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6. разред 

ПЦЕНА 2 

ГРАМАТИКА 

Врсте речи: преппзнаје врсте речи ( прпменљиве и непрпменљиве); 

Падежи: правилнп упптребљава падеже у реченици и синтагми ( скуп речи); 

Глагплски пблици: правилнп упптребљава глагплске пблике ( презент, перфекат, футур, радни 

глагплски придев, инфинитив); 

Разликује пснпвне врсте независних реченица ( пбавештајне, упитне, узвичне); 

Служба речи: преппзнаје субјекат, предикат, пбјекат, прилпшке пдредбе ( ппвезује пример са 

наведеним реченичним чланпвима) 

Финетика: Узппмпћнаставникаразврставагласпве 

Гласпвнепрпмене: Узппмпћнаставникадефинишенекегласпвнепрпмене 

КОИЖЕВНПСТ 

Разликује типпве коижевнпг стваралаштва ( нарпднп/ уметничкп); 

Ппвезује наслпве прпчитанпг дела са именима аутпра; 

Ппвезује наслпв дела и рпд; 

Преппзнаје стилске фигуре ( епитет, пнпматппеју, хипербплу и перспнификацију) ппвезује са 

примерпм; 

Упчава ближе елементе коижевнпуметничкпг текста: мптив, тему, местп, време, местп радое, 

ликпве); 

Разликује уметничкп и неуметнички текст; 

Фпрме изражаваоа- ппвезује дати пример са наведенпм фпрмпм ( дијалпг, мпнплпг, 

пписиваое, приппведаое); 

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 

Зна да кпристи пба писма; 

Саставља разумљиву, граматички исправну реченицу; 

Примеоује правпписну нпрми у једнпставним примерима 

ПЦЕНА 3 

ГРАМАТИКА  

Преппзнаје врсте речи и да набрпји ппдврсте; 



Служба речи: ппзнаје и упчава реченичне чланпве у једнпставним примерима; 

Падежи: пдређујепадежепдређенихречи у реченицама 

Финетика: Навпди и разврставагласпвеузппмпћнаставника 

Гласпвнепрпмене: Дефинишегласпвнепрпмене и решаваједнпставнепримере 

КОИЖЕВНПСТ 

Ппвезује наслпв дела са рпдпм, врстпм, ликпм; 

Преппзнаје пдређене стилске фигуре у тексту; 

Пдређује мптиве и карактеристике ликпва; 

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 

Зна правпписну нпрму и примеоује је у већини случајева 

 

ПЦЕНА 4 

ГРАМАТИКА 

Врсте речи: ппзнаје и врсту и ппдврсту речи; 

Служба: ппзнаје и упчава реченичне чланпве у слпженијим примерима; 

Падежи: ппзнајеглавназначеоападежа; 

Фпнетика: Ппзнајеппделугласпва 

Гласпвнепрпмене: Дефинишегласпвнепрпмене и 

решаваихузмалуппмпћнаставникакпдслпженијихпримера 

КОИЖЕВНПСТ 

Преппзнаје наслпв дела, рпд, врсту на пснпву ликпва и карактеристичних ситуација; 

Ппвезује делп са временпм у кпме је насталп и временпм кпје се узима за пквир приппведаоа; 

Разликује на примеру учене стилске фигуре; 

Разликује пблике казиваоа у коижевнпуметничкпм тексту: приппведаое, пписиваое, 

мпнплпг, дијалпг; 

Пдређује кпмппзицију текста 

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 

Зна правпписну нпрму и преппзнаје је кпд слпженијих примера 

 

ПЦЕНА 5 

ГРАМАТИКА 



Ппзнаје ппдврсте речи: кпристи терминплпгију у вези са врстама и ппдврстама речи и оихпвим 

граматичким категпријама; 

Ппзнаје главна значеоа падежа; 

Ппзнајереченичнечланпве и прецизнпихпдређује; 

Фпнетика: Ппзнајеппделугласпва 

Гласпвнепрпмене: Дефинише и решавагласпвнепрпмене и у слпженимпримерима и 

дпследнпихпримеоује у правппису.  

КОИЖЕВНПСТ 

Навпди наслпв дела, аутпра, рпд, врсту  на пснпву пдлпмка, ликпва, карактеристичних мптива и 

ситуација; 

Издваја пдлике коижевних рпдпва и врста у кпнкретнпм задатку; 

Разликује аутпра пд лирскпг субјекта; 

Прпналази и именује стилске фигуре, функцију стилских фигура у тексту; 

Пдређује и именује врсту стиха, стрпфе и тиме; 

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 

Зна и дпследнп примеоује правпписну нпрму 

Стручнпвећенаставникасрпскпгјезика 


