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Школски програм ОШ ,,Стари град“, Ужице за 2022-2026. годину 

             Напомена: Све евентуалне корекције програма наставе историје биће праћене и евидентиране кроз месечне планове и дневне припреме 

или на  неки други одговарајући начин у складу са природом корекције. 
             (Израђен је на основу програма наставе и учења за 6. разред ОШ, у Просветном гласнику број 15, од 30. августа 2018. године) 

 

 

Циљеви основног образовања и васпитања 

ЗОСОВ                                                                               
Члан 21. 
Основни циљеви основног образовања и васпитања јесу: 
1) обезбеђивање добробити и подршка целовитом развоју ученика; 
2) обезбеђивање подстицајног и безбедног окружења за целовити развој ученика, развијање ненасилног понашања и успостављање нулте 
толеранције према насиљу; 
3) свеобухватна укљученост ученика у систем образовања и васпитања; 
4) развијање и практиковање здравих животних стилова, свести о важности сопственог здравља и безбедности, потребе неговања и развоја 
физичких способности; 
5) развијање свести о значају одрживог развоја, заштите и очувања природе и животне средине и еколошке етике, заштите и добробити животиња; 
6) континуирано унапређивање квалитета процеса и исхода образовања и васпитања заснованог на провереним научним сазнањима и образовној 
пракси; 
7) развијање компетенција за сналажење и активно учешће у савременом друштву које се мења; 
8) пун интелектуални, емоционални, социјални, морални и физички развој сваког ученика, у складу са његовим узрастом, развојним потребама и 
интересовањима; 
9) развијање кључних компетенција за целоживотно учење и међупредметних компетенција у складу са развојем савремене науке и технологије; 
10) развој свести о себи, стваралачких способности, критичког мишљења, мотивације за учење, способности за тимски рад, способности 
самовредновања, самоиницијативе и изражавања свог мишљења; 
11) оспособљавање за доношење ваљаних одлука о избору даљег образовања и занимања, сопственог развоја и будућег живота; 
12) развијање осећања солидарности, разумевања и конструктивне сарадње са другима и неговање другарства и пријатељства; 
13) развијање позитивних људских вредности; 
14) развијање компентенција за разумевање и поштовање права детета, људских права, грађанских слобода и способности за живот у демократски 
уређеном и праведном друштву; 
15) развој и поштовање расне, националне, културне, језичке, верске, родне, полне и узрасне равноправности, толеранције и уважавање 
различитости; 
16) развијање личног и националног идентитета, развијање свести и осећања припадности Републици Србији, поштовање и неговање српског 
језика и матерњег језика, традиције и културе српског народа и националних мањина, развијање интеркултуралности, поштовање и очување 
националне и светске културне баштине; 
17) повећање ефикасности употребе свих ресурса образовања и васпитања, завршавање образовања и васпитања у предвиђеном року са 
минималним продужетком трајања и смањеним напуштањем школовања; 
18) повећање ефикасности образовања и васпитања и унапређивање образовног нивоа становништва Републике Србије као државе засноване на 
знању. 
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ЦИЉЕВИ ПРЕДМЕТА 

 

Циљ наставе руског језика је да се ученик усвајањем функционалних знања о језичком систему и култури и развијањем стратегија учења 
руског језика оспособи за основну писмену и усмену коминакацију и стекне позитиван однос према другим језицима и културама као и 
према сопственом језику и културном наслеђу. 
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- разуме краће текстове који 
се односе на поздрављање, 
представљање и 
тражење/давање информација 
личне природе; - поздрави и 
отпоздрави, представи себе и 
другог користећи једноставна 
језичка средства; - постави и 
одговори на једноставнија 
питања личне природе; - у 
неколико везаних 

исказа саопшти информације 
о себи и другима. 
одговори на питања у вези са 
аудираним текстом;  
-усваја нове речи и изразе: 
лагерь, открытка, зарядка, 
дождаться 

 

ДСТ.1.1.2. Разуме значење 
најфреквентнијих речи, фраза 
и других основних лексичких 
елемената у оквиру 
једноставних, кратких , јасно 
контекстуализованих усмених 
исказа. 
 

ДСТ.1.1.3. Разуме и прати 
једноставна упутства и 
обавештења која се односе на 
познате ситуације, а исказана 

су спорим темпом и 
разговетно. 
 

ДСТ.1.1.4. Разуме споро и 
разговетно артикулисана 

јасно контекстуализована 
питања која се односе на 
непосредне личне потребе и 
интересовања, породицу, 
блиско окружење. 
 

ДСТ.1.1.5. Разуме основни 
смисао најједноставније 
конверзације, тј. предмет 
разговора који прати, уколико  
саговорници говоре довољно 
разговетно и споро.ДСТ.3.3.1. 
Разуме основне сличности  и 
разлике између своје и 
циљних култура у различитим 
аспектима свакодневног 
живота и прихвата постојање 
разлика. 
 

ДСТ.3.3.2. Разуме основне 
сличности и разлике између 
своје и циљних култура у 
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Језичке активности у 
комуникативним 
ситуацијама 

Слушање и читање 
краћих, једноставнијих 
текстова који се односе 
на дате комуникативне 
ситуације (дијалози, 
наративни текстови, 
фор- мулари и сл.); 
реаговање на усмени 
или писани импулс 
саговорника 
(наставника, вршњака и 
сл.) и иницирање 
комуникације; усмено и 
писaно давање 
информација о себи и 
које склоности има 
тражење и давање 
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карте, опис фотографије 
и сл.). 
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просто Ира. Мне 12 лет. 
Здравствуйте, Иван 
Владимирович. Добрый 
день, ребята! Как дела? 
Сколько тебе лет? Я из 
России, из Москвы. Ты 
откуда? Я живу в 
Воронеже. Я живу в 
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– разуме једноставнији 
опис особа, биљака, 
животиња, предмета, појaва 
или места; 
упореди и опише 
карактеристике живих бића, 
предмета, појава и места, 
користећи једноставнија 
језичка средства; 
– разуме честитку и 
одговри на њу; 
– упути пригодну 
честитку; 
разуме и, примењујући 
једноставнија језичка 
средства, опише начин 
прославе рођендана, празника 
и важних догађаја;одговори 
на основна питања у вези са 
слушаним аудио-

материјалом;усваја нове речи 
и изразе: 

ДСТ.1.1.1. Разуме 
најједноствније речи, имена, 
бројеве (нпр. цене, датуме, 
изразе за количину и меру) и 
успева да их запише, уколико 
му се саопштавају или 
диктирају полако и 
разговетно и уколико су јасно 
контектуализовани. 
ДСТ.1.1.2. Разуме значење 
најфреквентнијих речи, фраза 
и других основних лексичких 
елемената у оквиру 
једноставних, кратких , јасно 
контекстуализованих усмених 
исказа. 
ДСТ.1.1.3. Разуме и прати 
једноставна упутства и 
обавештења која се односе на 
познате ситуације, а исказана 
су спорим темпом и 
разговетно. 
ДСТ.1.1.4. Разуме споро и 
разговетно артикулисана 
јасно контекстуализована 
питања која се односе на 
непосредне личне потребе и 
интересовања, породицу, 
блиско окружење. 
ДСТ.1.1.5. Разуме основни 
смисао најједноставније 
конверзације, тј. предмет 
разговора који прати, уколико 
саговорници говоре довољно 
разговетно и споро. 
ДСТ.1.1.6. Препознаје лична 
и друга имена, као и 
најуобичајеније 
интернационализме, разуме 
фреквентне речи и изразе 
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Счастливого пути! 
5о+11у 

 

Језичке активности у 
комуникативним 
ситуацијама( добијање 
информација на 
станици)и како 
испричати о путовању и 
о особинама неког места 
и употребити тачан 
глагол кретања. 
Слушање и читање 
једноставнијих описа 
живих бића, предмета, 
појава и места и 
њиховог поређења; 
усмено и писано 
описивање / поређење 
живих бића, предмета, 
појава и места; израда и 
презентаци- ја пројеката 
(постера, стрипова, 
ППТ-а, кратких аудио / 
видео записа, радио 
емисија и 
слично).Садржаји 

Кто мальчик в чёрных 
джинсах и белой 
рубашке? Что надела 
Маша? Она надела 
зелёную юбку и зелёную 
футболку. Она высокая 
и стро- йная. У неё 
голубые глаза и 
длинные светлые 
волосы. Какие у тебя 
глаза? Какой у тебя 
рост? Какого цвета у 
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раду: анализа слика, 
презентација,,  
извора, различитих 
графичких 
организатора,  ППТ, 
видео материјали, 
пројектна настава; 
израда шема и др.  
Корелација са 
сродним 
предметима: 
географија, 
веронаука, ликовно, 
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српски језик кроз 
интегративну 
наставу и тематско 
повезивање 
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ППТ, питања 

Посета локалном 
споменику и 
културно-

историјским 
споменицима, 
историјском 

Формативн
о, 

свакодневно  
оцењивање 

усмених 
одговора 
ученика  

Процењива
ње рада у 
пару и у 

групи 

Самоевалуа
ција и 

евалуација 
на крају 
месеца и 
током 

појединих 
часова 

Домаћи 
задатак  
Писана 
провера 

Есеј, прича 

 



Школски програм ОШ ,,Стари град“, Ужице за 2022-2026. годину 

– разуме краће текстове 
у којима се описују догађаји 
и способности у прошлости; 
– размени информације 
у вези са догађајима и 
способностима у прошлости; 
– опише у неколико 
краћих, везаних исказа 
догађај у прошлости; 
опише неки историјски 
догађај, историјску личност и 
сл.;наведе основна обележја 
сугласничког и 
самогласничког система 
руског језика; 

 • изговори и 
обележи акцентоване и 
неакцентоване редуковане 
самогласнике;  

 • изговори 
гласове који се бележе 
словима ж, ш, ч, щ;  

 • сублимира 
стечена знањаописује, 
извештава и интерпретира у 
неколико реченица о раду 
групе у којој учествује;  

 • разуме општи 
садржај аудио-материјала 
након слушања причеусваја 
нове речи и изразе: 

 

ДСТ.1.1.1. Разуме 
најједноствније речи, имена, 
бројеве (нпр. цене, датуме, 
изразе за количину и меру) и 
успева да их запише, уколико 
му се саопштавају или 
диктирају полако и 
разговетно и уколико су јасно 
контектуализовани. 
ДСТ.1.1.2. Разуме значење 
најфреквентнијих речи, фраза 
и других основних лексичких 
елемената у оквиру 
једноставних, кратких , јасно 
контекстуализованих усмених 
исказа. 
ДСТ.1.1.3. Разуме и прати 
једноставна упутства и 
обавештења која се односе на 
познате ситуације, а исказана 
су спорим темпом и 
разговетно. 
ДСТ.1.1.4. Разуме споро и 
разговетно артикулисана 
јасно контекстуализована 
питања која се односе на 
непосредне личне потребе и 
интересовања, породицу, 
блиско окружење. 
ДСТ.1.1.5. Разуме основни 
смисао најједноставније 
конверзације, тј. предмет 
разговора који прати, уколико 
саговорници говоре довољно 
разговетно и споро. 
ДСТ.1.1.6. Препознаје лична 
и друга имена, као и 
најуобичајеније 
интернационализме, разуме 

К
ом
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а 
за

  у
че

њ
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Ра

д 
са

 п
од

ац
им

а 
и 
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ф
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ма
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ја

ма
;  

  Е
ст

ет
ич

ка
 к
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пе
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нц

иј
а;

   
   

  С
ар
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њ

а;
   

  Д
иг

ит
ал

на
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ом
пе

те
нц

иј
а;

   
   

   
К
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ун
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ац

иј
а  

3. тема.Луеняя школа в 
России 

( 4о+9у) 
Језичке активности у 
комуникативним 
ситуацијама 

Слушање и читање 
једноставниjих текстова 
који садрже предлоге; 
усмено и писано 
преговарање и 
договарање око 
предлога и учешћа у 
заједничкој активности; 
писање позивнице за 
прославу / журку или 
имејла / СМС-а којим се 
уговара заједничка 
активност; прихватање 

/одбијање предлога, 
усмено или писано, уз 
поштовање основних 
норми учтивости и 
давање одговарајућег 
оправдања / 
изговора.Како исказати 
нечију годину рођења и 
датум догађаја,предмети 
руске 
културе,ресторански 
мени и како наручити 
јело и пиће у ресторану. 
Садржаји 

Давай играть в 
футбол/баскетбол! 
Поиграем вместе? Пусть 
Витя играет в футбол. 
Приглашаю тебя ко мне 
на день 
рождения/вечерин- ку. 

Ар
хи
еп
иск
оп
ија

, 

Не
ма
њи
ћи, 
Ла
зар
еви
ћи, 
Бр
анк
ов
ић
и, 
пр
ож
им
ањ
е 

ци
ви
лиз
ац
ија 
и 
ку
лту
ра, 
Кр
ста
шк
и 

рат
ов

Припремање 
наставника за 
часове, водећи 
рачуна о 
особеностима 
одељења 

Користити 
разноврсне 
технике/методе и 
облике рада   
Корелација са 
сродним 
предметима: 
географија, ликовно 
и музичко 
васпитање, верска 
настава, грађанско 
васпитање, кроз 
интегративну 
наставу и тематско 
повезивање 

Коришћење 
уџбеничких 
текстова, 
историјских и 
другиох  извора и 
њихова анализа  
Стално коришћење 
историјске карте  
Комбиновање 
различитих врста 
дидактичког 
материјала: 
карикатура, 
илустрација, шеме 
друштвене 
лествице, питања,  
ППТ, шеме  
Упућивање ученика 
на коришћење 

Формативн
о, 

свакодневно  
оцењивање 

усмених 
одговора 
ученика  

Процењива
ње рада у 

пару и 
групи  

Самоевалуа
ција на 
крају 

месеца и 
током 

појединих 
часова 

Домаћи 
задаци  
Писана 
провера 

Вежба 15 
минута 

Индивидуал
ни рад: 
мини 

истражива
ње, панои и 

др. 
Сумативно 
оцењивање 
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Разуме једноставне изразе 
који се односе на поседовање 
и припадање; Формулише 
једноставне изразе који се 
односе на поседовање и 
припадање; 
Опише своја и туђа 
интересовања и изрази своје 
и туђе допадање и 

   

разуме кључне информације 
у аудираном тексту издвоји 
кључне информације, разуме 
и правилно интерпретира 
садржај обрађеног текста; 
одговори на основна питања 
у вези са слушаним аудио-

материјалом; 
усваја нове речи и изразе: 

ДСТ.1.1.1. Разуме 
најједноствније речи, имена, 
бројеве (нпр. цене, датуме, 
изразе за количину и меру) и 
успева да их запише, уколико 
му се саопштавају или 
диктирају полако и 
разговетно и уколико су јасно 
контектуализовани. 
ДСТ.1.1.2. Разуме значење 
најфреквентнијих речи, фраза 
и других основних лексичких 
елемената у оквиру 
једноставних, кратких , јасно 
контекстуализованих усмених 
исказа. 
ДСТ.1.1.3. Разуме и прати 
једноставна упутства и 
обавештења која се односе на 
познате ситуације, а исказана 
су спорим темпом и 
разговетно. 
ДСТ.1.1.4. Разуме споро и 
разговетно артикулисана 
јасно контекстуализована 
питања која се односе на 
непосредне личне потребе и 
интересовања, породицу, 
блиско окружење. 
ДСТ.1.1.5. Разуме основни 
смисао најједноставније 
конверзације, тј. предмет 
разговора који прати, уколико 
саговорници говоре довољно 
разговетно и споро. 
ДСТ.1.1.6. Препознаје лична 
и друга имена, као и 
најуобичајеније 
интернационализме, разуме 
фреквентне речи и изразе 

К
ом

пе
те

нц
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за

  у
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њ
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 Р
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по
да

ци
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4. тема 

 Мы умеем веселится ( 
3о+13у) 
 

Језичке активности у 
комуникативним 
ситуацијама 

Слушање и читање 
једноставнијих исказа 
којима се тражи /нуди 
помоћ, услуга, 
обавештње или се 
изражава жеља, 
извињење, захвал- ност; 
усмено и писано 
тражење и давање 
обавештења, упућивање 
молбе за помоћ / услугу 
и реаговање на њу, 
изражавање жеља, изви- 

њења и 
захвалности.Како 
испричати нешто о 
празницима и народној 
традицији.Како 
разумети рецепт за 
палачинке,како схватити 
празник Масленицу, 
како се одговара на 
питања лекара и како 
рећи где си 
био.Садржаји 

Тебе помочь? Нет, 
спасибо. Да, 
пожалуйста. Что тебе 
нужно? Тебе нужна 
ручка? Ты хочешь 
апельсин? 

Передай, пожалуйста, 
соль. Конечно, вот она. 

Цр
ква

, 

рел
иг
ија

, 

ху
ма
низ
ам 
и 
ре
нес
анс
а, 

гео
гра
фс
ка 
отк
ри
ћа, 
на
уч
на 
отк
ри
ћа 
и 

тех
ни
чк
и 
пр
он
ала
сц
и, 

сео

 Припремање 
наставника за 
часове, водећи 
рачуна о 
особеностима 
одељења 

Користити 
разноврсне 
технике/методе и 
облике рада   
Корелација са 
сродним 
предметима: 
географија, ликовно 
и музичко 
васпитање, верска 
настава, грађанско 
васпитање, кроз 
интегративну 
наставу и тематско 
повезивање 

Коришћење 
уџбеничких  
текстова, 
историјских извора  
и њихова анализа  
Стално коришћење 
историјске карте  
Комбиновање 
различитих врста 
дидактичког 
материјала: 
карикатура, 
илустрација, шеме 
друштвене 
лествице, питања,  
ППТ, шеме  
Упућивање ученика 
на коришћење 
уџбеника, додатне 

Формативн
о, 

свакодневно  
оцењивање 

усмених 
одговора 
ученика  

Процењива
ње рада у 

пару и 
групи  

Самоевалуа
ција на 
крају 

месеца и 
током 

појединих 
часова 

Домаћи 
задатак  

Писана 
провера 

Карта 

Индивидуал
ни рад: 

панои, ППТ  
- мини 

истражива
ње: 

личности. 
догађаји 

Сумативно 
оцењивање 
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− Састави списак за 
куповину Пита/каже/израчуна 
колико нешто кошта На 
једноставан  начин затражи 
нешто у продавниции наручи 
јело/пиће у ресторану. Пита, 
каже, израчуна колико нешто 
кошта. 

На једноставан начин поручи 
нешто за јело и пиће.- разуме 
планове и намере и реагује на 
њих-размени једноставне 
исказе у вези са својим и 
туђим плановима 

- саопшти шта он или неко 
други намерава или планира 

ДСТ.1.1.1. Разуме 
најједноствније речи, имена, 
бројеве (нпр. цене, датуме, 
изразе за количину и меру) и 
успева да их запише, уколико 
му се саопштавају или 
диктирају полако и 
разговетно и уколико су јасно 
контектуализовани. 

ДСТ.1.1.2. Разуме значење 
најфреквентнијих речи, фраза 
и других основних лексичких 
елемената у оквиру 
једноставних, кратких , јасно 
контекстуализованих усмених 
исказа. 

ДСТ.1.1.3. Разуме и прати 
једноставна упутства и 
обавештења која се односе на 
познате ситуације, а исказана 
су спорим темпом и 

разговетно. 
ДСТ.1.1.4. Разуме споро и 

разговетно артикулисана 
јасно контекстуализована 
питања која се односе на 
непосредне личне потребе и 
интересовања, породицу, 
блиско окружење. 

ДСТ.1.1.5. Разуме основни 
смисао најједноставније 
конверзације, тј. предмет 

разговора који прати, уколико 
саговорници говоре довољно 
разговетно и споро. 

ДСТ.1.1.6. Препознаје лична и 
друга имена, као и 
најуобичајеније 
интернационализме, разуме 
фреквентне речи и изразе 

Рад са подацима и инф
ормацијама

 

Урок 5: В Сибири 

( 4о+8у) 
 

Језичке активности у 
комуникативним 

ситуацијама 

Слушање и читање 
текстова који садрже 
једноставнија упутства 
(нпр. за компјутерску 
или обичну игру, 
употребу апарата, 
рецепт за пра- вљење 
јела и сл.) са визуелном 
подршком и без ње; 
усмено и писано давање 
упутстава.Како дати 
наслов тексту и 
поставити питања и 
испричати причу по 
сликама. Направити 
списак ствари за 
куповину, како навести 
разлоге за одлазак у 
Сибир, екологија и 
проблеми,како бранити 
своје аргументе и 
ставове.Садржаји 

Закрой глаза. Угадай, 
кто говорит. Пропусти 
один ход. Иди два хода 
вперёд/назад. Возьми 
яблоко, нарежь его на 
ломтики. Налей воду в 
кастрюлю. Свари 
пельмени. 
 

Заповедни начин. 
(Интер)културни 
садржаји: 

Св
и 

нав
еде
ни 

Коришћење 
разноврсних 

техника сумирања 
градива: ленте 

времена, мапе ума, 
табеле 

Проверавање знања 
лексико-

граматичких 
појмова, кроз 
испитивање   

Коришћење  е-

уџбеника и  
платформе,  квиза 

 - провера 
градива из  
целокупног 

градива 
руског 

језика 7  
разреда-

извлачење 
цедуљица 

са неколико 
лексичких и 
граматички
х појмова, 
које треба 
да знају  за  
неколико  
минута 

 

Прегледање 
свески   

 

Самоевалуа
ција и 

евалуација  
Писана 
провера 
градива 
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Неки од препоручених начина прилагођавања програма наставе и учења ученицима којима је потребна додатна образовна подршка: 
- просторно, садржајно и методичко прилагођавање наставног програма (нпр. размештај седења, избор градива за учење и вежбање, 

прилагођавање задатака, начина и врста оцењивања, домаћих...) 
- што већа индивидуализација наставе, а посебно са ученицима којима је потребна додатна образовна подршка и надареним ученицима 

- размена искустава и сарадња са члановима Већа и стручним сарадницима у школи... 
- коришћење вршњачке подршке и помоћи у савладавању програмских садржаја 

- и све друго што ће се применити у складу са конкретним случајем  
 

 

 

ПЛАН ЕВАЛУАЦИЈЕ 

Упутство за формативно и сумативно оцењивање ученика 

Правилник о оцењивању ученика у основном образовању“ Сл.гласник РС“13/2019, 59/2020 и 81/2020 

Шта пратимо Критеријуми оцењивања 

 

Поступак   Инструменти оцењивања Време 

Степ
ен 

оства
ренос

ти 
исхо
да и 
проп
исан
их, 

одно
сно 

прил
агође
них 

станд
арда 

пости
гнућа 

у 

процењуј
у се: 
вештине 
изражава
ња и 
саопштав
ања; 
разумева
ње, 
примена 
и 
вреднова
ње 
научених 
поступак
а и 
процедур
а; рад са 
подацим
а и рад 

Оцену одличан (5) добија ученик који: 
− у потпуности показује способност 
трансформације знања и примене у новим 
ситуацијама; 
− лако лoгички пoвeзуje чињeницe и 

пojмoвe; 
− самостално изводи закључке који се 

заснивају на подацима; 
− решава проблеме на нивоу стваралачког 

мишљења и у потпуности критички 
рaсуђуje; 
 

- Формативно 
оцењивање: 
Свакодневно 
бележење 
активности 
ученика на часу у 
свеску евиденције 
наставника 

Број јављања: 
За јављање + 

За јављање више пута ++ 

За давање комплетног, потпуног 
одговора на тежа питања +5 

Ко не зна одговор - 
 

Свакодневн
о бележење 
током 
године 

 

 

-Комисија ученика 
и наставник 

 

Активност на часу (учесталост и 
квалитет јављања на часу по 
месецима) 

Пресек 
стања по 
тромесечју 
(сваких 16-

17 часова) 
 

- Усмено 
одговарање 

 

 

 

 

Свеобухватност одговора 

Хронолошка и појмовна 
прецизност 

Сналажење у говорној ситуацији 

Хоризонтално и вертикално 
повезивање градива 

Самосталност у одговарању 

По 
потреби,  
бар једном 
у 
полугодиш
ту 

Оцену врло добар (4) добија ученик који: 
− у великој мери показује способност 
примене знања и лoгички пoвeзуje чињeницe 
и пojмoвe; 
− самостално изводи закључке који се 
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току 
савла
дава
ња 

прогр
ама 
пред
мета; 

 

на 
различит
им 
врстама 
текстова; 
уметнич
ко 
изражава
ње; 
вештине, 
руковањ
е 
технолог
ијама и 
извођење 
радних 
задатака.  
 

заснивају на подацима; 
− решава поједине проблеме на нивоу 
стваралачког мишљења и у знатној мери 
критички рaсуђуje; 

-Сумативно 
оцењивање 

На основу целокупног рада 
ученика током полугодишта 

На крају 
полугодиш
та и 
школске 
године 

-Редовност 
доношења домаћег 

 

За три недоношења домаћег 1 у 
свеску, а након опомене и у 
дневник 

За редовно доношење домаћег 
задатка 5 

 

Свакодневн
о током 
године, 
праћење/ 
пресек 
стања на 
тромесечју 

 

Квиз на кахуу, или 
други он-лајн квиз 

Првопласирани +5 

Другопласирани ++ 

Трећепласирани + 

По једном 
у 
полугодиш
ту 

Оцену добар (3) добија ученик који: 
− у довољној мери показује способност 
употребе информација у новим ситуацијама; 
− у знатној мери лoгички пoвeзуje чињeницe 
и пojмoвe; 
− већим делом самостално изводи закључке 
који се заснивају на подацима и делимично 
самостално решава поједине проблеме; 
− у довољној мери критички рaсуђуje; 

 

 

Прегледање свески 

Уредност 

Све забележено са часова  
На крају 
наставне 
године 

 

 

 

- Писане провере 

Ученици дају 
самопроцену 
оцене 

 

 

 

 

Бодовање: 
40-54%-2 

55-69%-3 

70-84%-4 

85-100%-5 

Након 
сваке теме 

(4 провере 
које се раде 
цео час - по 
две у 
полугодиш
ту и бар две 
провере до 
15 минута-

једна у 
првом и 
једна у 
другом 
полугодиш
ту) 

Оцену довољан (2) добија ученик који: 
− знања која је остварио су на нивоу 
репродукције, уз минималну примену; 
− у мањој мери лoгички пoвeзуje чињeницe и 
пojмoвe и искључиво уз подршку наставника 
изводи закључке који се заснивају на 
подацима; 
− понекад је самосталан у решавању 
проблема и у недовољној мери критички 
рaсуђуje; 
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- Групни рад 

(посматрање 
наставника, 
излагање група,  
процена осталих 
ученика) 
 

Сарадња у групи 

(сви чланови су укључени, сви 
имају задато забележено у 
свескама...) 
Степен знања свих чланова групе 

Квалитативно и квантитативно 
процењивање резултата рада, 
продуката  група (пано, табела...) 

По потреби 

Недовољан (1) добија ученик који: 
− знања која је остварио нису ни на нивоу 
препознавања и не показује способност 
репродукције и примене; 
− не изводи закључке који се заснивају на 
подацима; 
− критички не рaсуђуje; 
 

- Рад у пару 

(посматрање 
наставника, 
излагање парова, 
процена осталих 
ученика) 

Прва три пара која прва ураде 
задатак добијају +5 

Сви парови који ураде задатак 
добијају + 

Парови који не раде задато на 
часу добијају - 
 

По потреби 

-Сналажење на 
карти 

За показаних 5 појмова за један 
минут - 
оцена 5 

За 4 -4 

3-3 

2-2 

1-1 

На крају 
школске 
године 

Анга
жова
ње 

учен
ика у 
наста

ви 

одговора
н однос 
према 
раду, 
поставље
ним 
задацима
, и 
исказано 
интересо
вање и 
мотивац
ију за 
учење и 
напредов
ање. 

− показује изузетну самосталност уз 
изузетно висок степен активности и 
ангажовања (5) 

 

Вођење 
евиденције од 
стране наставника 
о:  
-Јављању на 
часовима 
(учесталост и 
активност по 
месецима) 
-Успешности у 
групном раду, 
раду у пару 
(ангажовање, 
продукти) 
_Пројектне 
активности  

-Све што је рађено на часу налази 
се у свескама и уредно је 
написано  
 

-Учесталост јављања и активност 
по месецима 

 

-Учествује и  израђује самостално 
или у сарадњи са другима 
продукте рада  
 

-Број и квалитет  добровољног 
учешћа у разним наставним и 
ваннаставним активностима 
(такмичења, израда паноа, кратко 
предавање, вођење квиза, израда 

-Пресек 
стања по 
тромесечји
ма 

− показује велику самосталност и висок 
степен активности и ангажовања  (4) 

 

− показује делимични степен активности и 
ангажовања (3) 

− показује мањи степен активности и 
ангажовања (2) 

− не показује интересовање за учешће у 
активностима нити ангажовање (1) 
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активно 

учествов
ање у 
настави, 
сарадњу 
са 
другима 

 

-Учешћу на 
такмичењима  
-Посета културно-

историјским 
институцијама и 
догађајима 

-Несебичном 
пружању помоћи 
другим ученицима 

асоцијација, пројектне 
активности...) 
 

-Спреман је да помогне другима 

-Иницијатива и квалитет 
продукта 

 


