
 Наставни предмет: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК Разред: ЧЕТВРТИ 

 Циљ: Циљ наставе страног језика на млађем школском узрасту је да оспособи ученика да на страном језику комуницира на 
основном нивоу у усменом и писаном облику о темама из његовог непосредног окружења. Настава страних језика треба да 
подстакне потребу за учењем страних језика, подстакне развијање свести о сопственом напредовању ради јачања мотивације за 
учење језика, олакша разумевање других и различитих култура и традиција, стимулише машту, креативност и радозналост  и 
подстиче употребу страног језика у личне сврхе и из задовољства.  
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НЕДОВОЉАН (1) ДОВОЉАН (2) ДОБАР (3) ВРЛО ДОБАР (4) ОДЛИЧАН (5) 

Ученик не показује 
способност 
репродукције нити 
препознавања основних 
појмова, речи и израза. 
Ни уз велику помоћ 
наставника не разуме 
најједноставније захтеве 
ни упутства.Не показује 
жељу за напредовањем 
нити ангажовањем. 

 

Ученик препознаје 
основне појмове, 
фреквентне речи и 
једноставне изразе у 
јасно 
контекстуализованом 
и спором говору. Уз 
већу помоћ 
наставника разуме 
веома кратка, 
једноставна, 
разговетно и споро 
изговорена упутства. 
У стању је да 
продукује искључиво 
просте реченице и 
изрази најосновније 
потребе уз 
минималну примену 
у језичком контексту. 

 

Ученик углавном 
разуме појмове,  речи и 
изразе, може 
самостално да наведе 
граматичке појмове и 
појмове из вокабулара и 
објасни их уз 
делимичну помоћ 
наставника. Познаје и 
користи једноставније 
граматичке елементе и 
конструкције. Разуме 
општи смисао и 
најважније информације 
у једноставном језичком 
контексту. Поставља 
једноставна питања о 
темама које одговарају 
његовим 
интересовањима. 
Захтеве обавља 
делимично и уз помоћ 
наставника. 

Ученик је способан да 
фукционално усвоји 
појмове, речи и изразе, а 
уз мању помоћ 
наставника их повезује 
и изводи закључке. 
Разуме основни смисао 
и главне информације у 
аутентичном разговору. 
Саставља краће исказе о 
себи, својој породици и 
непосредном окружењу. 
Уз краће паузе и мању 
помоћ наставника, 
описује себе и своје 
непосредно окружење, 
свакодневне 
активности, искуства и 
догађаје користећи 
једноставна језичка 
средства. Сналази се у 
различитим облицима 
рада. 

Ученик је у стању да 
самостално примењује 
научене речи и изразе, у 
потпуности разуме 
основни смисаои главне 
информације у 
аутентичном разговору 
два или више 
(са)говорника. Разуме 
изражена осећања, 
жеље и расположења. 
Течно и с лакоћом 
описује себе и околину, 
школски контекст и 
приватан живот, 
свакодневне навике, 
искуства и догађаје. На 
једноставан начин 
излаже на задату тему и 
одговара на питања која 
се односе на њу. 
Успешно ради у 
различитим облицима 
рада. 



 

У четвртом разреду оцењивање је бројчано и врши се: 

 
1) Писаним путем (осим ученика другог разреда код којих је писање необавезна и прилагођена споредна активност) 
2) Усменим путем 
3) Праћењем активности на часу и кроз израду домаћих задатака/пројектних активности 

Оцена представља објективну и поуздану меру напредовања и развоја ученика, као и ангажовања ученика и његове самосталности у раду. 

 
Писане провере постигнућа се оцењују на основу скале која изражава однос између процента тачних одговора и одговарајуће оцене: 

 
86-100% оцена одличан (5) 
70%-85% оцена врло добар (4) 
50%-69% оцена добар (3) 
33%-49% оцена довољан (2) 
до 32% оцена недовољан (1) 

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

 

 

 

Оцена из активности на часу представља објективну и поуздану меру напредовања и развоја ученика, као и ангажовања ученика и његове 
самосталности у раду. 

 Активност ученика прати се континуирано и вреднује током целе школске године. У активност улази и редовност/благовременост/тачност израде и 
доношења домаћих задатака, као и редовно доношење материјала потребног за рад на часу. Степен самосталности у раду, степен ангажовања, 
иницијативе, начин остваривања сарадње у процесу учења са другим ученицима такође се вреднују кроз активност. 

 

 

 



 

 

Активност 
исказана у 
есдневнику пре 
сумирања у 
бројчану оцену 

 
 

 

Активност на 
часу 

Учествује у раду са 
променљивом 
пажњом и уз 
подстицај 
наставника, не 
интересује се  за 
додатна појашњења 
нејасног  

Већином активно 
учествује у раду, 

повремено пита за 
појашњавање 
нејасног, углавном 
пријављује 
непознате речи, 
углавном прати 
наставу 

Активно учествује у 
раду давањем 
конструктивних идеја. 

Увек пита за 
појашњавање нејасног, 
увек пријављује 
непознате речи, помно 
прати наставу и 
доприноси даљем 
одвијању часа 

Израда домаћих 
задатака 

Веома ретко ради 
домаће задатке, не 
врши проверу 

Делимично ради 
домаће задатке, 
повремено се јавља 
за проверу истих 

Уредно и редовно ради 
домаће задатке, 
самоиницијативно се 
јавља за проверу истих 

Однос према 
предмету 

Ретко носи уџбенике 
и потребан 
материјал 

Већину времена има 
уџбенике и 
потребан материјал 

Редовно носи уџбенике 
и потребан материјал 

Уредност вођења 
белешки 

Уз чешће 
опомињање води 
запис на часу 

Већину времена 
редовно и уредно 
води запис на часу. 

 

Води редовно запис на 
часу  

 



 

 

Оцењивање ученика по ИОП-у 

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)). 

Ученик коме је потребна додатна подршка у образовању оцењује се у односу на остваривање циљева и стандарда постигнућа у току савладавања 
индивидуалног образовног плана или у односу на прилагођене стандарде постигнућа при чему севреднује и однос ученика према раду и постављеним 
задацима/захтевима предмета у складу са његовим способностима. 
 
Оцењивање ученика по ИОП-у 1 се врши на основу ангажовања и степена остварености постојећих стандарда и очекиваних исхода, уз прилагођавање 
начина и поступка оцењивања. 
Оцењивање ученика по ИОП-у 2 се врши на основу ангажовања и степена остварености прилагођених циљева и исхода, уз прилагођавање начина и 
поступка оцењивања. 
 
Вредновање је усмерено на подстицање ученика на активно учествовање у настави и ваннаставним активностима, развијању његовог самопоуздања и 
осећаја напредовања. 
При евалуацији ученика који раде по ИОП-у, примењује се индивидуални приступ у сарадњи са педагошко-психолошком службом школе. 
 


