САВЕЗ УЧИТЕЉА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, СУРС
11103 БЕОГРАД 4, Дечанска 6/III, поштански фах 74
Тел/факс: 011/32 39 697; 32 45 385, ПИБ 102210084
e-mail: surs@surs.org.rs, www.surs.org.rs

а
УУччи
љсскка
тељ
ите
свес
еска
ка
св
11

Поштовани,

ПРАЋЕЊЕ НАПРЕДОВАЊА УЧЕНИКА
Р.Б.

ПРЕЗИМЕ, СРЕДЊЕ СЛОВО И ИМЕ УЧЕНИКА-ЦЕ

Број у матичној књизи

СРПСКИ ЈЕЗИК
ИНИЦИЈАЛНО ПРОВЕРАВАЊЕ
ПРАЋЕЊЕ НАПРЕДОВАЊА У УЧЕЊУ

Читање и разумевање прочитаног

Говорна култура

I полугодиште

II полугодиште

Усмено препричава краће садржаје (текстове,
цртане филмове...)
Прича о догађајима (из непосредног окружења и
према низу слика)
Користи основна начела и форме учтивог
обраћања
Правилно изговара све гласове и везује их за слова
Правилно везује гласове у речи (шчитава)
Bлада основном техником читања ћириличког текста
Уочава наслов, разуме садржај, илустрације,
непознате речи и уме да одговори на једноставна
питања у вези са текстом (ликови и њихове
особине, просторни и временски односи)

Писање

Правилно пише штампана слова, повезује их у
речи и одваја речи приликом писања
Правилно пише писана слова, повезује их у речи
и одваја речи приликом писања
Употребљава велико слово на почетку реченице,
приликом писања личних имена, једночланих
географских назива места и потписивања

Књижевност

Граматика и
лексикологија

Уме да напише кратку реченицу једноставне
структуре и користи знаке интерпункције у
типичним школским примерима
Разликује слово, реч и реченицу

Уочава и разликује основне карактеристике
различитих књижевних врста

Домаћи
задаци

Савез учитеља Републике Србије је публиковао Учитељску свеску 1
намењену учитељима првог разреда као облик педагошке документације за праћење напредовања ученика. Како је у питању једини разред у
коме је заступљено само описно оцењивање, и ова свеска је у том смеру
конципирана. У њој су формулисани искази/описи постигнућа ученика који су груписани у области истоветне као што су оне у Дневнику
образовно- васпитног рада за први разред, а у складу са прописаним
Образовним стандардима за крај првог циклуса основног образовања
или Наставним програмом.
Овом свеском се омогућава свеобухватно праћење напредовања ученика у учењу, анга-жовању, социјалном развоју и понашању. Она је усаглашена са Правилником о оцењивању ученика у основној школи.
Надамо се да ће вам оваква свеска користити за свеобухватно праћење
постигнућа уче-ника првог разреда.
Такође вас позивамо да нам, уколико то желите, пошаљете сугестије и
предлоге за унапређивање горе поменуте свеске на мејл: surs@surs.org.rs
Достављамо Наруџбеницу за коју Вас молимо да нам је што пре пошаљете ако желите да Вам доставимо Учитељску свеску 1.
11103 БЕОГРАД 4, Дечанска 6/III, поштански фах 74
Тел/факс: 011/32 39 697; 32 45 385, ПИБ 102210084
e-mail: surs@surs.org.rs
www.surs.org.rs

НАРУЏБЕНИЦА

може се преузети на www.surs.org.rs
Наручујемо _____ примерак/а Учитељске свеске 1.
Уплата је на текући рачун Савеза број 205-25085-08 по пријему предрачуна.
_________________________________________________________________________
Назив и ПИБ установе / за физичка лица: име, презиме и ЈМБГ

_________________________________________________________________________
Адреса (поштански број, место, улица и број)

_________________________________________________________________________
мејл, број телефона/факса

(М.П.) 			

________________________________
Одговорно лице

Наруџбеницу доставити на мејл: surs@surs.org.rs ,
путем факса број 011/3239-697 или послати на адресу Савеза.
Цена Учитељске свеске 1 је 400 динара.
Посебне повољности за наручних 5 или више примерака!

