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Легенда: 
ЗНАК ЗНАЧЕЊЕ 

* целосно усвоени наставните содржини, поими, 
+ делумно усвоени наставни содржини, поими; 
- потребна е дополнителна помош за усвојување на наставните содржини, поими 
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ТЕМА: Слушање и зборување 

 
СТАНДАРДИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ 

                    

         

Се претставува себеси (име и презиме, што сака/што не сака 
да прави) 

                             

Започнува разговор со поздравување и обраќање (формално 
и неформално). 

                             

Соодветно ги користи во реченица изразите за учтиво 
обраќање (благодарам, повелете, извинете, молам). 

                             

Поставува прашања со целосни реченици.                              
Одговара на прашања со целосни реченици.                              
Учествува во разговор на теми од негов интерес (училиште, 
семејство, дом, другари, слободно време, игри). 

                             

Правилно изговара различни гласови во различни позиции на 
зборовите. 

                             

Именува предмети, суштества и растенија и ги групира 
според конкретно својство и ги означува со општи поими. 

                             

Одговара на прашања поврзани со слушната содржина.                              
Ја објаснува содржината на слушнатиот текст со една-две 
реченици (резимира). 

                             

Ги идентификува непознатите или помалку познатите 
зборови од слушнатиот текст. 

                             

Ги користи новонаучените зборови во реченици кои 
самиот/самата ги составува. 

                             

Прераскажува кратки и едноставни текстови кои се слушаат и 
читаат на часовите 

                             

Раскажува кратка приказна заснована на низа слики, 
фотографии, илустрации. 

                             

Раскажува сопствено доживување.                              
Користи различни видови реченици при прераскажување и 
раскажување. 

                             

Опишува врз основа на набљудување (лица, предмети, 
растенија и животни од училишното опкружување или од 
семејната средина како и имагинарни/замислени суштества). 
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Препознава брзо и бавно, односно гласно и тивко зборување.                              
Применува соодветна брзина и висина на тонот при 
зборувањето во различна ситуација 

                             

Препознава значења на разни гестикулации, мимики и 
движења. 

                             

Прави разлика меѓу соодветни и несоодветни гестикулации и 
движења при изразување 

                             

Користи гестикулации и мимика како дополнување и/или 
замена за вербална комуникација. 
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ТЕМА: ПОЧЕТНО ЧИТАЊЕ И ПИШУВАЊЕ 

 
СТАНДАРДИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ 

                    

         

Препознава (чита) зборови според дадена илустрација.                              
Препознава нова буква во состав на збор/реченица                              
Ги препознава симболите на гласовите и ги поврзува со 
зборови (поим за буква). 

                             

Препознава нова буква.                              
Поврзува буква со глас.                              
Пишува линии кои претставуваат елементи на буквите.                              
Пишува печатни букви (мали и големи).                              
Пишува едноставни зборови                              
Пишува кратки реченици, користејќи голема буква и 
интерпункциски знаци (точка, извичник и прашалник). 

                             

Чита зборови, реченици, текстови напишани со изучените 
букви. 

                             

 Одговара на едноставни прашања во врска со прочитан 
текст. 

                             

Поставува прашања во врска со прочитаниот текст.                              
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ТЕМА: ЛИТЕРАТУРА, ИЗРАЗУВАЊЕ И ТВОРЕЊЕ 

 
СТАНДАРДИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ 

                    

         

Идентификува народна приказна, расказ, басна, бајка, 
драмски текст и стихотворба (по слушање). 

                             

Прераскажува содржина на слушнат кус литературен текст со 
помош на прашања. 

                             

Прераскажува содржина на прочитан кус литературен текст 
со свои зборови. 

                             

Препознава и издвојува зборови кои се римуваат во 
стихотворби. 

                             

Репродуцира стихотворби.                              
Препознава почеток, средишен и завршен дел од слушнат 
литературен текст. 

                             

Прераскажува кус литературен текст, почитувајќи го 
редоследот на настаните. 

                             

Опишува настан по дадени илустрации                              
Смислува крај на недовршен текст.                              
Смислува нов крај на прочитан литературен текст.                              
Одредува место и време на случувањата во литературниот 
текст. 

                             

 Идентификува ликови во литературниот текст.                              
Опишува ситуации од секојдневниот живот кои 
соодветствуваат на постапките на ликовите од 
литературниот текст 

                             

 
  



ФОРМАТИВНО ОЦЕНУВАЊЕ ПО МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК за I одделение  ЧЕК ЛИСТИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УЧЕНИЦИТЕ 

Изработила: Весна Гагаловска, наставник во ООУ „ТОДОР АНГЕЛЕВСКИ” – БИТОЛА   
 

 
ТЕМА: МЕДИУМСКА ПИСМЕНОСТ И МЕДИУМСКА КУЛТУРА 

 
СТАНДАРДИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ 

                    

         

Издвојува информации од слушнат текст по дадени насоки 
(текст од радиоемисија, телевизиска реклама/радиореклама, 
анимиран филм). 

                             

Издвојува информации од пишан текст по дадени насоки (од 
брошура, реклама од весник/билборд, списание за деца, 
текст преземен од интернет). 

                             

Ја раскажува содржината на претставата по дадени 
прашања. 

                             

 
 


