
ПРВИ РАЗРЕД 

 
Ученици првог разреда се у току школске године оцењују описно. Описна оцена 
представља опис постигнућа ученика у остваривању исхода, циљева и задатка прописаних 
планом и програмом наставе и учења, као и степена ангажовања и напредовања ученика. 

Наставник током целе школске године континуирано води евиденцију о напредовању, 
ангажовању, постигнућима и активностима ученика на часовима. 

 

Ученик првог разреда је у потпуности савладао предвиђене наставне садржаје уколико 
наставник процени да су сви дефинисани исходи испуњени уз самостално напредовање и 
стално ангажовање ученика: 

 Ученик разуме фреквентне и уобичајене усмене исказе, као и кратке, једноставне 
усмене прилоге везане за познате теме, појаве и догађаје.  

 Обавља основне језичке функције (давање и тражење, тј. размена информација о 
искуствено блиским ситуацијима и појавама, једноставно исказивање идеја и 
мишљења). 

 Ученик правилно изговара све гласове и гласовне групе, чак и у тежим и 
неувежбаним комбинацијама гласова, уз поштовање акценатско-интонацијских 
правила. 

 

Ученик коме је потребна мања помоћ наставника за остваривање неких од дефинисаних 
исхода на часовима, сматра се да је савладао предвиђене наставне садржаје, али да 
изостаје самостални рад и стални напредак ученика: 
 

 Ученик разуме најфреквентније речи и изразе из свакодневног спорог и 
разговетног говора.  

 Уме да обави основне комуникативне активности (поздрављање, представљање, 
добродошлица, опраштање, захваљивање, пружање информација о себи, 
распитивање о суштинским информацијама које се тичу саговорника).  

 Ученик познаје изговор фреквентних, понављаних и меморисаних гласова, као и 
неких најчешћих гласовних група. 

 

Ученик коме је потребна већа помоћ наставника за остваривање дефинисаних исхода на 
часовима сматра се да није у потпуности савладао наставне садржаје и да изостаје његов 



напредак и језички развој уз недостатак ангажовања: 
 

 Ученик разуме уобичајене речи, изразе, фразе и кратке везане усмене исказе и 
записе који се тичу његових непосредних искуствених доживљаја и сфера 
интересовања.  

 Сналази се у кратким и увежбаним комуникационим улогама, уз употребу 
научених и уобичајених фраза и формула (постављање питања и давање одговара) 

 Ученик препознаје исправан изговор већине гласова и гласовних група, као и 
једноставне граматичке елементе и конструкције.  

 
 

 

Ученик који није остварио ниједан или веома мали број дефинисаних исхода сматра се да 
није савладао предвиђене наставне садржаје уз изостајање његовог напредовања, језичког 
развоја и ангажовања. 


