
MEDIJSKA KULTURA 
 
 
 
 
 
odličan (5) 
 

1. u potpunosti usvojio ključne pojmove te ih s lakoćom primjenjuje u novim situacijama 
2. s lakoćom interpretira filmsko djelo na sadržajnoj razini uz primjenu znanja o filmskim izražajnim 

sredstvima 
3. razlikuje izražajna sredstva u različitim medijima i razumije njihovu svrhu  
4. samostalno i argumentirano prosuđuje gledani film / televizijsku emisiju / kazališnu predstavu / 

ostala ostvarenja iz medijske kulture 
5. povezuje sadržaje iz medijske kulture sa sadržajima ostalih sastavnica Hrvatskoga jezika i drugih 

predmeta 
6. umije se samostalno služiti medijima u informativne i obrazovne svrhe 
7. samoinicijativno stvara nove medijske sadržaje 

 
 
 
vrlo dobar (4) 
 

1. usvojio ključne pojmove te ih uglavnom primjenjuje u novim situacijama 
2. bez teškoća interpretira filmsko djelo na sadržajnoj razini te uz usmjeravanje primjenjuje znanja o 

filmskim izražajnim sredstvima 
3. razlikuje izražajna sredstva u medijima i uglavnom razumije njihovu svrhu 
4. rado iznosi zapažanja o gledanom filmu / televizijskoj emisiji / kazališnoj predstavi / ostalim 

ostvarenjima iz medijske kulture, ali tvrdnje argumentira uz usmjeravanje 
5. uz usmjeravanje povezuje sadržaje iz medijske kulture sa sadržajima ostalih sastavnica Hrvatskoga 

jezika i drugih predmeta 
6. uz usmjeravanje umije se služiti medijima u informativne i obrazovne svrhe  
7. uz poticaj stvara medijske sadržaje 

 
 
 
 
dobar (3) 
 

1. djelomično usvojio ključne pojmove te ih primjenjuje samo uz usmjeravanje 
2. interpretira filmsko djelo na sadržajnoj razini te uz usmjeravanje prepoznaje temeljna izražajna 

sredstva 
3. zna nabrojiti izražajna sredstva u raznim medijima te uz usmjeravanje djelomice zaključuje o 

njihovoj svrsi 
4. na poticaj se uključuje u raspravu o gledanom filmu / televizijskoj emisiji / kazališnoj predstavi / 

ostalim ostvarenjima iz medijske kulture 
5. uz pitanja zatvorenog tipa uspijeva povezati sadržaje iz medijske kulture sa sadržajima ostalih 

sastavnica Hrvatskoga jezika i drugih predmeta 
6. uz poticaj i jasne naputke umije se služiti medijima u informativne i obrazovne svrhe  
7. uspješno obavlja svoj dio zadatka u skupnom stvaranju medijskih sadržaja 

 
 



 
dovoljan (2) 
 

1. prepoznaje temeljne ključne pojmove, ali ih ne primjenjuje 
2. interpretira filmsko djelo samo na sadržajnoj razini 
3. djelomice zna nabrojiti izražajna sredstva u medijima; niti uz usmjeravanje ne zaključuje o njihovoj 

svrsi  
4. u raspravi o gledanom filmu / televizijskoj emisiji / kazališnoj predstavi / ostalim ostvarenjima iz 

medijske kulture sudjeluje kratkim i neargumentiranim odgovorom na pitanje  
5. uz alternativna pitanja uspijeva povezati sadržaje iz medijske kulture sa sadržajima ostalih 

sastavnica Hrvatskoga jezika i drugih predmeta 
6. na poticaj i uz sustavno usmjeravanje umije doći do tražene informacije  služeći se medijima 
7. uspješno obavlja jednostavne zadatke u skupnom stvaranju medijskih sadržaja 

 
 
nedovoljan (1) 
 

1. nije usvojio temeljne ključne pojmove 
2. niti na poticaj ne uspijeva protumačiti sadržajna obilježja filma 
3. niti uz poticaj ne umije nabrojiti izražajna sredstva u medijima 
4. u raspravi o gledanom filmu / televizijskoj emisiji / kazališnoj predstavi / ostalim ostvarenjima iz 

medijske kulture ne odgovara na postavljena pitanja 
5. niti uz alternativna pitanja ne povezuje  sadržaje iz medijske kulture sa sadržajima ostalih 

sastavnica Hrvatskoga jezika i drugih predmeta 
6. niti i uz sustavno usmjeravanje ne uspijeva naći traženu informaciju  služeći se medijima 
7. ni na koji način ne sudjeluje u skupnom stvaranju medijskih sadržaja 

 


