
Критеријуми и елементи оцењивања ученика у настави предмета 

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 

у 5., 6., 7. и 8.  разреду 

Основне школе «Бранко Ћопић» 
 

 

5. разред 

 

Оцену „истиче се“  добија ученик који: 

- Разуме из којих чланова се састоје дечија права 

- Уме да наведе чиниоце који утичу на остварење дечијих права 

- Зна да препозна  ситуације кршење дечијих права 

- Прихвата друге ученике у групи и уважава њихову различитост 

- Уме да препозна и разуме ризична понашања на друштвеним мрежама 

- Примењује и прави разлику између  безбедног и не безбедног  понашања на друштвеним 

мрежама 

- Уме да препозна примере грађанског активизма у својој школи 

- Активно учествује у извођењу акција 

- Примењује у акцијама вештину тимског рада ( у групној дискусији показује вештину 

активног слушања, износи свој став заснован на аргументима, комуницира на истраживачки 

начин) 

 

Оцену „Добар“ добија ученик који: 

- У великој мери разуме и примењује горе наведене критеријуме, али не  

- Показује иницијативу у спровођењу акција. Није у стању да јасно направи разлику 

између безбедног и не безбедног понашања на друштвеним мрежам. 

- Не примењује јасно и транспарентно рад у тиму 

 

Оцену „задовољава“ добија ученик који: 

- Ученик који је усвојио основна знања, и основне термине 

- Показује заинтересованост у раду предмета, али уз велику помоћ наставника 

 

 

6.разред 

 

Оцену „истиче се“ добија ученик који је: 

- Разуме основне појмове права и одговорности 

- Уме да примењује одговорно понашање у свакодневном животу 

- Примењује и разликује стварну партиципацију ученика од декоративне  

- Сврсисходно користи кључне појмове савременог демократског друштва: 

демократија, грађанин, власт 

- Разуме добре стране  7 правила за сигурно четовање и коришћење СМС порука 

- У техникама дискусије и дебате  показује вештину активног слушања, износи свој 

став заснован на аргументима, комуницира на конструктиван начин 

- Учествује у раду групе и поштује њена правила 

- Уме да проналази критички разматра и користи информације из различитих извора 



 

Оцену „Добар“ добија ученик који: 

- Ученик који је савладао критеријуме напред наведене, али уз помоћ 

- Наставника их примењује 

 

Оцену „Задовољава“ добија ученик који: 

- Ученик је савладао основне појмове из програма Грађанско васпитање за 6 р., 

- Али није у стању да примењује научено без помоћи остале деце или наставника. И уз 

подстицај наставника укључује се у активности. 

 

 

7. разред 

 

Оцену „истиче се“ добија ученик који је: 

- Разуме и наводи основне карактеристике њудских права 

- Уме да образлаже личну одговорност у заштити свог здравња 

- Примењује заштиту својих права на начин који не угрожава друге и њихова права 

- Разуме на примеру могућност утицаја грађана на одлуке Народне скупштине 

- Учествује у организацији, реализацији и евалуацији симулације Народне скупштине 

- У техникама дискусије и дебате показује вештину активног слушања, износи свој 

став заснован на аргументима, комуницира на конструктиван начин 

- Примењује знања стечена на часу при проналажењу, критички разматра и користи 

информације из различитих извора 

 

Оцену „добар“ добија ученик који: 

- Ученик који је усвојио знања по критеријумима горе наведеним, али уз велику помоћ 

наставника их примењује 

 

Оцену „Задовољава“ добија ученик који: 

- Ученик који је усвојио основна знања из предмета Грађанско васпитање за 7 р., али 

не  

- показује жељу за самосталним ангажовањем на часу и жељу за применом тих 

основних знања. 

 

 

8.разред 

 

Оцену „истиче се“ добија ученик који: 

-Уме да изражава осећања љубави и поноса према својој домовини а да никога не угрожава 

-Разуме зашто је упознавање различитих култура и неговање интеркултуралног дијалога 

важно за једну заједницу 

- Примењује знања на указивање примера у свакодневном животу родне равноправности и 

неравноправности 

- Уме да наведе основне функције медија и да образложи важност постојања кодекса 

новинара  деца и медији 

- Уме да користи информације из различитих извора, критички их разматра и вреднује 



- У техникама дискусије и дебате показује вештину активног слушања, износи свој став 

заснован на аргументима, комуницира на конструктиван начин 

-Примењује научено у припреми, реализацији и евалуацији кратког филма 

 

Оцену „добар“ добија ученик који: 

- Ученик који је усвојио основне појмове Грађанског васпитања и поштује горе 

наведене критеријуме у раду, али показује мало анганжмана у раду. Приликом 

учешћа у раду ослања се на своје другове и наставника, испољавајући тиме мало 

самосталности 

 

Оцену „задовољава“ добија ученик који: 

- Ученик је усвојио основне појмове предмета али се не ангажује у раду предмета 

Грађанско васпитање. 

 


