
ISHODI: HRVATSKI JEZIK -  Učenik čita s razumijevanjem kratke tekstove primjerene vlastitom iskustvu,  jezičnome razvoju i interesima. 
                                    -  Učenik piše formalnim pismom slova, riječi i kratke rečenice u skladu s jezičnim razvojem. 

 
              PRIRODA I DRUŠTVO - Učenik uspoređuje organiziranost  prirode i objašnjava važnost organiziranosti.  
 
OPIS ZADATKA: Učenik čita rečenice i dopunjuje ih odgovarajućim riječima u skladu s poznavanjem vrsta voda u prirodi te njihovih obilježja. 
 

SASTAVNICE 

ZADATAK NE 
RJEŠAVA NITI UZ 
PODRŠKU ILI GA 

ODBIJA (0 bodova) 

NEDOVOLJNO 
SAMOSTALNO I 

POTPUNO (1 bod) 

DJELOMIČNO 
SAMOSTALNO I 

POTPUNO (2 boda) 

VEĆINOM 
SAMOSTALNO I 

POTPUNO (3 boda) 

SAMOSTALNO I 
POTPUNO (4 boda) 

Čitanje rečenica 

Pročitao si rečenice  
uz više od 5 grešaka. 
Redoslijed napisanih 
rečenica teško pratiš i 

uz fizičku podršku. 

Pročitao si rečenice 
točno, uz najviše 4 
greške. Ispravno si 

pratio redoslijed 
napisanih rečenica uz 

verbalnu podršku. 

Pročitao si rečenice 
točno, uz najviše 3 
greške. Ispravno si 

pratio redoslijed 
napisanih rečenica uz 

povremeno 
usmjeravanje. 

Pročitao si rečenice 
točno, uz najviše 2 
greške. Ispravno si 

pratio redoslijed 
napisanih rečenica. 

Pročitao si točno sve 
rečenice. Ispravno si 

pratio redoslijed 
napisanih rečenica. 

Razumijevanje 
uputa 

Upute pratiš samo uz 
stalnu verbalnu 

podršku i 
usmjeravanje. 

Za razumijevanje 
zadatka i upute 

potrebna ti je velika 
pomoć i dodatno 

objašnjenje. 

Razumiješ u što se 
od tebe traži u 

zadatku uz dodatnu 
podršku. Uz pomoć 

postupaš prema 
uputi. 

Razumiješ u 
potpunosti što se od 
tebe traži u zadatku. 

Uz manju pomoć 
postupaš prema 

uputi. 

Razumiješ u 
potpunosti što se od 
tebe traži u zadatku i 

postupaš prema 
uputi. 

Pisanje riječi 

Napisane riječi si 
prepisao uz više od 3 
greške, a dopunjene 
napisao uz više od 5 

grešaka. 

Napisane riječi si 
prepisao uz najviše 3 
greške, a dopunjene 
napisao uz najviše 5 

grešaka. 

Napisane riječi si 
većinom točno 

prepisao, a 
dopunjene napisao uz 

najviše 3 greške. 
Slova su ti čitka, 

najčešće poštuješ 
redove. 

Napisane riječi si 
točno prepisao, a 

dopunjene napisao uz 
najviše 2 greške. 
Slova su ti čitka, 
poštuješ redove. 

Napisane riječi si 
točno prepisao, a 

dopunjene napisao 
bez greške. Slova su 
ti lijepo oblikovana, 

čitka, poštuješ 
redove. 

Točnost odgovora 

Točnom riječi ili 
riječima nadopunio si 
najviše 2 rečenice.  

Točnom riječi ili 
riječima nadopunio si 
najmanje 3 rečenice.  

Točnom riječi ili 
riječima nadopunio si 
najmanje 6 rečenice.  

Točnom riječi ili 
riječima nadopunio si 
najmanje 8 rečenice.  

Sve si rečenice 
nadopunio točnom 

riječi ili riječima. 



Odnos prema radu 

Zadatak si djelomično 
prihvatio nakon 

mnogo poticanja. 

Zadatak si prihvatio 
uz nagovor, u 

rješavanju je bilo 
potrebno mnogo 

dodatnog poticanja. 

Zadatak si prihvatio i 
riješio nakon 

poticanja. 

Zadatak si prihvatio i 
riješio uz manje 

poticanje. 

Zadatak si spremno 
prihvatio i riješio bez 
dodatnog poticanja. 

POVRATNA 
INFORMACIJA ZA 

UČENIKE 

OVO TI JE TEŠKO, TREBAŠ JOŠ VJEŽBE I 
POMOĆI 

TO ZNAŠ, ALI TI JE POTREBNO JOŠ 
VJEŽBE 

SUPER! TO ZNAŠ I 
MOŽEŠ! 

 

 
 
Najveći mogući broj bodova:  20 
 
 
 
0 – 8 bodova – nedovoljan (1) 
9, 10, 11 – dovoljan (2) 
12, 13, 14 – dobar (3) 
15, 16, 17 – vrlo dobar (4) 
18, 19, 20 – odličan (5) 


