
7. РАЗРЕД 

Наставни садржаји обавезних изборних предмета 

1: Грађанско васпитање 

                                                                 2: Верска настава 

                                                                 3: Немачки језик 

Изборни предмет 1: ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 

Годишњи план рада наставника (1 час недељно, 36 часова годишње). 

Циљ наставе грађанског васпитања јесте да ученици стекну сазнања, формирају ставове, 

развију вештине и усвоје вредности које су претпоставка за компетентан, одговоран и 

ангажован живот у демократском друштву. 

Задатак  наставе грађанског васпитања јесте стварање разноврсних могућности  да кроз 

различите садржаје и облике рада током наставе грађанског васпитања сврха, циљеви и 

задаци образовања, као и циљеви наставе грађанског васпитања буду у пуној мери 

реализовани. 

 

Оперативни задаци: 

• стицање знања у циљу разумевања значења кључних појмова који се односе на 

грађанина,  државу  и власт 

• стицање знања у циљу схватања историјског развоја грађанских права и слобода 

• упознавање са карактеристикама одговорног и активног грађанина 

• стицање знања у циљу разумевања места и улоге детета као грађанина у друштву 

• стицање знања у циљу разумевања односа између грађанских права појединца и 

општег добра 

• упознавање са начинима развијања грађанске одговорности 

• стицање знања у циљу разумевања волонтерског покрета и значаја волонтерских 

акција 

• подстицање ученика на ангажовање у различитим иницијативама и акцијама  

• стицање знања у циљу разумевања значаја иницијативе за постизање промена у 

друштвеној заједници 

• стицање знања у циљу разумевања неопходности постојања власти 

• упознавање са концептом ограничене власти 

• упознавање са институцијом Ђачког парламента. 

 

Садржаји програма 

• увод 

• грађанин 

• држава и власт 

• ђачки парламент и  иницијатива 

• завршни део 

 

Начин остваривања програма 

Грађанско васпитање се заснива првенствено на коришћењу интерактивних и 

истраживачких метода рада. 



ИСХОДИ  

По завршетку разреда ученик ће бити у стању да:  

– наведе и опише основне карактеристике људских права; – својим речима опише везу 

између права појединца и општег добра; – дискутује о односу права и правде и o сукобу 

права; – образложи личну одговорност у заштити свог здравља; – штити своја права на 

начин који не угрожава друге и њихова права; – образложи сврху постојања политичких 

странака; – аргументује потребу ограничења и контролу власти; – наведе кораке од 

предлагања до усвајања закона; – образложи на примеру могућност утицаја грађана на 

одлуке Народне скупштине; – препозна и одупре се различитим облицима вршњачког 

притиска; – препозна опасност када се нађе у великој групи људи и заштити се; – учествује 

у организацији, реализацији и евалуацији симулације Народне скупштине; – у дискусији 

показује вештину активног слушања, износи свој став заснован на аргументима, 

комуницира на конструктиван начин; – проналази, критички разматра и користи 

информације из различитих извора.  

ОБЛАСТ /ТЕМА: 

-ЉУДСКА ПРАВА:  Карактеристике људских права – урођеност, универзалност, 

неотуђивост, недељивост. Опште добро. Права појединца и опште добро. Сукоб 

појединачних права и општег добра. Права и правда. Социјална правда.  

-ДЕМОКРАТСКО ДРУШТВО:  Политичкe странкe у вишепартијском систему –владајуће 

и опозиционе. Народна скупштина – сврха и надлежности. Народни посланици, посланичке 

групе. Процедуре у раду Народне скупштине. Скупштинске дебате. Предлагање и 

доношење закона.  

-ПРОЦЕСИ У САВРЕМЕНОМ СВЕТУ:  Припадност групи. Групни идентитет као део 

идентитета младих.Односи у вршњачкој групи и њен утицај на појединца. Вршњачки 

притисак. Конформизам. Приватност – обим и границе. Понашање људи у маси и 

угроженост права појединца.  

-ГРАЂАНСКИ АКТИВИЗАМ : Симулација Народне скупштине Одређивање улога и 

процедура у скупштини. Формирање посланичких група. Избор председника скупштине. 

Формулисање предлога закона. Скупштинска дебата. Гласање. Евалуација симулације. 

 

Изборни предмет 2: ВЕРСКА НАСТАВА 

 

Годишњи план рада наставника Верске наставе - Православни катихизис ( 1 час недељно, 

36 часова годишње) 

Циљ и задаци 

 



Циљ наставе православног катихизиса (веронауке) у основном образовању и 

васпитању јесте да пружи целовит православни поглед на свет и живот, уважавајући две 

димензије: историјски хришћански живот (историјску реалност Цркве) и есхатолошки 

живот (будућу димензију идеалног). То значи да ученици систематски упознају 

православну веру у њеној доктринарној, литургијској, социјалној и мисионарској 

димензији, при чему се хришћанско виђење живота и постојања света излаже у веома 

отвореном, толерантном дијалогу са осталим наукама и теоријама о свету, којим се настоји 

показати да хришћанско виђење (литургијско, као и подвижничко искуство Православне 

цркве) обухвата сва позитивна искуства људи, без обзира на њихову националну 

припадност и верско образовање. Све то се остварује како на информативно-сазнајном, тако 

и на доживљајном и делатном плану, уз настојање да се доктринарне поставке спроведу у 

свим сегментима живота (однос с Богом, са светом, с другим људима и са собом). 

Задаци наставе православног катихизиса (веронауке) јесу да код ученика: 

• развије способност уочавања да су грех и зло у свету последица погрешног 

изражавања човекове слободе; 

• развије способност уочавања да Бог поштује човекову слободу, али да не одустаје да 

свет доведе у вечно постојање; 

• изгради свест о томе да Бог воли човека и свет и да их никад не напушта, али вечни 

живот зависи и од слободе човека и његове заједнице с Богом; 

• развије способност спознавања да Бог није одустао од првобитног циља због кога је 

створио свет, а то је да се свет сједини с Њим посредством човека и да тако живи 

вечно; 

• развије способност уочавања сличности у структури старозаветне и новозаветне 

цркве. 

 
Оперативни задаци: 

• стицање знања и запажања о природи која не постоји без личности 

• стицање знања о личности у Богу који претходи природи у онтолошком смислу 

• уочавање да у стварном свету људска природа претходи човеку као личности у 

онтолошком смислу 

• стицање знања у циљу запажања да се код створених бића, тј. код људи слобода може 

изразити и као негација, што није случај у Богу 

• стицање знања у циљу запажања да је слобода Божија онтолошка, тј, да се изражава 

само као љубав према другој личности 

• стицање знања у циљу запажања разлике између иконографског приказивања Св. 

Tројице у православној и римокатоличкој традицији. 

 

Начин остваривања програма 

 



Реализацијом наставног програма за седми разред треба да се постигну следећи 

циљеви: 

•  да се код ученика изгради свест о томе да је носилац постојања природе личност 

• да је личност израз заједнице слободе с другом личношћу 

• да је Црква у својој литургијској пројави икона начина постојања Свете Тројице, 

односно постојања човека као личности – као иконе Божије. 

Да би се ово постигло, потребно је најпре детаљно изложити православно учење о 

Богу као Св. Тројици, а затим и саму структуру Литургије. 

За остваривање овог програма треба користити: Св. писмо Старог и Новог завета, 

литургијско искуство откривења Бога, литургијски начин постојања човека, као и помоћну 

литературу: Св. Григорије Ниски: О стварању човека; Св. Максим Исповедник: Тумачење 

14. беседе Св. Григорија Богослова; И. Мидић: Сећање на будућност, Београд, 1994; Ј. 

Зизијулас: Допринос Кападокије хришћанској мисли; А. Шмеман: За живот света, Београд, 

1981. и др. 

 

ТЕМА 

(наставне 

јединице) 

ЦИЉ ИСХОДИ 

По завршетку теме 

ученик ће: 

ПРЕПОРУЧЕНИ 

САДРЖАЈИ ПО 

ТЕМАМА 

НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАMА 

I – УВОД 

1. Упознавање 

садржајa 

програма и 

начинa рад 

• Упознавање 

ученика са 

садржајем 

предмета, 

планом и 

програмом и 

начином 

реализације 

наставе 

Православног 

катихизиса;  

• Установити 

каква су 

знања стекли 

и какве 

ставове 

усвојили 

ученици у 

претходном 

разреду 

школовања 

• моћи да сагледа 

садржаје којима ће 

се бавити настава 

Православног 

катихизиса у току 

7. разреда основне 

школе;  

• моћи да уочи 

какво је његово 

предзнање из 

градива 

Православног 

катихизиса 

обрађеног у 

претходном 

разреду 

школовања. 

• Упознавање са 

садржајем 

програма и 

начином рада 

Катихизација као 

литургијска 

делатност- 

заједничко је дело 

катихете 

(вероучитеља) и 

његових ученика. 

Катихета 

(вероучитељ) би 

требало стално да 

има науму да 

катихеза не 

постоји ради 

гомилања 

информација 

(„знања о вери“), 

већ као настојање 

да се учење и 

искуство Цркве 

лично усвоје и 

спроведу у живот 

кроз слободно 

учешће у 

богослужбеном 

животу Цркве. На 



почетку сваке 

наставне теме 

ученике би 

требало упознати 

са циљевима и 

исходима наставе, 

садржајима по 

темама, начином 

остваривања 

програма рада, 

као и са начином 

вредновања 

њиховог рада. 

II – 

БОГОПОЗНА

ЊЕ 2. Процес 

сазнавања  

3. Личносно 

познање  

4. Познање 

Бога  

5. Бог је један, 

али није сам 

• Подстаћи 

ученике да 

преиспитају 

свој однос 

према знању и 

учењу; 

• Кроз 

очигледне 

примере и 

експерименте 

објаснити 

ученицма три 

начина 

сазнавања: 

објективно, 

субјективно и 

личносно и 

границе 

њихове 

примене 

(наука, 

уметност, 

теологија);  

• Указати 

ученицима на 

повезаност 

љубави и 

знања у 

црквеном 

искуству; 

• Објаснити 

ученицима да 

нам Христос 

• моћи да уочи да 

су знање и учење 

важни у његовом 

животу;  

• моћи да кроз 

очигледне примере 

и експерименте 

закључи да постоје 

различити начини 

сазнавања 

 • моћи да кроз 

примере из личног 

искуства уочи да 

једино онај кога 

заволимо за нас 

постаје личност - 

непоновљиво и 

бескрајно важно 

биће;  

• моћи да повезује 

личносно познање 

са нашим познањем 

Бога;  

• моћи да препозна 

да нам Христос 

открива Бога као 

љубавну заједницу 

три личности; 

• моћи да вреднује 

своје понашање на 

основу љубави коју 

исказује према 

својим ближњима;  

• Процес 

сазнавања као 

дело целе 

личности: чула, 

разум, слободна 

воља, искуство  

• Личносно 

познање, 

упознавање кроз 

љубав  

• Познање Бога 

• Бог је један, 

али није сам (Бог 

је заједница три 

личности: Отац, 

Син и Свети 

Дух) 

Врсте наставе 

Настава се 

реализује кроз 

следеће облике 

наставе:  

• теоријска 

настава (34 

часова) 

 • практична 

настава (2 часа) 

 

Место 

реализације 

наставе  

• Теоријска 

настава се 

реализује у 

учионици;  

• Практична 

настава се 

реализује у цркви 

– учешћем у 

литургијском 

сабрању;  

 

Дидактичко 

методичка 

упутства за 

реализацију 

наставе 

• Уводне часове 

требало би 

осмислити тако да 



открива Бога 

као Свету 

Тројицу;  

• Развити код 

ученика свест 

о љубави као 

темељу 

заједнице. 

• бити подстакнут 

на одговорније 

обликовање 

заједничког живота 

са другима. 

допринесу 

међусобном 

упознавању 

ученика, 

упознавању 

ученика с 

циљевима, 

исходима, 

наставним 

садржајима, али и 

тако да наставник 

стекне почетни 

увид у то каквим 

предзнањима и 

ставовима из 

подручја 

Православног 

катихизиса, група 

располаже 

III - СИМВОЛ 

ВЕРЕ  

6. Сабори као 

израз 

јединства 

Цркве  

7. Васељенски 

сабори  

8. Символ 

вере 9. 

Богочовек 

Христос 

 

 

 

• Указати 

ученицима на 

Саборе као 

израз 

јединства 

Цркве; 

 • Објаснити 

појмове 

јереси и 

догмата;  

• Пружити 

ученицима 

основно 

знање о 

историјском 

контексту 

настанка 

Символа вере; 

• Пружити 

ученицима 

основ за 

разумевање 

основне 

истине о 

Тајни 

Богочовека 

Христа;  

• моћи да уочи да је 

Црква на Саборима 

решавала проблеме 

са којима се 

сусретала кроз 

историју;  

• бити подстакнут 

да своје проблеме и 

несугласице са 

другима решава 

кроз разговор и 

заједништво; 

 • знати да је 

Символ вере 

установљен на 

Васељенским 

саборима;  

• умети да 

интерпретира 

Символ вере;  

• знати да се 

Символ вере 

изговара на 

Крштењу и 

Литургији; • моћи 

да уочи да појам 

Богочовека описује 

• Сабори као 

израз јединства 

Цркве  

• Васељенски 

сабори  

• Символ вере 

• Христос је 

истинити Бог и 

истинити Човек  

 

• Реализација 

програма требало 

би да се одвија у 

складу с 

принципима 

савремене активне 

наставе, која 

својом динамиком 

подстиче ученике 

на истраживачки 

и проблемски 

приступ 

садржајима тема. 

У току 

реализације 

стављати нагласак 

више на 

доживљајно и 

формативно, а 

мање на сазнајно 

и информативно. 

• Квалитет 

наставе се 

постиже када се 

наставни садржаји 

реализују у складу 

са савременим 



• Развијање 

свести 

ученика о 

значају и 

месту 

Символа вере 

у Крштењу и 

Литургији; 

Христа као 

истинитог Бога и 

истинитог Човека; 

педагошким 

захтевима у 

погледу употребе 

разноврсних 

метода, облика 

рада и наставних 

средстава. 

 • Имаући у виду 

захтеве наставног 

програма и 

могућности 

транспоновања 

наставног 

садржаја у 

педагошко 

дидактичка 

решења, 

наставник би 

требало да води 

рачуна и о 

психолошким 

чиниоцима 

извођења наставе 

– узрасту ученика, 

нивоу 

психофизичког 

развоја, 

интересовањима, 

склоностима, 

способностима и 

мотивацији 

ученика.  

IV - 

СВЕТОТАЈИ

НСКИ 

ЖИВОТ 

ЦРКВЕ  

10.Светотајин

ски живот 

Цркве 11. 

Света 

Литургија – 

светајна 

Цркве 

12. Свете 

Тајне 

• Пружити 

ученицима 

основ за 

разумевање да 

се кроз 

учешће у 

Светим 

Тајнама 

Цркве наш 

живот и сви 

његови 

елементи 

узводе у 

личносни 

• моћи да увиди да 

Црква Светим 

Тајнама повезује 

човека са Богом у 

најважнијим 

моментима његовог 

живота (рођење и 

духовно рођење – 

Крштење, венчање 

и Брак, Црквена 

брига за болесне у 

јелеосвећењу...)  

• моћи да увиди да 

је Литургија извор 

• Светотајински 

живот Цркве  

• Света 

Литургија као 

светајна Цркве • 

Свете Тајне 

Крштења и 

Миропомазања 

 • Света Тајна 

Исповести 

• Света Тајна 

брака (слика 

Христа и Цркве)  

• усмено 

испитивање;  

• писмено 

испитивање;  

• посматрање 

понашања 

ученика; 

 

Оквирни број 

часова по темама 

Увод – 1 

Богопознање – 5 

Символ Вере – 6 

Светотајински 



крштења и 

миропомазањ

а 13. Света 

Тајна 

исповести  

14. Света 

Тајна брака  

15. Монашка 

заједница  

16. Света 

Тајна 

рукоположењ

а 

17.Молитвосл

овља Цркве 

однос са 

Богом; • 

Пружити 

ученицима 

основ за 

разумевање 

смисла и 

значаја 

Светих Тајни; 

• Развијање 

свести 

ученика о 

неопходности 

личног 

учествовања у 

светотајинско

м животу 

Цркве. 

и циљ свих Тајни 

Цркве; 

• знати да је 

Причешће врхунац 

светотајинског 

живота  

• моћи да препозна 

Крштење и 

Миропомазање као 

Тајне уласка у 

Цркву; • бити 

подстакнут да на 

покајање гледа као 

на промену начина 

живота;  

• моћи да увиди да 

су брак и монаштво 

два пута која воде 

ка Богу;  

• моћи да разликује 

и именује службе у 

Цркви (епископ, 

свештеник, ђакон и 

народ);  

• моћи да препозна 

своју службу у 

Цркви; • моћи да у 

молитвословљима 

уочи важност 

природних 

елемената (воде, 

грожђа, жита, 

светлости...)  

• бити подстакнут 

на учествовање у 

светотајинском 

животу Цркве; 

• Монашка 

заједница 

(искорак ка 

животу будућег 

века)  

• Света Тајна 

Рукоположења  

• 

Молитвословља 

Цркве 

живот Цркве – 11 

Српска Црква 

кроз векове – 11 

Евалуација – 1+1 

V - СРПСКА 

ЦРКВА КРОЗ 

ВЕКОВЕ  

18. Света 

браћа Кирило 

и Методије  

19. Свети 

Сава 20. Срби 

светитељи  

• Објаснити 

ученицима 

значај 

мисионарске 

и 

просветитељс

ке делатности 

Свете браће и 

Светог Саве;  

• моћи да препозна 

да култура и 

писменост Словена 

имају корен у 

мисионарској 

делатности 

просветитеља 

равноапостолних 

Кирила и Методија;  

• Света браћа 

Кирило и 

Методије  

• Свети Сава  

• Срби 

светитељи 

(вероучитељ ће 

на више часова 

описати живот и 

 



21. Крсна 

слава и 

обичаји 

22. Српска 

црквена 

баштина 

• Указати 

ученицима 

кроз примере 

српских 

светитеља на 

значај 

стицања 

хришћанских 

врлина; 

• Указати 

ученицима на 

историјски 

пут Српске 

Цркве кроз 

житија 

изабраних 

светитеља; 

 • Подстаћи 

ученике да 

развију 

доживљај 

Крсне славе 

као 

молитвеног 

прослављања 

Бога и 

светитеља;  

• Развити код 

ученика свест 

о важности 

неговања 

традиције и 

обичаја 

(Крсна слава, 

литије, 

храмовне и 

градске 

славе); • 

Пружити 

ученицима 

могућност да 

сагледају 

улогу СПЦ у 

развоју српске 

културе и 

идентитета. 

• моћи да објасни 

просветитељску 

улогу и значај 

Светога Саве за 

српски народ;  

• бити подстакнут 

да доживи српске 

светитеље као 

учитеље 

хришћанских 

врлина; 

• моћи да препозна 

неговање српских 

православних 

обичаја као начин 

преношења 

искуства вере и 

прослављања Бога 

и светитеља  

• моћи да препозна 

евхаристијску 

симболику у 

елементима Крсне 

Славе; 

• бити подстакнут 

да прослављање 

Крсне славе везује 

за Литургију  

• бити подстакнут 

да доживи, 

вреднује и негује 

богатство и лепоту 

српске културне 

баштине. 

подвиге 

неколико 

светитеља 

Српске Цркве по 

избору:  

- Света лоза 

Немањића 

- Св. цар Лазар 

 - Св. Василије 

Острошки  

- Св. Николај 

Жички и 

Охридски - Св. 

Петар Цетињски  

- Св. Вукашин из 

Клепаца) 

 • Крсна слава и 

обичаји (литије, 

храмовне и 

градске славе...)  

• Српска 

црквена баштина 



 

КОРЕЛАЦИЈА С ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА / МОДУЛИМА: 

1. Српски језик и књижевност 

2. Историја 

3. Географија 

4. Биологија 

5. Физика 

6. Ликовна култура 

7. Музичка култура 

8. Грађанско васпитање 

9. Техничко и информатичко образовање 

 

 

Изборни предмет 3: НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 

Годишњи план рада наставника ( 2 часа недељно, 72 часа годишње). 

 

Циљ наставе страног језика јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну 

jeзичку писменост, да се оспособе да решавају проблеме и задатке у новим и непознатим 

ситуацијама, да изразе и образложе своје мишљење и дискутују са другима, као и да 

овладају комуникативним вештинама. 

 

Задаци наставе страног језика у основном образовању стога јесу:  

• развијање хуманистичких, моралних и естетских ставова  

• стицање позитивног односа према другим језицима и културама, као и према 

сопственом језику и културном наслеђу, уз уважавање различитости и навикавање 

на отвореност у комуникацији  

• ученик треба да усвоји основна знања из страног језика која ће му омогућити да се у 

једноставној усменој и писаној комуникацији споразумева са људима из других 

земаља. 

Ученик развија радозналост, истраживачки дух и отвореност према комуникацији са 

говорницима других језика. 

 

Стандарди 



 

Разумевање говора 

Ученик разуме и реагује на усмени текст. 
 

Разумевање писаног текста 

Ученик чита са разумевањем писане и илустроване текстове у вези са темама. 
 

Усмено изражавање 

Ученик самостално усмено изражава ситуације и комуникативне функције у вези са темама 

предвиђеним наставним програмом. 
 

Писано изражавање 

Ученик се у писаној форми изражава у вези са темама. 
 

Интеракција 

Ученик остварује комуникацију и са саговорником размењује информације. 
 

Медијација 

Преноси и преводи кратке поруке (у усменој и писаној форми) у складу са потребама 

комуникације. 

  

Оперативни задаци по језичким вештинама: 

 

• Разумевање говора 

• Разумевање писаног текста 

• Усмено изражавање    

• Интеракција 

• Писмено изражавање 

• Медијација 

• Знања о језику и стратегије учења  

 

Комуникативне функције 

  

1. Представљање себе и других 

2. Поздрављање 

3. Идентификација и именовање особа, објеката, делова тела, животиња, боја,              

бројева, итд. (у вези са темама) 

4. Разумевање и давање једноставних упутстава и команди  

5. Постављање и одговарање на питања 

6. Молбе и изрази захвалности 

7. Примање и  давање позива за учешће у игри/групној активности 

8. Изражавање допадања/недопадања 



9. Именовање активности (у вези са темама) 

10.Исказивање просторних односа и величина (Идем, долазим из..., Лево, десно,                   

горе, доле...) 

11.Давање и тражење информација о себи и другима 

12.Тражење и давање обавештења 

13.Изрицање забране и реаговање на забрану 

14.Изражавање припадања и поседовања 

15.Тражење и давање обавештења о времену на часовнику 

16.Исказивање извињења и оправдања 

 

Начин остваривања програма 

 

У настави користити, најмање у трећини случајева, задатке који захтевају примену 

наученог у разумевању и решавању свакодневних проблемских ситуација препоручениох 

од стране Министарства и Завода, а приликом оцењивања обезбедити да су ученици 

информисани о критеријумима на основу којих су оцењивани. 

Комуникативна настава језик сматра средством комуникације. Примена овог 

приступа у настави страних језика заснива се на настојањима да се доследно спроводе и 

примењују следећи ставови: 

 

• циљни језик употребљава се у учионици у добро осмишљеним контекстима од 

интереса за ученике, у пријатној и опуштеној атмосфери 

• говор наставника прилагођен је узрасту и знањима ученика  

• наставник мора бити сигуран да је схваћено значење поруке укључујући њене 

културолошке, васпитне и социјализирајуе елементе 

• наставник и даље ученицима  скреће пажњу и упућује их на значај граматичке 

прецизности исказа 

• ученици се третирају као одговорни, креативни, активни учесници у друштвеном 

чину 

• за увођење новог лексичког материјала користе се познате граматичке структуре 

и обрнуто. 

 

Технике (активности) 

Препоручује се динамично смењивање активности. 

1. Слушање и реаговање на команде наставника или са траке 

2. Рад у паровима, малим и великим групама 

3. Мануалне активности (израда паноа, презентација, зидних новина или постераи сл.) 

4. Вежбе слушања 

5. Игре примерене узрасту 



6. Певање у групи  

7. Класирање и упоређивање 

8. Цртање по диктату 

9. Повезивање звучног материјала са текстом 

10. Заједничко прављење писаних материјала 

11. Разумевање писаног језика 

12. Увођење дечије књижевности у наставу 

13. Писмено изражавање: 

• замењивање речи цртежом, 

• проналажење недостајуће речи, 

• повезивање краћег реченица са сликама 

• попуњавање формулара 

• писање честитки и разгледница 

 

Елементи који се оцењују не треба да се разликују од уобичајених активности на 

часу. Исто тако оцењивање треба схватити као саставни део процеса наставе и учења, а не 

као изоловану активност која подиже ниво стреса код учеика. Оцењивањем и евалуацијом 

треба да се обезбеди напредовање ученика у складу са оперативним задацима и  квалитет и 

ефикасност наставе. Елементи за проверу и оцењивање: 

• разумевање говора 

• разумевање краћег писаног текста 

• усмено изражавање 

• писмено изражавање 

• усвојеност лексичких садржаја 

• усвојеност граматичких структура 

• залагање на часу 

• израда домаћих задатака и пројеката 

Предвиђена су два писмена задатка, по један у сваком полугодишту. 

 

Граматички садржаји у седмом разреду 

 

Савладавање граматичких садржаја није само себи циљ, па се наставницима 

предлаже да охрабрује ученике да посматрањем покушају да сами открију граматичка 

правила и прикажу на схематизован начин, да у примерима користе познату лексику и да 

примере контекстуализују, као и да укажу ученицима на неразумевање као могућу 

последицу граматичке нетачности. Вредновање знања треба спроводити кроз краће усмене 

и писмене вежбе којима се проверава способност ученика да примене одређено правило. У 

писменим задацима не би требало давати граматичка вежбања, већ би граматичку тачност 

требало вредновати као један од више елемената којим се оцењују језичке вештине. 

 


