

наставникови

х предмета стицањем нових 

проверава их и 
заинтересованос
т примера 

- чини грешке 
и знања, чак и уз 

аргументује за наставне - исправљање неуочава их велико залагање 

решења, ставове и садржаје уз грешака уз 

-

несамосталнос

т наставника 

одлуке; 
активност на 
часу наставникову 

у раду, 
тражење  

- решава 

проблеме - самостално помоћ и прихваћање  

који имају и више уочавањеи - слабија 

помоћи и 

савета  

решења, вреднује 

и исправљање активност на   
образлаже 
решења грешака часу   

и примењене - примена - коришћење   

поступке; 

усвојених знања 

и једног извора   

- континуирано 

вештина у 

новим знања   

показује ситуацијама уз 
(уџбеника 
или   

заинтересованост 

и постицај записа у   

одговорност 

према -коришћење свесци)   
сопственом 
процесу различитих    



учења, уважава извора знања уз    

препоруке за постицај    

напредовање и     

реализује их.         
б) Тест се вреднује кроз проценте: 

 

Оцена Опис оцене – проценат (бодови) 

Одличан (5) 85-100 % 

Врло добар (4) 71-84 % 

Добар (3) 55-70 % 

Довољан (2) 31-55 % 

Недовољан (1) 0-30 % 

 

в) Раду тиму 

 

Одличан (5) 

Врло добар 

(4) Добар (3) Довољан (2) Недовољан (1) 

-Ученик је 

посебно 

-мотивисан је 

и 

-у подели 

задатака -ради на нивоу -незаинтересован 

мотивисан, редовно групе потребна присећања; за рад, омета 

креативан, извршава 

помоћ 

наставника; 

-у групи 

почиње друге; 
одговоран у раду, задатке; -за рад потребна да ради на -потстицање и 

поштује друге, -решава 

помоћ,постицај 

и интервенцију помоћ га не 

редован у проблеме усмеравање; наставника; 

мотивишу на 

рада; 

 

извршавању користећи -спор и -задатак не  -не поштује 

обавеза; научне непрецизан у 
завршава и 
има  

правила 
понашања 

-даје креативне садржаје, презентацији; грешака;  у групи; 

примедбе и -поштује -теже исказује 

-површан у 

раду  

-тражи пуну 

пажњу 

предлоге; правила рада своје мишљење; и поштовању  

и 

индивидуалан 

- поштује правила -подржава рад 
-није 
самосталан, правила;  приступ. 

рада; групе и прати друге; -углавном је     

-у презентовању 

је 

потстиче их 

на 

-научено 

градиво 

пасиван у 

групи.     

јасан, тачан и уме рад; примењује      
да искаже 
суштину; -поуздан, погрешно;      

-уочава битно и марљив и -делимучно      



разликује га од одговоран; поштије правила      

небитног; -презентује рада.      

-зна добро да тачне податке.        

организује и          

води рад у групи;          

-има високо          

развијено 

критичко          

мишљење.          

г) Презентација/Презентовање 

рада        

        

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

        

Презентација је добро видљива и јасна    5  

      

Количина текста у презентацији се уклапа у стандарде добре 
презентације  5  

        

Одабир слика и графикона је у складу са 
презентацијом    5  

          

Дизајн        5  

          

Мултимедијалнос
т        5  

          

Интерактивност        5  

          

          

   Презентовање      

     

САДРЖАЈ  

НАЧИН 

ИЗЛАГАЊА  

РЕАКЦИЈА 

СЛУШАЛАЦА 

Обухваћени су сви важни 

делови 

 Изражавање  

слушаоци са пажњом прате  је  

садржаја   
а) довољно 
гласно  

презентаци
ју    

след излагања је логичан  б) правилно  укључују се питањима и 

   в) јасно  
коментари
ма    

           
 
Тест и усмено одговарање се најављују и врше се после пређене целине. 



СРПСКИ ЈЕЗИК 
 

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

1) писмено 

2) усмено 

3) на основу активности на часу 

 

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

одговора и одговарајуће оцене је следећа: 

 

* од 85% до 100% одличан ( 5) 

* од 70% до 85% врло добар(4) 

* од 55% до 70 % добар (3) 

* Од 40 % до 55% довољан (2) 

* испод 40 % недовољан (1) 

Скала може да варира  у зависности од постигнућа ученика. 

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

који се оцењује бројчано оценама  од један до пет. 

Ученици добијају оцену из домаће лектире.Рад на лекири може бити у  облику читалачког 

дневника или у  облику презентације. 

Оцена одличан (5) - ученик савладава градиво из граматике ,влада претходно пређеним градивом 

и примењује научено.Такође,познаје и примењује граматичка и правописна правила ,зна поделу 

књижевности ( у скалду са градивом разреда у коме је),одређује књижевни род и врсту. Одређује 

стилске фигуре и њихову функцију у књижевном делу,активно учествује  на часу током часова 

анализе текста ,самостално изводи залључке. Ученик течно чита  и негује чииталачке 

навике,води дневник читања. Показује креативност,израђује мапе ума за поједина књижевна дела 

,пише сценарио за неко дело или есеј,израђује домаће задатке  и показује креатвност у решавању 

задатака. Може успешно да ради у различитим групама  и различите врсте задатака како из 

граматике ,тако из књижевности. Изражава се јасним и разумљивим реченицама и доследно 

примењује правописна правила. Пријатељски се односии према другим ученицима и помаже им. 

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

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

рада . У већини случајева примењује граматичка и правописна правила. Изражава се јасним 

разумљивим реченицама,аргументовано износи своје ставове о неком књижевномм тексту. Уме 

да чита табеле и графиконе,тчно чита,пише оба писма,цирилицу и латиницу. 

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

књижевнотеоријске и граматичке појмове и термине. Повезује ново градиво са претходно 

стеченим знањем,зна да одредикижевни род и врсту  неког дела,повезује наслов дела са 

аутором,уме да преприча књижевно дело јасно и разумљиво,разуме узрочно-последичне везе. 

Задатке обавља углавном сам , делимично уз помоћ наставника или друга из одељења. 

Оцена довољан  (2) - ученик влада основним појмовима,зна слова,чита ,пише ,може уз помоћ 

наставника да уочи узрочно-последичне везе,на пример да укратко у пар реченица преприча неко 

књижевно дело. У складу са својим могућностима активан је на часу,укључује се у тимски 

рад,добија задатке које може савладати и на тај начин је уважен међу својим друговима. Може и 



да илуструје неко књижевно дело,труди се да у складу са својим могућностима напише домаћи 

задатак,на часу пажљиво прати наставу. 

Оцена недовољан (1) - ученик не повезује појмове,не показује жељу да напредује,није активан на 

часу,не пише домаће задатке. 

Активност ученика прати се и вреднује континуирано. Подаци као што су степен самосталности 

у раду ,креативност,степен ангажовања,начин остварувања сарадње  са другим ученицима и 

други подаци о ученику битни за праћење, бележе се у педагошку свеску.Оцена из активности 

позитивно утиче на ученика и може бити од значаја  за општи успех ученика у његову корист. 

Одличан (5)-уеник је активан на часу,пажљиво прати  излагање наставника,бележи све што ј 

издвојено као важно на табли,одговара на остављена питања наставника, свеске су му 

уредне.Ученик показује изузетну самосалмност и изузетно висок степен активности и 

ангажовања. Примењује стечено знање у новим ситуацијама.Самостално изводи закључке који се 

заснивају на подацима. 

Врло добар (4) - ученик показје велику самосталност и висок степен акивности и ангажовања. 

показује способност  примене знања у н овим ситуацијама.Већим делом самостално изводи 

закључке  који се заснивају на подацима и делимично самостално решава поједине проблеме. 

Добар (3) -ученик показује делимичан степен активности и ангажовања,делимично примењује 

претходно стечено знање у новим ситуацијама,делимично самостално решава задатке. 

Довољан (2) -ученик показује мањи степен активности и ангажовања,знања која је  оставрио су 

на нивоу репродукције,теже их примењује у неким новим ситуацијама,преписује са 

табле,одговара на постављена питања и уз већу подешку наставника решава задатке. 

Недовољан (1) - ученик не показује заинтересованост за учешће у активностима на часу,знања 

која је остварио нису на нивоу препознавања и не показује способност примене. 

 

  



Руски  језик 

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

1.Усмени одговор 

2.Писмена вежба (контролни и писмени задаци) 

3.Активност на часу 

4.Рад на пројекту 

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

усменом одговарању се формира на основу учениковог одговора или излагања. 

Одличан (5)-Уоквиру програма предвиђене језичке грађе,ученик је у стању да самостално 

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

текста.Ученик самостално остварује комуникацију и размењује са саговорницима 

информације у вези са пзнатим темама,садржајимаи комуникативним функцијама. 

ВРЛО ДОБАР (4)-Уоквиру програма предвиђене језичке грађе,ученик је у великој мери у 

стању да самостално искаже усмену поруку,садржај разговора или наративног 

текста.Ученик у великој мери самостално остварује комуникацију и размењује са 

саговорницима информације у вези са пзнатим темама. ,садржајимаи комуникативним 

функцијама 

ДОБАР (3)-Уоквиру програма предвиђене језичке грађе ученик је делимично у стању да 

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

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

саговорницима кратке информације у вези са познатим темама,садржајима и 

комуникативним функцијама. 

ДОВОЉАН (2)-Уоквиру програма предвиђене језичке грађе ученик је делимично у стању 

да уз помоћ наставника искаже једноставну усмену поруку ,исприча лични 

доживљај,садржај разговора или наративног текста и то на нивоу репродукције.Ученик у 

малој мери остварује комуникацију и размењује са саговорницима кратке информације у 

вези са пзнатим темама,садржајима и комуникативним функцијама. 

НЕДОВОЉАН (1)-Уоквиру програма предвиђене језичке грађе ученик ни уз велику помоћ 

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

доживљај,садржај разговора или наративног текстаи то на нивоу репродукције.Учени у 

недовољној мери остварује комуникацију и размењује са саговорницима кратке 

информације у вези са пзнатим темама, садржајима и комуникативним функцијама. 



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

ззадатак.Ученици петог разреда први писмени задатак пишу у другом 

полугодишту.Писменим проверама се превасходно утврђује савладаност граматичке и 

социолингвистичке компетенције.Скала која изражава однос између процента тачних 

одговора или остварености задатакаи одговарајуће оцене је следећи: 

Од 85% до 100 % Одличан (5),  

Од 70% до 85 %), ВРЛО ДОБАР (4) 

Од 50% до 70 % Добар  (3), 

Од 30% до 50 % Довољан(2), 

Испод 30% Недовољан (1). 

Ова скала може да варира али не више од 5  %. 

3. Активност ученикапрати се и вреднује континуирано.Подаци као што су  степе н 

самосталности у раду, креативност, степен  ангажовања, начин остваривања сарадње у 

процесу  учења са другим ученицима и други подаци о ученику битни за праћење бележе 

се у педагошку свеску .Оцена из активности позитивно утиче на мотивацију ученика , а 

може бити од значаја за општи успех  ученика у његову корист. 

4. Рад на пројекзу  оцењује се у петом и шестом  разреду. Вреднује се активност  и 

ангажовање  током рада на пројекту , знања које  је ученик стекао и применио у раду, 

продукт  пројекта и излагање  резултата  рада.Пројектна настава реализује се кроз рад у 

групи што се подразумева  тимски рад у групи. 

 

 Рад у групи Ангажованост Размена ,повезивање и примена 

идеја 

Одличан (5) Ученик показује 

висок степен  

сарадње са 

осталим 

члановима групе 

Ученик показује 

изузетну 

самосталност уз 

изузетно висок 

степен 

активности и 

ангажовања 

Ученик у потпуности показује 

способност трансформације знања 

и примене у новим 

ситуацијама.Самостално изводи 

закључкекоји се заснивајуна 

подацима. 

ВРЛО ДОБАР 

(4) 

Ученик у великој 

мери сарађује са 

осталим 

члановима групе 

Ученик показује 

велику 

самосталност и   

висок степен 

активности и 

ангажовања 

Ученик у великој мери показује 

способност трансформације знања 

и примене у новим 

ситуацијама.Увеликој мери 

показујеспособност примене 

знања и логички повезује 



чињенице и појмове. 

ДОБАР (3) Ученик у 

сарађује са 

осталим 

члановима групе 

довољној мери   

Ученик пказује 

делимични 

степен  

активности и 

ангажовања 

Ученик  показује  делимичну  

способност трансформације знања 

и примене у новим 

ситуацијама.Већим делом 

самостално изводи закључке који 

се заснивају на подацима и 

делимично самостално решава 

поједине проблеме 

ДОВОЉАН 

(2) 

Ученик показује 

мали степен 

сарадње са 

осталим 

члановима групе 

Ученик показује 

мали  степен  

активности и 

ангажовања 

Ученик  у малој мери показује  

способност трансформације знања 

и примене у новим ситуацијама. 

Знања која је остварио су на 

нивоу репродукције, уз 

минималну примену 

НЕДОВОЉАН 

(1) 

Ученик не 

показује 

заинтересованост 

за сарадњу у 

групи 

Ученик не 

пказује 

заинтересованост 

за учешће у 

активностима 

нити ангажовање 

Ученик не изводи закључке који 

се заснивају на подацима.Знања 

која је остварио нису ни на нивоу 

препознавања и нае пказују 

способност примене 

 

  



МАТЕМАТИКА 

Елементи оцењивања из математике су:  

- усвојеност образовних садржаја, 

- примена знања и 

- активност ученика. 

Ученик у току школске године може добити оцене на основу:  

- писаних провера знања (контролних вежби и писмених задатака), 

- усменог испитивања, 

- активности на часу и 

- домаћих задатака. 

I ) Писане провере знања, осим петнаестоминутних провера, се најављују ученицима и 

одржавају према унапред утврђеном распореду. 

Писмени задаци се реализују као писане провере четири пута у току школске године.  

Ученик који на писаној провери оствари бар 80% од укупног броја поена не може бити 

оцењен оценом мањом од 5.  

Ученик који на писаној провери оствари бар 60% од укупног броја поена не може бити 

оцењен оценом мањом од 4.  

Ученик који на писаној провери оствари бар 40% од укупног броја поена не може бити 

оцењен оценом мањом од 3. 

Ученик који на писаној провери оствари бар 20% од укупног броја поена не може бити 

оцењен оценом мањом од 2. 

Код писaних провера користи се следећа табела која изражава однос броја бодова и 

одговарајућих оцена: 

 



Ученик који остварује веома значајан напредак у савладавању програма предмета и 

у потпуности самостално испуњава захтеве који су утврђени на основном и средњем 

нивоу, као и већину захтева са напредног нивоа посебних стандарда постигнућа, односно 

захтева који су одређени индивидуалним образовним планом и прилагођеним 

стандардима постигнућа, уз веома висок степен ангажовања, добија оцену одличан (5). 

 Ученик је у стању да:  

1) примењује знања, укључујући и методолошка, у сложеним и непознатим ситуацијама; 

самостално и на креативан начин објашњава и критички разматра сложене садржинске 

целине и информације; процењује вредност теорија, идеја и ставова;  

2) бира, повезује и вреднује различите врсте и изворе података; 

3) формулише претпоставке, проверава их и аргументује решења,ставове и одлуке; 

4) решава проблеме који имају и више решења, вреднује их 

5) образлаже решења и примењене поступке;  

6) изражава се на различите начине (усмено, писано, графички, практично и др.), 

укључујући и коришћење  информационих технологија и прилагођава комуникацију и 

начин презентације различитим контекстима;  

7) самостално извршава сложене радне задатке, показује иницијативу и прилагођава 

извођење, начин рада и средства новим ситуацијама;  

8) доприноси групном раду продукцијом идеја, иницира и организује поделу улога и 

задатака; уважава мишљења других чланова групе ипомаже им у реализацији њихових 

задатака, посебно у ситуацији„застоја” у групном раду; фокусиран је на заједнички циљ 

групног рада и преузима одговорност за реализацију продуката у задатом временском 

оквиру;  

9) континуирано показује заинтересованост и одговорност према сопственом процесу 

учења, уважава препоруке за напредовање и реализује их. 

Ученик који остварује значајан напредак у савладавању програма предмета и у 

потпуности, самостално, испуњавања захтеве који су утврђени на основном и средњем 

нивоу, као и део захтева са напредног нивоа посебних стандарда постигнућа уз мању 

помоћ наставника, односно захтева који су одређени индивидуалним образовним планом 

и прилагођеним стандардима постигнућа, уз висок степен ангажовања, добија оцену врло 

добар (4)  

1) логички организује и самостално тумачи сложене садржинске целине и информације; 

2) повезује садржаје и концепте из различитих области са ситуацијама из живота;  

3) пореди и разврстава различите врсте података према више критеријума истовремено;  

4) заузима ставове на основу сопствених тумачења и аргумената;  



5) уме да анализира проблем, изврши избор одговарајуће процедуре и поступака у 

решавању нових проблемских ситауција;  

6) изражава се на различите начине (усмено, писано, графички,практично и др.), 

укључујући и коришћење информационих технологија и прилагођава комуникацију 

задатим контекстима;  

7) континуирано показује заинтересованост за сопствени процес учења, уважава 

препоруке за напредовање и углавном их реализује. 

Ученик који остварује напредак у савладавању програма предмета и у потпуности, 

самостално испуњавања захтеве који су утврђени на основном и већи део на средњем 

нивоу посебних стандарда постигнућа, односно захтева који су одређени индивидуалним 

образовним планом и прилагођеним стандардима постигнућа, уз ангажовање ученика, 

добија оцену добар (3)  

Ученик је у стању да:  

1) разуме и самостално објашњава основне појмове и везе између њих;  

2) разврстава различите врсте података у основне категорије према задатом критеријуму;  

3) уме да формулише своје ставове, процене и одлуке и објасни начин како је дошао до 

њих; 

 4) бира и примењује одговарајуће поступке и процедуре у решавању проблемских 

ситуација у познатом контексту;  

5) уме јасно да искаже одређени садржај у складу са захтевом и на одговарајући начин 

(усмено, писмено, графички, практично и др.), укључујући коришћење информационих 

технологија; 

6) показује заинтересованост за сопствени процес учења, уважава препоруке за 

напредовање и делимично их реализује.  

Ученик који остварује минималан напредак у савладавању програма предмета и 

испуњавања уз помоћ наставника захтеве који су утврђени у већем делу основног нивоа 

постигнућа, односно захтеве који су одређени индивидуалним образовним планом и 

прилагођеним стандардима постигнућа и ангажовање ученика, добија оцену довољан (2). 

Ученик је у стању да:  

1) познаје и разуме кључне појмове и информације и повезује их на основу задатог 

критеријума; 2) усвојио је одговарајућу терминологију;  

3) закључује директно на основу поређења и аналогије са конкретним примером;  

4) способан је да се определи и искаже став;  



5) примењује одговарајуће поступке и процедуре у решавању једноставних проблемских 

ситуација у познатом контексту;  

6) уме јасно да искаже појединости у оквиру одређеног садржаја, држећи се основног 

захтева и на одговарајући начин (усмено, писмено, графички, практично и др.),  

7) извршава додељене задатке искључиво на захтев и уз подршку осталих чланова групе; 

уважава чланове тима и различитост идеја;  

8) повремено показује заинтересованост за сопствени процес учења, а препоруке за 

напредовање реализује уз стално праћење.  

Ученик који не остварује минималан напредак у савладавању програма предмета и ни уз 

помоћ наставника не испуњавања захтеве који су утврђени на основном нивоу постигнућа, 

добија оцену недовољан (1) 

Оцену недовољан (1) добија ученик који не испуњава критеријуме за оцену 

довољан (2) и не показује заинтересованост за сопствени процес учења, нити напредак.  

II ) Усмено одговарање подразумева израду задатака на табли или давање одговора на 

постављена питања.  

III ) Наставник у поступку оцењивања прикупља и бележи податке о постигнућима 

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

документацији (педагошкој свесци).  

Ученик у току часова добија плусеве или минусеве у зависности од aктивности на часу. 

Ово се евидентира у педагошку свеску и када ученик сакупи пет плусева добија оцену 5 у 

дневник. Уколико ученик сакупи три минуса добија оцену 1 у дневник. Такође, за сваки 

домаћи који није урађен, добија се минус.  

  



Музичка култура 

За 5 (петицу) ученик би требао активно да учествује у раду на часу. Да уме да свира 

фрулу, да пева - појединачно или у групи, да препознаје и пише ноте, да чује и препознаје 

музичке примере и инструменте, да буде упознат са историјом музике која се у том 

разреду обрађује. 

За 4 (четворку) ученик би требао активно да учествује у раду на часу. Да пева, да 

препознаје и пише  ноте, да чује и препознаје музичке примере и инструменте и да буде 

упознат са историјом музике. 

За 3 (тројку) ученик  би требао активно да учествује у раду на часу. Да пева, да препознаје 

ноте, да чује и делимично препознаје инструменте и да делимично буде упознат са 

историјом музике. 

За 2 (двојку) ученик би требао да учествује у раду на часу. Да пева колико је у 

могућности, да чује и препознаје музичке примере и инструменте колико је год могуће. 

За 1 (јединицу)  ученик не испуњава ни један од горе наведених елемената и не учествује у 

раду на часу. 

  



ИСТОРИЈА 

Прећење напредовања ученика о њиховог развоја у току школске године обавићемо 

формативним и сумативним оцењивањем ( Стручно веће наставника историје). 

- Формативне оцене ученика се уписују у педагошку свеску наставника , на основу 

активности ученика на часу, на основу домаћих задатака, учествовање ученика у наставне 

процесе и тд. Ове оцене утичу на формирање сумативне оцене тј. бројчане оцене и оне се 

уносе у дневник. 

- Сумативне оцене се добијају и из контролних и писмених задатака, тестова, усменог 

испитивања, самосталних или групних радова ученика.  

- Оцену  наставник одмах треба да саопшти ученику и треба да је образложи. Свака оцена 

је јавна. 

- Контролни, тестови који трају дуже од 15 мин. морамо да најавимо 5 дана унапред. 

- Уколико више од половине ученика у одељењу  добије јединицу на контролној вежби, у 

обавези смо да исту поништимо и да урадимо да урадимо поновљену контролну вежбу уз 

часове допунске наставе. 

- Свака сумативна оцена улази у аритметичку средину када закључујемо оцене. 

- Ученик мора да има најмање 2 оцене у 5. разреду и  4 оцене у 6., 7. И 8. разреду, у току 

једног полугођа. 

- Ученике оцењујемо путем контролних задатака, неме карте, активности на часу, усмено 

испитивање, да ли пишу у својим свескама, да ли носе атласе... 

Критеријуми за оцењивање за оцену одличан (5): 

- ученик брзо и тачно одговара на питања, 

- ученик самостално изводи закључке, 

-  изражава се путем историјске карте. 

Критеријуми за оцењивање за оцену  вр. добар (4): 

- ученик спорије али тачно одговара на питања, уз евентуално постављање потпитања, 

- ученик разуме наставне садржаје, 

- ученик успешно користи историјску карту. 

Критеријуми за оцењивање за оцену  добар (3): 



- ученик полагано и углавном одговара тачно на постављена питања, уз помоћ наставника, 

- углавном разуме и делимично примењује оно што је научио, 

 - користи историјску карту уз помоћ наставника. 

Критеријуми за оцењивање за оцену довољан (2): 

- ученик не разме у потпуности лекције, 

- делимично и површно одговара на постављена питања, 

- тешко користи историјску карту и уз помоћ наставника. 

Критеријуми за оцењивање за оцену недовољан (1): 

- ученик не одговара на постављена питања, 

- ученик не разуме лекције, кључне појмове, 

- ученик не показује вољу и жељу за стицање знања,  

- погрешно уочава појмове на историјску карти, 

- уз помоћ наставника не уме да користи историјску карту. 

  



Стручно веће наставника биологије, физике, хемије и домаћинствa 

 Оцењивање ученика је стални процес праћења развоја и напредовања ученика у 

достизању исхода и стандарда постигнућа као и напредовања у развијању компетенција у 

току школске године. Оно може да буде формативно ( описно ) и сумативно  ( бројчано ) и 

реализује се у складу са Правилником о оцењивању ученика у основном образовању и 

васпитању. Критеријуми за оцењивање ученика требало би да буду постављени на 

почетку школске године, а тичу се врсте, обима и нивоа знања, умећа, вештина и 

ангажовања ученика у наставном процесу. При формирању критеријума, требало би 

водити рачуна и о могућностима ученика по одељењима, а на то указују поред осталог и 

резултати иницијалног теста.  

Формативно оцењивање је редовно и релевантно прикупљање података о односу ученика 

према раду, о његовој активности на часу, вођењу дневника рада, изради домаћих 

задатака, учествовању у пројектима и сличном. Ове оцене се уписују у педагошкој свесци 

наставника. Утичу на сумативно оцењивање. 

 Сумативно оцењивање се врши на основу усменог испитивања, контролних и писмених 

радова, тестова, самосталних или групних радова ученика. Ове оцене се уписују у е 

дневнику. Оцена је јавна. Ученику се саопштава одмах, уз образложење.  При сумативном 

вредновању, писменом или усменом, задаци који се постављају пред ученике су 

рангирани према нивоима – основном, средњем и напредном нивоу.  

 У току једног полугодишта, ученик би требало да има најмање 4 сумативне оцене. 

Закључна оцена не може да буде нижа од аритметичке средине свих бројчаних оцена у 

дневнику, не рачунајући закључну оцену на полугодишту. Приликом оцењивања, узимају 

се у обзир индивидуалне разлике, образовне потребе, узраст, претходна постигнућа 

ученика 

Оцена одличан ( 5 ) 

 - изводи сложене закључке, логички размишња, објашњава исцрпно и самостално 

 - сложене задатке и проблемске ситуације, тумачи са разумевањем 

 - дефиниције, законе и правила, примењује на време и самостално 

 - теоријска знања повезује са појавама из свакодневног живота 

 - учествује у пројектима и групним облицима рада 

 - домаће задатке решава редовно и тачно, помаже другим ученицима 

Оцена врло добар ( 4 ) 

 - сложеније задатке решава углавном самостално, уз малу помоћ наставника  

 - дефиниције, законе и правила, самостално репродукује и примењује 

- теоријска знања повезује са практичним, уз мало несигурности 



- редовно и тачно ради домаће задатке 

- активно учествује у групним облицима рада и у пројектима 

 Оцена добар ( 3 ) 

 - једноставније задатке изводи самостално, а сложеније уз помоћ наставника 

 - објашњења нису целовита, али су самостална 

 - теоријска знања са практичним, повезује уз помоћ наставника 

 - дефиниције, законе, правила добро познаје, понекад активан 

 - домаће задатке ради редовно 

Оцена довољан ( 2 ) 

- дефиниције, формуле, законе и правила препознаје 

- одговара и задатке решава уз помоћ наставника 

- научено ретко повезује са практичним 

- домаће задатке ради повремено 

- на часу, понекад активан 

Оцена недовољан ( 1 ) 

- не препознаје основне појмове, не зна најбитније дефиниције 

- не показује разумевање садржаја, чак и уз помоћ наставника 

- не показује заинтересованост за сопствени процес учења 

- не ради домаће задатке 

- не долази на часове допунске наставе 

 

 Критеријуми за оцењивање писаних провера ( тестови, контролне вежбе ) 

 

 -   0 – 19% - оцена недовољан ( 1 ) 

 - 20 – 35% - оцена довољан ( 2 )  

 - 36 – 60% - оцена добар ( 3 ) 

 - 61 – 84% - оцена вр. добар ( 4 ) 

 - 85 – 100% - оцена одличан ( 5 ) 



 

 Оцењивање у оквиру предмета домаћинство и чувари природе, је описно. Критерију    ми 

су редовност похађања наставе, заинтересованост и активно укључивање у процес 

наставе. Оцене – истиче се, добар, задовољава. 

Рад са ученицима по ИОП у је по посебним критеријумима. 

  



ВЕРСКА НАСТАВА 

Оцењивање: 

Непосредно описно оцењивање ученика може се вршити кроз: 

• усмено испитивање; 

• писмено испитивање; 

• посматрање понашања ученика; 

ПРВИ РАЗРЕД 

I ЗАЈЕДНИЦА КАО ОСНОВ ЖИВОТА 

1. Препознаје значај заједнице као основ живота 

2. Уочава међусобну повезаност између породице и Божије породице 

3. Примењује стечена знања и искуства „Ми смо део Божје породице-Цркве 

II  ЗАЈЕДНИЦА ЉУБАВИ БОГА, ЧОВЕКА И ПРИРОДЕ 

1. Зна молитву „Оче наш“; уочава да је даривање израз љубави 

2. Изводи једноставне закључке да постоји међусобна повезаност „Заједница љубави 

Бога и човека“ 

3. Изводи закључке да Бог све ствара из љубави 

III  НЕИЗМЕРНА ЉУБАВ БОЖЈА - ХРИСТОС СЕ РОДИ! 

1. Разуме значај прославе Божића;зна Божићни поздрав „Христос се роди, Ваистину 

се роди“ 

2. Одређује смисао неизмерне љубави Божије 

3. Препознаје главне личности из библијске приче о Христовом рођењу ( уз помоћ 

иконе празника и по кључним симболима); изводи закључак да треба следити пут 

Светог Саве 

IV  ЦРКВА -ЗАЈЕДНИЦА СА БОГОМ 

1. Препознаје оно што је Бог створио од онога што је човек направио (на примерима 

из непосредног окружења) 

2. Зна да у заједници са Богом учествујемо слободно, само ако то желимо 

3. Поставља себи циљ-жељу да се упозна са Литургијом као догађајем 

V  ХРИСТОВА ЉУБАВ ПРЕМА ЧОВЕКУ И СВЕТУ 

1. Зна да је Васкрс најрадоснији празник; учествује у обележавању Васкрса; 

2. Изводи једноставне закључке о Христовој љубави према човеку и свету;зна садржај 

и мелодију песме „Знаш ли ко те љуби силно“ 

3. Разуме Христово учење као „учење“ о љубави и праштању ( на примерима из 

јеванђељских прича) 

 

 



VI  НАША БРИГА О СВЕТУ 

1. Уочава да је наша брига о свету веома значајна 

2. Објашњава међусобну повезаност свих људи и природе 

3. Препознаје поступке људи који су прожети љубављу према природи, људима и 

Богу 

 

ДРУГИ РАЗРЕД 

I  МОЈЕ МЕСТО У ЦРКВИ 

1. Влада основним знањем да крштењем постајемо чланови Цркве; пропознаје 

потребне ствари за крштење 

2. Разликује значење појмова Црква (заједница) и Храм (место на којем се 

сакупљамо) 

3. Изводи закључке да је Литургија догађај Цркве;зна да у Литургији учесвује само 

онај ко је крштен и ко то жели 

II  ЛИТУРГИЈСКЕ СЛУЖБЕ 

1. Преознаје одређене службе које постоје у Цркви 

2. Уочава да свако у Цркви има своју службу, њихову међусобну повезаност и 

важност њихових служби 

3. Увиђа сличност Епископа са првосвештеником Христом; зна ко су монаси 

III  ЖИВОТ У ЦРКВИ – ЛЕПОТА ПРАЗНИКА 

1. Препознаје икону Богородице и Св.Саве; зна и примењује Божићне 

обичаје;учествује у активностима везаних за ове празнике 

2. Зна значај празника: Ваведење, Благовести,Божић; зна молитву „Богородице дјево“ 

3. Објашњава и описује  Исуса Христа и његовог оца и мајку; своје знање исказује 

кроз креативне радове 

IV  ТРПЕЗА ГОСПОДЊА 

1. Зна и примењује обичаје за своју крсну славу; препознаје икону своје крсне славе 

2. Уочава сличности елемената Литургије и крсне славе; зна и именује литургијске 

предмете 

3. Зна да је Литургија заједничка трпеза око које се окупљају чланови Цркве; уочава 

разлику између Светог Причешћа и друге хране 

V  СВЕТА ЛИТУРГИЈА – ПРОСЛАВА ВАСКРСЕЊА 



1. Учествује у активностима везаних за најрадоснији Хришћански празник Васкрс;зна 

догађаје везане за Васкрс 

2. Своје знање о догађајима везаним за Васкрсење Христово исказује цртежом и 

литерарним радом; исказује свој доживљај Христовог Васкрсења кроз песму 

„Ускршње јутро“ 

3. Уочава да је Христово Васкрсење изузетан догађај у коме је укључена цела 

природа; доживљај најрадосније хришћанског празника исказује кроз самостални 

креативни рад 

VI  ИКОНА - ПРОЗОР У ВЕЧНОСТ 

1. Препознаје основне делове храма; зна правила понашања у храму 

2. Зна да је унутрашњост храма уређен за служење Литургије;зна шта су све чинили 

светитељи које славимо 

3. Зна да постоје светитељи и у данашње време;закључује да у свим људима треба  

видети пријатеље Божје 

ТРЕЋИ РАЗРЕД 

I  БОГ СТВАРА СВЕТ И ЧОВЕКА 

1. Препознаје неке елементе из библиских прича о стварању света;илуструје 

„Стварање света“ 

2. Зна редослед стварања света; препознаје иконе на којима су приказани дани 

стварање света;уочава да је Бог створио свет из љубави 

3. Уочава да је свет скуп конкретних врста живих бића;разуме да се права слобода 

изражава као љубав према другим људима, природи и Богу;уочава разлику између 

Бога и створене природе 

II  БОГ НАС ВОЛИ 

1. Влада основним сазнањем да нас Бог воли;препознаје Божићне веснике;учествује у 

активностима за обележавање рођења Исуса Христа 

2. Увиђа да Бог брине о свету;кроз креативне способности уочава да је човек сличан 

Богу;учествује у активностима за обележавање рођења Исуса Христа 

3. Изводи закључак да Бог жели да свет постоји вечно;кроз своје креативне 

способности исказује своје сазнање да је човек сличан Богу;учествује у 

активностима за обележавање рођења Исуса Христа 

III  ЗАЈЕДНИЦА БОГА И СВЕТА КРОЗ ЧОВЕКА 

1. Одговара на једноставна питања о првом епископу и просветитељу Св.Сави;зна 

обичаје обележавања школске славе Св.Саве 



2. Кроз библиске приче проширује своје знање о служењу Св.Саве Богу и нашем 

народу;зна да кроз чињења дела љубави према ближњима постајемо слични Христу 

3. Примењује стечена знања и искуства у свом животу чињењем добрих дела;увиђа да 

су светитељи најбољи пример односа човека са Богом 

IV  ЛИТУРГИЈА- ПРЕОБРАЖЕНИ СВЕТ 

1. Зна и примењује обичаје за Васкрс;из библиских прича проширује своје знање о 

Васкрсу; укључен у активностима за прослављање Васкрса 

2. Уочава да нас Исус толико воли да је дао свој живот за нас;кроз јевађење 

проширује своје знање о значају Васкрса за свет 

3. Схвата значај Тајне вечере;уочава да наши дарови хлеб и вино представљају свет у 

малом 

V  ЧОВЕК И ПРИРОДА 

1. Разуме да је човек одговоран за очување природе;љубав према природи изражава 

кроз своју креативност;зна да загађење природе потиче од човека; 

2. Разуме да треба да гледа на природу као на Божју творевину; љубав према природи 

изражава кроз своју креативност; 

3. Зна да је човек позван од Бога да брине о природи;увиђа да се на православним 

иконама стварања света и човека, приказује зависност природе од човека;љубав 

према природи изражава кроз своју креативност; 

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 

I  ЦРКВА ЈЕ НАШ ИЗБОР 

1. Препознаје неке елементе из библиских прича о стварању света;илуструје 

„Стварање света“ 

2. Зна редослед стварања света; препознаје иконе на којима су приказани дани 

стварање света;уочава да је Бог створио свет из љубави 

3. Уочава да је свет скуп конкретних врста живих бића;разуме да се права слобода 

изражава као љубав према другим људима, природи и Богу;уочава разлику између 

Бога и створене природе 

II  ХРИСТОС НАС СВЕ ЗОВЕ 

Влада основним сазнањем да нас Бог воли;препознаје Божићне веснике;учествује у 

активностима за обележавање рођења Исуса Христа 

4. Увиђа да Бог брине о свету;кроз креативне способности уочава да је човек сличан 

Богу;учествује у активностима за обележавање рођења Исуса Христа 



5. Изводи закључак да Бог жели да свет постоји вечно;кроз своје креативне 

способности исказује своје сазнање да је човек сличан Богу;учествује у 

активностима за обележавање рођења Исуса Христа 

III  ДИВАН ЈЕ БОГ У СВЕТИМА СВОЈИМА 

6. Одговара на једноставна питања о првом епископу и просветитељу Св.Сави;зна 

обичаје обележавања школске славе Св.Саве 

7. Кроз библиске приче проширује своје знање о служењу Св.Саве Богу и нашем 

народу;зна да кроз чињења дела љубави према ближњима постајемо слични Христу 

8. Примењује стечена знања и искуства у свом животу чињењем добрих дела;увиђа да 

су светитељи најбољи пример односа човека са Богом 

IV  ЦАРСТВО БОЖЈЕ 

9. Зна и примењује обичаје за Васкрс;из библиских прича проширује своје знање о 

Васкрсу; укључен у активностима за прослављање Васкрса 

10. Уочава да нас Исус толико воли да је дао свој живот за нас;кроз јевађење 

проширује своје знање о значају Васкрса за свет 

11. Схвата значај Тајне вечере;уочава да наши дарови хлеб и вино представљају свет у 

малом 

V  ЗНАЧАЈ ВРЛИНСКОГ ЖИВОТА  

Разуме да је човек одговоран за очување природе;љубав према природи изражава кроз 

своју креативност;зна да загађење природе потиче од човека; 

12. Разуме да треба да гледа на природу као на Божју творевину; љубав према природи 

изражава кроз своју креативност; 

13. Зна да је човек позван од Бога да брине о природи;увиђа да се на православним 

иконама стварања света и човека, приказује зависност природе од човека;љубав 

према природи изражава кроз своју креативност; 

VI СА НАМА ЈЕ БОГ 

4. Увиђа да Бог брине о свету;кроз креативне способности уочава да је човек сличан 

Богу 

СЕДМИ РАЗРЕД 

I  БОГОПОЗНАЊЕ 

1. Преознаје одређене службе које постоје у Цркви 

2. Уочава да свако у Цркви има своју службу, њихову међусобну повезаност и 

важност њихових служби 



3. Увиђа сличност Епископа са првосвештеником Христом; зна ко су монаси 

II  ЈЕДИНСТВО ЦРКВЕ ХРИСТОВЕ 

1. Влада основним сазнањем да нас Бог воли;препознаје Божићне веснике;учествује у 

активностима за обележавање рођења Исуса Христа 

2. Увиђа да Бог брине о свету;кроз креативне способности уочава да је човек сличан 

Богу;учествује у активностима за обележавање рођења Исуса Христа 

3. Изводи закључак да Бог жели да свет постоји вечно;кроз своје креативне 

способности исказује своје сазнање да је човек сличан Богу;учествује у 

активностима за обележавање рођења Исуса Христа 

III  СВЕТОТАЈИНСКИ ЖИВОТ ЦРКВЕ 

4. Одговара на једноставна питања о првом епископу и просветитељу Св.Сави;зна 

обичаје обележавања школске славе Св.Саве 

5. Кроз библиске приче проширује своје знање о служењу Св.Саве Богу и нашем 

народу;зна да кроз чињења дела љубави према ближњима постајемо слични Христу 

6. Примењује стечена знања и искуства у свом животу чињењем добрих дела;увиђа да 

су светитељи најбољи пример односа човека са Богом 

IV  СРПСКА ЦРКВА КРОЗ ВЕКОВЕ 

7. Зна и примењује обичаје за Васкрс;из библиских прича проширује своје знање о 

Васкрсу; укључен у активностима за прослављање Васкрса 

8. Уочава да нас Исус толико воли да је дао свој живот за нас;кроз јевађење 

проширује своје знање о значају Васкрса за свет 

9. Схвата значај Тајне вечере;уочава да наши дарови хлеб и вино представљају свет у 

малом 

V  ХРИСТОВА ЉУБАВ ПРЕМА ЧОВЕКУ И СВЕТУ 

10. Разуме да је човек одговоран за очување природе;љубав према природи изражава 

кроз своју креативност;зна да загађење природе потиче од човека; 

11. Разуме да треба да гледа на природу као на Божју творевину; љубав према природи 

изражава кроз своју креативност; 

12. Зна да је човек позван од Бога да брине о природи;увиђа да се на православним 

иконама стварања света и човека, приказује зависност природе од човека;љубав 

према природи изражава кроз своју креативност; 

VI НАША БРИГА О СВЕТУ 



16. Увиђа да Бог брине о свету;кроз креативне способности уочава да је човек сличан 

Богу;учествује у активностима за обележавање рођења Исуса Христа 

17. Изводи закључак да Бог жели да свет постоји вечно;кроз своје креативне 

способности исказује своје сазнање да је човек сличан Богу; учествује у активностима 

за обележавање рођења Исуса Христа 

ОСМИ РАЗРЕД 

I  ЧОВЕК ЈЕ ИКОНА БОЖЈА  

Препознаје неке елементе из библиских прича о стварању света;илуструје „Стварање 

света“ 

1. Зна редослед стварања света; препознаје иконе на којима су приказани дани 

стварање света;уочава да је Бог створио свет из љубави 

2. Уочава да је свет скуп конкретних врста живих бића;разуме да се права слобода 

изражава као љубав према другим људима, природи и Богу;уочава разлику између 

Бога и створене природе 

II  ПОДВИЖНИЧКО –ЕВХАРИСТИЈСКИ ЕТОС 

3. Влада основним сазнањем да нас Бог воли;препознаје Божићне веснике;учествује у 

активностима за обележавање рођења Исуса Христа 

4. Увиђа да Бог брине о свету;кроз креативне способности уочава да је човек сличан 

Богу;учествује у активностима за обележавање рођења Исуса Христа 

5. Изводи закључак да Бог жели да свет постоји вечно;кроз своје креативне 

способности исказује своје сазнање да је човек сличан Богу;учествује у 

активностима за обележавање рођења Исуса Христа 

III  ЛИТУРГИЈА 

6. Одговара на једноставна питања о првом епископу и просветитељу Св.Сави;зна 

обичаје обележавања школске славе Св.Саве 

7. Кроз библиске приче проширује своје знање о служењу Св.Саве Богу и нашем 

народу;зна да кроз чињења дела љубави према ближњима постајемо слични Христу 

8. Примењује стечена знања и искуства у свом животу чињењем добрих дела;увиђа да 

су светитељи најбољи пример односа човека са Богом 

IV  ЦАРСТВО БОЖЈЕ 

9. Зна и примењује обичаје за Васкрс;из библиских прича проширује своје знање о 

Васкрсу; укључен у активностима за прослављање Васкрса 

10. Уочава да нас Исус толико воли да је дао свој живот за нас;кроз јевађење 

проширује своје знање о значају Васкрса за свет 



11. Схвата значај Тајне вечере;уочава да наши дарови хлеб и вино представљају свет у 

малом 

V  ХРИСТОВА ЉУБАВ ПРЕМА ЧОВЕКУ И СВЕТУ 

12. Разуме да је човек одговоран за очување природе;љубав према природи изражава 

кроз своју креативност;зна да загађење природе потиче од човека; 

13. Разуме да треба да гледа на природу као на Божју творевину; љубав према природи 

изражава кроз своју креативност; 

14. Зна да је човек позван од Бога да брине о природи;увиђа да се на православним 

иконама стварања света и човека, приказује зависност природе од човека;љубав 

према природи изражава кроз своју креативност; 

VI НАША БРИГА О СВЕТУ 

15. Влада основним сазнањем да нас Бог воли;препознаје Божићне веснике; учествује у 

активностима за обележавање рођења Исуса Христа 

16. Увиђа да Бог брине о свету;кроз креативне способности уочава да је човек сличан 

Богу;учествује у активностима за обележавање рођења Исуса Христа 

17. Изводи закључак да Бог жели да свет постоји вечно;кроз своје креативне 

способности исказује своје сазнање да је човек сличан Богу; учествује у активностима 

за обележавање рођења Исуса Христа 

  



ГЕОГРАФИЈА 

Прећење напредовања ученика о њиховог развоја у току школске године обавићемо 

формативним и сумативним оцењивањем ( Стручно веће наставника географије). 

- Формативне оцене ученика се уписују у педагошку свеску наставника , на основу 

активности ученика на часу, на основу домаћих задатака, учествовање ученика у наставне 

процесе и тд. Ове оцене утичу на формирање сумативне оценетј. Бројчане оцене и оне се 

уносе у дневник. 

- Сумативне оцене се добијају и из контролних и писмених задатака, тестова, усменог 

испитивања, самосталних или групних радова ученика.  

- Оцену  наставник одмах треба да саопшти ученику и треба да је образложи. Свака оцена 

је јавна. 

- Контролни, тестови који трају дуже од 15 мин. морамо да најавимо 5 дана унапред. 

- Уколико више од половине ученика у одељењу  добије јединицу на контролној вежби, у 

обавези смо да исту поништимо и да урадимо да урадимо поновљену контролну вежбу уз 

часове допунске наставе. 

- Свака сумативна оцена улази у аритметичку средину када закључујемо оцене. 

- Ученик мора да има најмање 2 оцене у 5. разреду и  4 оцене у 6., 7. И 8. разреду, у току 

једног полугођа. 

- Ученике оцењујемо путем контролних задатака, неме карте, активности на часу, усмено 

испитивање, да ли пишу у својим свескама, да ли носе атласе... 

Критеријуми за оцењивање за оцену одличан (5): 

- ученик брзо и тачно одговара на питања, 

- ученик самостално изводи закључке, 

-  изражава се путем географске карте. 

Критеријуми за оцењивање за оцену  вр. добар (4): 

- ученик спорије али тачно одговара на питања, уз евентуално постављање потпитања, 

- ученик разуме наставне садржаје, 

- ученик успешно користи географску крту. 

Критеријуми за оцењивање за оцену  добар (3): 



- ученик полагано и углавном одговара тачно на постављена питања, уз помоћ наставника, 

- углавном разуме и делимично примењује оно што је научио, 

 - користи географску карту уз помоћ наставника. 

Критеријуми за оцењивање за оцену довољан (2): 

- ученик не разме у потпуности лекције, 

- делимично и површно одговара на постављена питања, 

- тешко користи географску карту и уз помоћ наставника. 

Критеријуми за оцењивање за оцену недовољан (1): 

- ученик не одговара на постављена питања, 

- ученик не разуме лекције, кључне појмове, 

- ученик не показује вољу и жељу за стицање знања,  

- погрешно уочава појмове на географској карти, 

- уз помоћ наставника неуме да користи географску карту. 
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ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 

КРИТЕРИЈУМИ ОЦЕЊИВАЊА (од 5. до 8. разреда) 

НАСТАВНА 

ТЕМА 

ЗАДОВОЉАВА ДОБАР ИСТИЧЕ СЕ 

Упознавање 

основних 

елемената 

Ученик показује мањи 

степен активности и 

ангажовања,уз велику 

помоћ наставника зна 

основне појмове циљ и 

задатка,права и 

одговорности,школске 

мере,појам тимског рада. 

Ученик показује 

делимични степен 

активности и 

ангажовања,уз помоћ 

наставника успева да 

примени основне 

појмове циљ и 

задатка,права и 

одговорности,школске 

мере,појам тимског рада. 

Ученик показује 

изузетну 

самосталност уз 

изузетно висок 

степен 

активности и 

ангажовања, где 

ученик у 

потпуности 

самостално,без 

помоћи 

наставника зна 

циљеве, 

задатке,права и 

одговорност и 

примењује исте у 

тимском раду. 

Сагледавање 

услова 

школског 

живота 

Ученик показује мањи 

степен активности и 

ангажовања,уз велику 

помоћ наставника зна 

основне појмове 

проблеми у школи. 

Ученик показује 

делимични степен 

активности и 

ангажовања,уз помоћ 

наставника успева да 

примени основне 

појмове проблеми у 

школи. 

Ученик показује 

изузетну 

самосталност уз 

изузетно висок 

степен 

активности и 

ангажовања, где 

ученик у 

потпуности 

самостално,без 

помоћи 

наставника зна да 

реши проблеме у 

школи.  

Избори 

проблема на 

ком ће се 

радити 

Ученик показује мањи 

степен активности и 

ангажовања,уз велику 

помоћ наставника зна 

основне појмове о 

подацима. 

Ученик показује 

делимични степен 

активности и 

ангажовања,уз помоћ 

наставника успева да 

примени основне 

појмове о подацима. 

Ученик показује 

изузетну 

самосталност уз 

изузетно висок 

степен 

активности и 

ангажовања, где 

ученик у 

потпуности 

самостално,без 



помоћи 

наставника зна да 

прикупи податке 

и избор проблема 

на коме се ради. 

Сакупљање 

података о 

изабраном 

проблему 

Ученик показује мањи 

степен активности и 

ангажовања,уз велику 

помоћ наставника зна 

основне појмове о 

подацима,и прикупљању 

података. 

Ученик показује 

делимични степен 

активности и 

ангажовања,уз помоћ 

наставника успева да 

примени основне 

појмове о 

подацим,извори истих, 

прикупљању и анализи 

података 

Ученик показује 

изузетну 

самосталност уз 

изузетно висок 

степен 

активности и 

ангажовања, где 

ученик у 

потпуности 

самостално,без 

помоћи 

наставника зна 

извор и технику 

прикупљања 

података, анализу 

и извештавање 

истих. 

Активизам и 

партиципација 

план акције 

Ученик показује мањи 

степен активности и 

ангажовања,уз велику 

помоћ наставника зна 

основне појмове о 

учествовању и 

припадању. 

Ученик показује 

делимични степен 

активности и 

ангажовања,уз помоћ 

наставника успева да 

примени основне 

појмове о учествовању и 

припадању. 

Ученик показује 

изузетну 

самосталност уз 

изузетно висок 

степен 

активности и 

ангажовања, где 

ученик у 

потпуности 

самостално,без 

помоћи 

наставника зна да 

осмисли и заврши 

малу акцију 

припреме кроз 

рад тимова за 

презентацију. 

Јавна 

презентација 

план акције 

Осврт на 

научено 

Ученик показује мањи 

степен активности и 

ангажовања,уз велику 

помоћ наставника зна 

основне шта смо досад 

научили, шта је 

презентација. 

Ученик показује 

делимични степен степен 

активности и 

ангажовања,уз  помоћ 

наставника успева да 

примени досад научено. 

Ученик показује 

изузетну 

самосталност уз 

изузетно висок 

степен 

активности и 

ангажовања, где 



ученик у 

потпуности 

самостално,без 

помоћи 

наставника зна да 

одради јавну 

презентацију, зна 

да прмену и 

процену 

наученог. 

 

Самовредновање ученика је процес освешћивања и размишљања о властитоме 

процесу учења и постигнућа. 

Сумативно вредновање (вредновање наученог) јесте вредновање које подразумева 

процену степена учениковог постигнућа на крају процеса учења (наставне целине, 

полугодишта те године учења и поучавања). У правилу резултира описном оценом (види: 

Вредновање наученога). 

 

КРИТЕРИЈУМИ ОЦЕЊИВАЊА (од 5. до 8. разреда) 

НАСТАВНА 

ТЕМА 

ЗАДОВОЉАВА ДОБАР ИСТИЧЕ СЕ 

Упознавање 

основних 

елемената 

Ученик показује мањи 

степен активности и 

ангажовања,уз велику 

помоћ наставника зна 

основне појмове циљ и 

задаци,тимски 

рад,упознавање са 

појмовима 6 разреда. 

Ученик показује 

делимични степен 

активности и 

ангажовања,уз 

помоћ наставника 

успева да примени 

основне појмове 

циљ и 

задатка,тимскиг 

рад, упознавање са 

појмовима 6 

разреда. 

Ученик показује изузетну 

самосталност уз изузетно 

висок степен активности и 

ангажовања, где ученик у 

потпуности самостално,без 

помоћи наставника зна 

циљеве, 

задатке,права и одговорност 

и примењује исте у тимском 

раду,зна шта се радило у 5 

разреду,упознаје се са 

планом 6 разреда. 
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Упознавање 

проблема у 

заједници 

Ученик показује мањи 

степен активности и 

ангажовања,уз велику 

помоћ наставника зна 

основне појмове 

проблеми у заједници 

и шта су подаци. 

Ученик показује 

делимични степен 

активности и 

ангажовања,уз 

помоћ наставника 

успева да примени 

основне појмове 

проблеми у 

заједници и шта су 

подаци. 

Ученик показује изузетну 

самосталност уз изузетно 

висок степен активности и 

ангажовања, где ученик у 

потпуности самостално,без 

помоћи наставника упознаје 

се са проблемима у 

заједници,зна поделу на 

групе за прикупљање и 

извештавање података. 

Избори 

проблема на 

ком ће се 

радити 

Ученик показује мањи 

степен активности и 

ангажовања,уз велику 

помоћ наставника зна 

основне појмове о 

подацима. 

Ученик показује 

делимични степен 

активности и 

ангажовања,уз 

помоћ наставника 

успева да примени 

основне појмове о 

подацима. 

Ученик показује изузетну 

самосталност уз изузетно 

висок степен активности и 

ангажовања, где ученик у 

потпуности самостално,без 

помоћи наставника зна да 

прикупи податке и избор 

проблема на коме се ради. 

Сакупљање 

података о 

изабраном 

проблему 

Ученик показује мањи 

степен активности и 

ангажовања,уз велику 

помоћ наставника зна 

основне појмове о 

подацима,и 

прикупљању података. 

Ученик показује 

делимични степен 

активности и 

ангажовања,уз 

помоћ наставника 

успева да примени 

основне појмове о 

подацим,извори 

истих, 

прикупљању и 

анализи података 

Ученик показује изузетну 

самосталност уз изузетно 

висок степен активности и 

ангажовања, где ученик у 

потпуности самостално,без 

помоћи наставника зна 

извор и технику 

прикупљања података 

разговор о истим, поделу на 

истраживачке тимове. 

Израда 

студија 

Ученик показује мањи 

степен активности и 

ангажовања,уз велику 

помоћ наставника зна 

основне појмове о 

групном раду, изради 

паноа. 

Ученик показује 

делимични степен 

активности и 

ангажовања,уз 

помоћ наставника 

успева да примени 

основне појмове о 

о групном раду, 

изради паноа. 

Ученик показује изузетну 

самосталност уз изузетно 

висок степен активности и 

ангажовања, где ученик у 

потпуности самостално,без 

помоћи наставника зна да 

разврста,класификује,подели 

у групама изради студије за 

јавну презентацију. 

Јавна 

презентација 

план акције 

Осврт на 

научено 

Ученик показује мањи 

степен активности и 

ангажовања,уз велику 

помоћ наставника зна 

основне шта смо досад 

научили,шта је 

презентација. 

Ученик показује 

делимични степен 

степен активности 

и ангажовања,уз 

помоћ наставника 

успева да примени 

досад научено,шта 

је презентација. 

Ученик показује изузетну 

самосталност уз изузетно 

висок степен активности и 

ангажовања, где ученик у 

потпуности самостално,без 

помоћи наставника зна да 

одради јавну презентацију, 

прмени инаучено и направи 



документацију. 

Самовредновање ученика је процес освешћивања и размишљања о властитоме процесу 

учења и постигнућа. 

Сумативно вредновање (вредновање наученог) јесте вредновање које подразумева 

процену степена учениковог постигнућа на крају процеса учења (наставне целине, 

полугодишта те године учења и поучавања). У правилу резултира описном оценом (види: 

Вредновање наученога) 

 

КРИТЕРИЈУМИ ОЦЕЊИВАЊА (од 5. до 8. разреда) 

НАСТАВНА 

ТЕМА 

ЗАДОВОЉАВА ДОБАР ИСТИЧЕ СЕ 

Упознавање 

основних 

елемената 

Ученик показује мањи 

степен активности и 

ангажовања,уз велику 

помоћ наставника зна 

основне појмове 

појмовима 5 и 6 разреда 

упознаје се са 7 

разредом. 

Ученик показује 

делимични степен 

активности и 

ангажовања,уз помоћ 

наставника успева да 

примени основне 

појмове појмовима 5 

и 6 разреда упознаје 

се са 7 разредом. 

Ученик показује 

изузетну самосталност 

уз изузетно висок 

степен активности и 

ангажовања, где ученик 

у потпуности 

самостално,без помоћи 

наставника зна све 

појмове појмовима 5 и 6 

разреда упознаје се са 7 

разредом. 

Грађанин и 

грађанска 

права и 

волонтерски 

рад 

Ученик показује мањи 

степен активности и 

ангажовања,уз велику 

помоћ наставника зна 

основне појмове 

одговорном грађанину и 

значај истог,о детету и 

његова права заједнице у 

којој живи и њихова 

права,зна термин 

волонтерски рад. 

Ученик показује 

делимични степен 

активности и 

ангажовања,уз помоћ 

наставника успева да 

примени основне 

појмове одговорном 

грађанину и значај 

истог,о детету и 

његова права 

заједнице у којој 

живи и њихова 

права,зна термин 

волонтерски рад. 

Ученик показује 

изузетну самосталност 

уз изузетно висок 

степен активности и 

ангажовања, где ученик 

у потпуности 

самостално,без помоћи 

наставника упознаје се 

са историјом и појмом 

грађанина права и 

слободе,зна 

одговорности грађанина 

и његов активизам,зна 

права детета одлике 

заједнице у којој живи  

права и развијања 
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исте,укључује се у 

различите организације 

и волонтерски рад. 

Држава и 

власт 

Ученик показује мањи 

степен активности и 

ангажовања,уз велику 

помоћ наставника зна 

основне појмове државе 

и власти. 

Ученик показује 

делимични степен 

активности и 

ангажовања,уз помоћ 

наставника успева да 

примени основне 

појмове  о државе и 

власти. 

Ученик показује 

изузетну самосталност 

уз изузетно висок 

степен активности и 

ангажовања, где ученик 

у потпуности 

самостално,без помоћи 

наставника зна држава 

и власт,обележија и 

неопходност постојање 

демократије поделе и 

ограничења власти. 

Ђачки 

парламент и 

ђачка 

иницијатива. 

Ученик показује мањи 

степен активности и 

ангажовања,уз велику 

помоћ наставника зна 

основне појмове о 

ђачком парламенту. 

Ученик показује 

делимични степен 

активности и 

ангажовања,уз помоћ 

наставника успева да 

примени основне 

појмове о ђачком 

парламенту. 

Ученик показује 

изузетну самосталност 

уз изузетно висок 

степен активности и 

ангажовања, где ученик 

у потпуности 

самостално,без помоћи 

наставника зна све о 

ђачком 

парламенту,ђачкој 

иницијативи. 

Завршни 

део. 

Ученик показује мањи 

степен активности и 

ангажовања,уз велику 

помоћ наставника зна 

основне појмове о оном 

што се учило. 

Ученик показује 

делимични степен 

активности и 

ангажовања,уз помоћ 

наставника успева да 

примени основне 

појмове  о оном што 

се учило. 

Ученик показује 

изузетну самосталност 

уз изузетно висок 

степен активности и 

ангажовања, где ученик 

у потпуности 

самостално,без помоћи 

наставника зна да 

разврста,класификуј и 

изради речник кључних 

речи.. 

 

Самовредновање ученика је процес освешћивања и размишљања о властитоме 

процесу учења и постигнућа. 

Сумативно вредновање (вредновање наученог) јесте вредновање које подразумева 

процену степена учениковог постигнућа на крају процеса учења (наставне целине, 



полугодишта те године учења и поучавања). У правилу резултира описном оценом (види: 

Вредновање наученога). 

 

КРИТЕРИЈУМИ ОЦЕЊИВАЊА (од 5. до 8. разреда) 

НАСТАВНА 

ТЕМА 

ЗАДОВОЉАВА ДОБАР ИСТИЧЕ СЕ 

Упознавање 

основних 

елемената 

Ученик показује мањи 

степен активности и 

ангажовања,уз велику 

помоћ наставника зна 

основне појмове 

појмовима 7 разреда 

упознаје се са 8 

разредом. 

Ученик показује 

делимични степен 

активности и 

ангажовања,уз 

помоћ наставника 

успева да примени 

основне појмове 

појмовима 7 разреда 

упознаје се са 8 

разредом. 

Ученик показује изузетну 

самосталност уз изузетно 

висок степен активности и 

ангажовања, где ученик у 

потпуности 

самостално,без помоћи 

наставника зна све 

појмове појмовима 7 

разреда упознаје се са 8 

разредом. 

Дечија права Ученик показује мањи 

степен активности и 

ангажовања,уз велику 

помоћ наставника зна 

основне појмове о 

правима и положају 

деце у србији. 

Ученик показује 

делимични степен 

активности и 

ангажовања,уз 

помоћ наставника 

успева да примени 

основне појмове 

правима и положају 

деце у србији. 

Ученик показује изузетну 

самосталност уз изузетно 

висок степен активности и 

ангажовања, где ученик у 

потпуности 

самостално,без помоћи 

правима и положају деце у 

србији,зна организације 

које се баве правима 

детета и момпетенције и 

активности побољшавања 

положаја деце у србији. 

Деца и 

медији 

Ученик показује мањи 

степен активности и 

ангажовања,уз велику 

помоћ наставника зна 

основне појмове о 

медијима у србији. 

Ученик показује 

делимични степен 

активности и 

ангажовања,уз 

помоћ наставника 

успева да примени 

основне појмове о 

медијима у србији. 

Ученик показује изузетну 

самосталност уз изузетно 

висок степен активности и 

ангажовања, где ученик у 

потпуности 

самостално,без помоћи 

наставника знамедијима у 

савременом друштву и 

њиховоим информацијама 

и улози медија у 

образовању деце у 

Србији.. 
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Завршни 

део. 

Ученик показује мањи 

степен активности и 

ангажовања,уз велику 

помоћ наставника зна 

основне појмове шта 

смо досад научили. 

Ученик показује 

делимични степен 

активности и 

ангажовања,уз 

помоћ наставника 

успева да примени 

основне појмове шта 

смо досад научили. 

Ученик показује изузетну 

самосталност уз изузетно 

висок степен активности и 

ангажовања, где ученик у 

потпуности 

самостално,без помоћи 

наставника зна да  

шта смо досад научили. 

 

Самовредновање ученика је процес освешћивања и размишљања о властитоме 

процесу учења и постигнућа. 

Сумативно вредновање (вредновање наученог) јесте вредновање које подразумева 

процену степена учениковог постигнућа на крају процеса учења (наставне целине, 

полугодишта те године учења и поучавања). У правилу резултира описном оценом (види: 

Вредновање наученога). 

  



Енглески језик од 1-8. разреда 

Циљеви 

Циљ наставе страних језика је усмена и писана комуникацијска компетенција на 

страном језику проширена са кулуролошко васпитним елементима. У раном учењу 

страног језика тежиште је на говорној комуникацији посредством покрета, ликовног 

израза, игре и песме. У раним годинама учења треба мотивсати ученике, подстицати 

њихову љубав према језику и подизати им самопоуздање.  

У вишим разредима настава се поступно усмерава на когнитивно учење и настоји 

се уједначено развијати говорна и писана комуникација.  

Начини, поступци и елементи  вредновања постигнутог нивоа компетенција 

произилазе из предметног курикулума, наставног плана и програма, струковног 

курикулума, школског курикулума, као и Правилника о начинима, поступцима и 

елементима вредновања ученика и правилима понашања ученика које доноси школа. 

Први разред 

Ученици 1. разреда се у току школске године оцењују описно. Наставник током 

целе школске године води евиденцију о напретку, развоју, залагању и активности ученика 

на часовима и ту евиденцију бележи у своју педагошку свеску. 

Ученик првог разреда је у потпуности савладао градиво уколико наставник 

процени да су сви тражени исходи испуњени. 

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

исхода на часовима, сматра се да је савладао градиво али да изостаје самостални рад и 

напредак. 

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

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

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

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

Исходи за први разред су следећи: 

Ученик је у стању да  

- поздрави и отпоздрави, примењујући најједноставнија језичка средства; 

- представи себе и другог; 

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

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

- даје кратка и једноставна упутства и налоге;  

- разуме позив и реагује на њега; 



- упути позив на заједничку активност;  

- разуме кратке и једноставне молбе и реагује на њих; 

- упути кратке и једноставне молбе; 

- искаже и прихвати захвалност и извињење на једноставан начин; 

- разуме једноставно исказане честитке и одговара на њих; 

- упути једноставне честитке; 

- препозна и именује жива бића, предмете и места из непосредногокружења; 

- разуме једноставне описе живих бића, предмета и места; 

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

- разуме свакодневне исказе у вези са непосредним потребама, осетима и осећањима и 

реагује на њих; 

- изрази основне потребе, осете и осећања кратким и једноставним језичким 

средствима; 

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

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

- разуме једноставне исказе којима се изражава припадање/неприпадање, 

поседовање/непоседовање и реагује на њих; 

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

поседовање/непоседовање;  

- разуме једноставне исказе за изражавање допадања/недопадања 

2-4. разред 

 Ученици од 2. до 4. разреда оцењују се на три начина 

 1) Писменим путем 

 2) Усменим путем 

 3) Праћењем активности на часу 

Проценти оцењивања писменим путем су следећи- 

 80%-100% оцена одличан (5) 

 60%-80% оцена врло добар (4)  

 60%-40% оцена добар (3) 

 40%-25% оцена довољан (2)  

 до 25% оцена недвољан (1) 

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

Други разред 

Оцена 5 
Ученик уме да, може, разуме...... 

- препознаје речи и појмове представљене на часовима и 



уме да их повеже са одговарајућом сликом  

- преписује речи са табле и уме самостално да напише све 

речи и краће реченице ( у изузетним ситуацијама,ученик 

зна и више од онога што се тражи на часу) 

- усмено,самостално изговара све речи и краће реченице ( у 

изузетним ситуацијама,ученик зна и више од онога што 

се тражи на часу) 

- на часу је увек активан 

- ИОП – разуме задатке и самостално их ради 

Оцена 4 

 

- препознаје речи и појмове представљене на часовима и 

уме да их повеже са одговарајућом сликом 

- преписује речи са табле и уме самостално да напише 

већину речи и краће реченице 

- усмено изговара речи и кратке реченице уз малу 

несигурност 

- на часу је скоро увек активан 

 

- ИОП – разуме задатке али их ради уз малу помоћ 

наставника 

 

Оцена 3 

 

- препознаје речи и појмове представљене на часовима и 

уме да их повеже са одговарајућом сликом 

- преписује речи са табле и уме и самостално да напише 

неке речи 

- усмено изговара речи и кратке реченице али доста 

несигурно и понекад уз помоћ наставника 

- на часу је понекад активан 

 

- ИОП – разуме задатке уз додатно објашњење и ради уз 

помоћ наставника 

 

Оцена 2 

 

- препознаје појмове представљене на часовима и уме да 

их повеже са одговарајућом сликом,  

- преписује речи са табле 

- усмено изговара речи или кратке реченице (It’s a...) уз 

помоћ наставника 

- на часу је ретко активан  

 

- ИОП – ретко разуме задатке и потребна је велика помоћ 

при објашњењу и изради задатака 



 

Оцена 1 

 

- не препознаје појмове, 

- не уме да повеже реч са сликом предмета,  

- не зна слова, 

- не уме да напише речи 

- на часу није активан/на и одговара само ако га наставник 

пита  

 

- ИОП - /  

 

 

Трећи разред  

Оцена 5 

Ученик уме да, може, разуме......(описати читање, говор, писање, 

граматику...) 

- самостално пише све речи и реченице из представљеног 

градива / препознаје граматичке партиције  ( verb to be, 

a/an, There is/are,  Have/has got,  Can/can’t, Present 

Continuous, Present Simple) 

- препознаје појмове представљене на часовима (чак зна и 

више од онога што се ради на часовима) 

- чита представљене речи и реченице,краће и дуже 

текстове самостално  

- на часу је увек активан/на,истиче се и показује сигурност 

у раду 

- ИОП – разуме једноставне задатке и самостално их ради 

Оцена 4 

 

- уме да напише већину речи или краће реченице из 

представљеног градива / препознаје граматичке 

партиције  ( verb to be, a/an, There is/are,  Have/has got,  

Can/can’t, Present Continuous, Present Simple),некада 

самостално,некада уз малу помоћ наставника 

- препознаје појмове представљене на часовима 

- чита представљене речи и реченице,чак и краће текстове ( 



врло ретко уз малу помоћ наставника) 

- на часу је активан/на,али понекада показује несигурност 

- ИОП – разуме задатке и потребна је мало помоћ у изради 

задатака 

Оцена 3 

- уме да напише по неку реч или краћу реченицу из 

представљеног градива / препознаје неку од граматичких  

партиција  ( verb to be, a/an, There is/are,  Have/has got,  

Can/can’t, Present Continuous, Present Simple), али уз малу 

помоћ наставника 

- препознаје појамове представљене на часовима  

- чита написане речи или реченице,чак и краће текстове, уз 

мању помоћ наставника 

- на часу је понекад активан или да говори ако га/је 

наставник пита 

- ИОП – потребно је додатно објашњење задатака и мала 

помоћ у изради 

Оцена 2 

- уме да напише по неку реч или краћу реченицу из 

представљеног градива / препознаје неку од  граматичких 

партиција  ( verb to be, a/an, There is/are,  Have/has got,  

Can/can’t, Present Continuous, Present Simple ) али уз већу 

помоћ наставника 

- препознаје по неки појам представљен на часовима 

- чита написане речи или реченице уз већу помоћ 

наставника 

- на часу је врло ретко активан или да говори ако га/је 

наставник пита (уз помоћ наставника) 

- ИОП – потребна је помоћ у разумевању задатка  и у 

изради такође 

Оцена 1 
- не уме да пише речи и реченице / не пропознаје 

граматичке партиције  ( verb to be, a/an, There is/are,  

Have/has got,  Can/can’t, Present Continuous, Present 



Simple) 

-  не препознаје појмове представљене на часовима 

- не уме да прочита написано 

- на часу није активан/на и одговара само ако га/ је 

наставник пита 

 

Четврти разред 

Оцена 5 

Ученик уме да, може, разуме......(описати читање, говор, писање, 

граматику...) 

- самостално пише све речи и реченице из представљеног 

градива / препознаје реченичне конструкције ( It is.../That 

is.../This is.../have got...), 

- препознаје појмове представљене на часовима (чак зна и 

више од онога што се ради на часовима) 

- чита представљене речи и реченице,краће и дуже текстове 

самостално  

- на часу је увек активан/на,истиче се и показује сигурност у 

раду 

- ИОП – разуме једноставне задатке и самостално их ради 

Оцена 4 

 

- уме да напише већину речи или краће реченице из 

представљеног градива / препознаје реченичне конструкције 

( It is.../That is.../This is.../have got...),некада 

самостално,некада уз малу помоћ наставника 

- препознаје појмове представљене на часовима 

- чита представљене речи и реченице,чак и краће текстове ( 

врло ретко уз малу помоћ наставника) 

- на часу је активан/на,али понекада показује несигурност 

- ИОП – разуме задатке и потребна је мало помоћ у изради 



задатака 

Оцена 3 

- уме да напише по неку реч или краћу реченицу из 

представљеног градива / препознаје неку од реченичних 

конструкција  ( It is.../That is.../This is.../have got...),али уз 

мању помоћ наставника 

- препознаје појамове представљене на часовима  

- чита написане речи или реченице,чак и краће текстове, уз 

мању помоћ наставника 

- на часу је понекад активан или да говори ако га/је наставник 

пита 

- ИОП – потребно је додатно објашњење задатака и мала 

помоћ у изради 

Оцена 2 

- уме да напише по неку реч или краћу реченицу из 

представљеног градива / препознаје неку од реченичних 

конструкција  ( It is.../That is.../This is.../have got...),али уз 

већу помоћ наставника 

- препознаје по неки појам представљен на часовима 

- чита написане речи или реченице уз већу помоћ наставника 

- на часу је врло ретко активан или да говори ако га/је 

наставник пита (уз помоћ наставника) 

- ИОП – потребна је помоћ у разумевању задатка  и у изради 

такође 

Оцена 1 

- не уме да пише речи и реченице / не пропознаје реченичне 

конструкције ( It is.../That is.../This is.../havegot...) 

- не препознаје појмове представљене на часовима 

- не уме да прочита написано 

- на часу није активан/на и одговара само ако га/ је наставник 

пита 

- ИОП - / 

 



5-8. разред 

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

1) писмено 

2) усмено 

3) на основу активности на часу 

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

тачних одговора и одговарајуће оцене је следећа: 

 од 91%-до 100% одличан (5) 

 од 71%-до 90% врло добар (4) 

 од 51%-70% добар (3) 

 од 31%- 50% довољан (2) 

 испод 30% недовољан (1) 

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

Ученик ради два школска писмена задатка током школске године који су у форми теста 

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

оценама на скали од 1 (недовољан) до 5 (одличан). У осмом разреду писмени задатак 

може бити писање есеја или превод непознатог текста који се такође оцењују 

бројчанооценама на скали од 1 (недовољан) до 5 (одличан). 

 

Оцена 5 

- ученик савладава градиво из граматике 

-  влада претходно пређеним градивом  

- примењује научено 

- у стању је да разуме градиво које се обрађује и да без 

потешкоћа изрази своје мишљење на енглеском језику. 

-  вокабулар је на потребном нивоу за савладавање градива 

прописаног планом и програмом.  

- активно учествује на часу самостално изводи закључке. 



-  течно чита и негује читалачке навике 

- редовно израђује домаће задатке  

- показује иницијативу и крегативност у решавању задатака. 

- успешно ради у различитим групама и врстама задатака. 

Оцена 4 

 

- ученик је способан да функционално усвоји појмове 

- анализира, класификује, повезује и примењује граматичка 

правила 

- изводи закључке  

сналази се у различитим облицима рада.  

- разуме градиво на енглеском језику. 

 

Оцена 3 

- ученик разуме појмове и чињенице 

- успоставља везе 

-  самостално разуме граматичке појмове и термине и  

примењује их.  

- задатке обавља делимично уз помоћ наставника. 

ИОП – показује жељу да напредује, али је потребна помоћ 

наставника при изради задатака 

Оцена 2 

-  ученик влада основним појмовима 

- уз помоћ наставника може да објасни њихове везе и значај 

-  уз подршку наставника је активан на часовима.  

- разумевање градива је ограничено. 

- продукује просте реченице и изражава основне потребе. 

- ИОП – ретко разуме задатке и потребна је велика помоћ 

при објашњењу и изради задатака 

 

Оцена 1 

- ученик нема основно познавање појмова 

- не показује жељу да напредује. 

- домаће задатке не израђује на време  

- није активан на часу. 

  



ЛИКОВНА КУЛТУРА 

Од 5-8 разреда, у току школске године,ученик/ци се оцењују описно и бројчано из 

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

 

добар (4), 

 

 

 

Ученик се оцењује најмање четири пута у полугодишту ако је недељни фонд часова 

два часа ликовне културе и два пута ако је недељни фонд часова један час ликовне 

културе.Оцењује се посвећеност раду, уложен труд и активност на часу, ниво усвојености 

наставне јединице у складу са индивидуалним способностима ученика и ниво 

креативности ученика који се огледа кроз резултате стваралачког процеса. Практичан рад 

представља ликовни рад у различитим техникама визуелне уметности.Наставник води 

личну евиденцију о активностима ученика за сваки час и за сваког ученика.Води 

евиденцију за редовно доношење прибора као и нередовно без оправданих разлога.Бележи 

резултате активности на крају самог часа(довршене и недовршене радове).Уколико је рад 

у мањој мери недовршен, ученици имају могућност да завршен рад донесу на следећем 

часу. За свако наредно кашњење и одлагање завршетка обавеза око задатка смањује се 

оцена.Сваки рад (цртеж,слика итд.) оцењује се једном оценом у коју улази: 

1. Оствареност циљева и прописаних,односно прилагођених стандарда постигнућа; да 

ли је урађен предвиђен задатак 

2. Ангажовање ученика у настави; 

3. Напредовање у односу на претходни период; 

4. Однос према предмету- редовно доношење прибора за рад(блок,прибор за сликање, 

цртање или други материјал ) 

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

дискусијама око уметничких питања.Процењује се разумевање суштине ликовне  

проблематике, вештине изражавања и саопштавања.Ове оцене могу значајно да поправе 

стање при закључивању оцене на полугодишту и на крају школске године. 

ОДЛИЧАН (5) 

У потпуности разуме и у свом раду примењује стечена знања о ликовним 

елементима,композицији и ликовним техникама.Развија и изражава своја осећања, идеје и 

ставове и адекватно користи различите визуелне уметности.Негује и развија своје 

склоности и интересовање за уметност.Самостално истражује изворе и информације 

потребне за креативан рад и решавање проблема.Осмишљава и учествује у тимским 

активностима које доприносе развоју и побољшању друштвене заједнице.Разуме 



специфичности као и сличности различитих уметничких дисциплина.Повезује знања из 

различитиг области или предмета и примењује их у различитим животним 

ситуацијама.Свестан је вредности сопствене културе и културе других народа.Разуме 

универзални језик уметности. 

ВРЛО ДОБАР(4) 

У великој мери разуме и у свом раду примењује стечена знања о ликовним 

елементима, композицији и ликовним техникама.Развија и изражава своја осећања, идеје и 

ставове и адекватно користи различите визуелне уметности.Негује и развија своје 

склоности и инетересовање за уметност.У великој мери примењује ликовне технике и 

материјале на нов и неуобичајен начин.Учествује у тимским активностима које доприносе 

развоју и побољшању друштвене заједнице.Повезује стечена знања са осталим наставним 

садржајима и примењује ох у решавању ликовног проблема.У великој мери је самосталан 

у проналажењу и систематизацији информација из различитих извора.Свестан је 

вредности сопствене културе и културе других народа.Разуме универзални језик 

уметности. 

ДОБАР(3) 

Делимично разуме и у свом раду примењује стечена знања о ликовним елементима, 

композицији и ликовним техникама.Развија своја осећања и идеје користећи различите 

медије визуелне уметности.Развија интересовања и самостално проналази потребне 

информације.Активно учествује у сколским и ваншколским активностима.Разуме 

специфичности различитих уметничких дисциплина.Уочава повезаност знања из 

различитих области или предмета.Разуме вредност сопствене културе и културе других 

народа. 

ДОВОЉАН(2) 

Делимично разуме и уз помоћ наставника примењује стечена знања о ликовним 

елементима,композицији и ликовним техникама.Изражава своја осећања и идеје 

користећи основне технике визуелне уметности.Уме да пронађе изворе и информације 

потребне за креативан рад.Показује мањи степен активности и ангажовања.Познаје 

вредност сопствене културе и културе других народа. 

НЕДОВОЉАН(1) 

Ученик у недовољној мери остварује комуникацију и размењује информације са 

наставником и саговорницима у вези садржаја и темама из ликовне културе.На часовима 

је пасиван и незаинтересован.Не прихвата помоћ ни савете наставника. 


