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KNJIŽEVNOST 

Znanje i sposobnosti iz  književnosti  
na najvišoj razini. Učenik konkretno i 
jasno prosuđuje, prima, raščlanjuje i 
(vođeno) interpretira književni tekst / 
djelo.Učinkovito i spretno primjenjuje 
stečena znanja iz književno-teorijskog 
nazivlja u interpretaciji književnog 
teksta . 

Znanje i sposobnosti iz  
književnosti  na očekivanoj 
razini kao i interes.Učenik 
konkretno i jasno analizira 
književne tekstove / djela 
primjenjujući stečena znanja iz 
književno-teorijskog nazivlja. 

Znanje  i sposobnosti  iz 
književnosti  na  prosječnoj  
razini kao i interes. Učenik 
sudjeluje u analizi i interpretaciji 
književnih tekstova / djela. Uz 
malu pomoć učitelja može 
primijeniti i stečena znanja iz 
KTN-a. 

Znanje  iz književnosti je na 
početnoj razini. Sposobnosti su 
djelomično razvijene kao  i 
interes. Učenik povremeno 
sudjeluje u analizi književnih 
djela. Teško usvaja  KTN-e. 
Potrebna stalna pomoć učitelja. 

Ne može usvojiti  književno- 
teoretsko nazivlje, niti uz 
pomoć učitelja analizirati 
književni tekst / djelo. 

 

 
 

ČITANJE 

Čitateljski interes vrlo razvijen.  U 
brzini i razumijevanju pročitanog 
teksta iznad prosjeka.Čita brzo i točno 
s naglašenom sklonošću prema 
interpretativnom čitanju i dramatiza-
ciji.  

Interes za čitanje razvijen.Čita 
primjerenom brzinom uz 
štovanje znakova interpunkcije. 
Prima i izgovara sve glasove, 
naglaske, intonacijska sredstva. 
Brzina i razumijevanje 
pročitanog  na očekivanoj razini. 

Čita primjerenom brzinom uz 
manje greške. Djelomično 
razvijen interes za čitanje.  
Prima  i izgovara sve glasove, 
naglaske ali je potrebno vježbati 
intonacijska sredstva. Brzina i 
razumijevanje pročitanog na 
prosječnoj razini.  

Čita polako i s pogreškama. Ne 
pokazuje naročiti interes za 
čitanje.  Brzina i razumijevanje 
pročitanog  ispod prosjeka.(traži 
dodatne naputke) . Prima sve 
glasove, ali  treba dodatno 
vježbati naglasak  i intonacijska 
sredstva. 

Čita sporo i s velikim i čestim 
pogreškama. Ne razumije 
pročitano. Interes za čitanje 
ne javlja se ni na poticaj 
učitelja. 

 

 
 
 
IZRAŽAVANJE 
I STVARANJE 

 
 
 

Pismeno 

Učenik se sadržajno, točno i izrazito 
lijepo pismeno izražava, primjenjujući 
ispravno pravopisne i gramatičke 
norme predviđene njegovim uzrastom. 
Ima razvijen kritički odnos prema 
vlastitom i tuđem pismenom izrazu. 

 
Učenik se sadržajno i točno 
pismeno izražava, primjenjujući 
pravopisne i gramatičke norme 
predviđene njegovim uzrastom. 
Rukopis uredan i čitljiv. 

 
U pismenom izražavanju učenik 
obraća pozornost na sadržaju ali 
s griješi u pravopisnom i 
gramatičkom području.  
Trebao bi urednije i čitljivije 
pisati. 

Slabije se pismeno  izražava , 
ponavlja se i služi 
neodgovarajućim izrazima s 
čestim pravopisnim i 
gramatičkim pogreškama. 
Rukopis slabije čitljiv i 
neuredan. Stil  je često nejasan. 

Pismeni izraz skroman i 
neprimjeren dobi. Niti uz 
pomoć učitelja ne uspijeva 
primijeniti pravopisne i 
gramatičke norme. Rukopis 
teško čitljiv i neuredan.Loša 
motorika otežava mu pisanje. 

 

 
 

Usmeno 

Usmeno izražavanje logično, 
jezgrovito, emocionalno izražajno i  
slikovito. Rječnik izuzetno bogat i 
aktivan.Visok stupanj informiranosti, 
kritičnosti.Lako komunicira i spretno 
oblikuje govorne poruke .Izrazito 
spretan u usklađivanju riječi i pokreta. 

 
Usmeno izražavanje logično i 
jezgrovito. Komunicira i dobro 
povezuje riječi , sliku i pokrete. 
Rječnik prosječan, ali aktivan. 

 
Usmeni izraz nije uvijek 
jezgrovit i izražajan. 
Rječnik prosječan i pasivan. 
Koristi poštapalice i lokalne ne- 
književne izraze. 

 
Usmeno se teže izražava uz 
pomoć poštapalica i lokalnih, 
neknjiževnih izraza. Siromašan  
i pasivan rječnik. 

 
Teško se usmeno izražava. Ne 
može niti uz pomoć učitelja 
postići poželjan stupanj 
komuniciranja. 

 
 
 

JEZIK 

Programske sadržaje usvojio u 
cijelosti na najvišoj razini. Ističe se na 
satima obrade jer koristi predznanje.  
Jezične sadržaje svakodnevno, 
prikladno i ispravno primjenjuje u 
usmenoj i pisanoj komunikaciji..  
 

Lako usvaja jezične sadržaje i 
primjenjuje ih u usmenom i 
pismenom izražavanju . 
Sposobnosti jezikoslovnog 
mišljenja razvijene na 
očekivanoj razini. Uz malu 
pomoć izvodi pravila i 
zaključke. 

Učenik većim dijelom usvaja 
jezične sadržaje, a primjenjuje ih 
s manjim pogreškama u 
usmenom i  pismenom izrazu. 
Traži potporu učitelja. 
Sposobnosti jezikoslovnog 
mišljenja razvijene na prosječnoj 
razini. 

Uz stalnu pomoć učitelja 
djelomično usvaja jezične 
sadržaje koje, kroz dopunski rad, 
treba višekratno ponavljati. 
Sposobnosti jezikoslovnog 
mišljenja razvijene na početnoj 
razini. 

Jezični sadržaji nisu usvojeni. 
Niti uz pomoć učitelja učenik 
ne prepoznaje jezičnu pojavu. 
 
Sposobnosti jezikoslovnog 
mišljenja nisu razvijene.  

 


