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Úvodné ustanovenia 

Smernicu na hodnotenie a klasifikáciu žiakov  vydáva riaditeľka školy v súlade s Metodickým pokynom 

č.22/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov základnej školy č.2011-3121/12824:4-921 platného od 

01.mája 2011, zákonom č.245/ 2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov a v súlade s Vyhláškou MŠVVaŠ SR č.320/2008 Z. z. o základnej škole a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov. 

 

Ciele hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov 

 Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov v škole je poskytnúť žiakovi a jeho rodičom spätnú 

väzbu o tom, ako žiak zvládol danú problematiku, v čom má nedostatky, kde má rezervy, aké sú jeho 

pokroky. Súčasťou hodnotenia je tiež povzbudenie do ďalšej práce, návod, ako postupovať pri 

odstraňovaní nedostatkov. Cieľom je zhodnotiť prepojenie vedomostí so zručnosťami a spôsobilosťami. 

Učitelia budú dbať na to, aby prostredníctvom hodnotenia nerozdeľovali žiakov na úspešných a 

neúspešných. Hodnotenie sa bude riadiť kritériami, prostredníctvom ktorých sa bude sledovať vývoj 

žiaka. Pri hodnotení učebných výsledkov žiakov so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami sa 

bude brať do úvahy možný vplyv zdravotného znevýhodnenia žiaka na jeho školský výkon. Budeme 

odlišovať hodnotenie spôsobilostí od hodnotenia správania. 

 

Systém hodnotenia 

So systémom hodnotenia sú oboznámení všetci žiaci školy, rodičia, a je zverejnený na internetovej 

stránke školy. 

K systému hodnotenia sa môžu vyjadriť rodičia na zasadnutí RZ a to prostredníctvom triednych učiteľov.  

Opodstatnené návrhy budú prerokované na pedagogickej rade. 

 

Záverečné ustanovenie 

1. Systém hodnotenia bol prerokovaný na zasadnutí metodického združenia a schválený v 

pedagogickej rade.  

2. Systém hodnotenia nadobúda účinnosť 01. septembra 2020. Jeho platnosť je neobmedzená, zmeny 

sa budú uskutočňovať dodatkami k tomuto dokumentu. 
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 Všeobecné kritériá hodnotenia žiakov primárneho vzdelávania 

 Pri hodnotení výsledkov práce žiaka sa postupuje v súlade s výchovno-vzdelávacími 

požiadavkami vzdelávacích programov, požiadavkami na rozvoj všeobecných kompetencií, 

učebnými plánmi, učebnými osnovami a štandardami.  

  Vo výchovno – vzdelávacom procese sa uskutočňuje priebežné a súhrnné hodnotenie.  

- priebežné hodnotenie – hodnotenie čiastkových výsledkov a prejavov žiaka 

 - súhrnné hodnotenie – uskutočňuje sa na konci 1. a 2. polroka v školskom roku a má čo 

najobjektívnejšie zhodnotiť úroveň vedomostí v danom predmete, pričom sa prihliada na 

systematickosť práce počas celého obdobia  

 Metódy, formy a prostriedky získavania podkladov na hodnotenie výchovnovzdelávacích 

výsledkov žiakov:  

- sústavné sledovanie výkonu a pripravenosti žiaka na vyučovaní 

 - počas celého roka priebežne hodnotiť známkou alebo pochvalou aktivitu žiakov na hodinách  

- práca na dobrovoľných úlohách, tvorivosť a vlastné námety žiakov na spestrenie vyučovacích 

hodín  

 V 1. – 4. ročníku bude mať každý žiak zavedené osobné portfólio (okrem žiakov postupujúcich 

podľa IVVP s MP). 

 V 1. až 4.  ročníku sú žiaci hodnotení kombináciou klasifikácie a slova - absolvoval. Slovo 

„absolvoval“ sa uplatňuje vo výchovných predmetoch – HUV, TSV, VYV, INF,ETV. 

  Žiaci píšu písomné práce, ktoré zostavujú učitelia v súlade s prebraným učivom. 

  Vhodnosť zadaní polročných a koncoročných prác je prehodnotená na zasadnutiach MZ. 

 Žiaci postupujúci podľa IVVP sú hodnotení podľa odporúčaní CŠPPP. 

 Klasifikácia  

 Pri výbere formy hodnotenia formou klasifikácie sa prospech žiakov v jednotlivých predmetov 

klasifikuje stupňami: 1 – výborný, 2 – chválitebný, 3 – dobrý, 4 – dostatočný, 5 – nedostatočný.  

 Hodnotenie výkonov žiakov v jednotlivých predmetoch a prevod percentuálneho hodnotenia 

na známky primárneho vzdelávania: 

100 – 90 % výborný (1)    

89 – 80 % chválitebný (2)    

79 – 50 % dobrý (3)    

49 – 36 % dostatočný (4)   

 35 – 0 % nedostatočný (5) 
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Predmet: Slovenský jazyk a literatúra 

 Priebežne sa hodnotí : 

  V jazykovej zložke :  

- aktivita na vyučovaní, usilovnosť,  

- samostatnosť a iniciatíva, 

 - pravidelnosť a zodpovednosť pri plnení úloh, 

 - zručnosť komunikovať, spolupracovať v skupine, 

 - písomné práce primeraného rozsahu podľa jednotlivých ročníkov.  

 V literárnej zložke : 

 - čítanie s porozumením, reprodukcia textu, orientácia v texte, čítanie s prednesom, 

 - kvalita a kvantita domáceho čítania.  

 V slohovej zložke :  

- bohatosť slovnej zásoby, správna formulácia viet, tvorenie viet, samostatnosť, 

 - schopnosť písomnej a ústnej komunikácie, samostatnosť v tvorbe primeraných slohových 

útvarov . 

 V zložke písanie :  

- správne tvary písmen, sklon a úhľadnosť písma, 

 - úhľadnosť, čistota a úprava textu aj v ostatných zošitoch.   

Hodnotenie osvojených poznatkov za klasifikačné obdobie v jednotlivých ročníkoch 

1.ročník                                                                                                 Spôsob hodnotenia: klasifikácia                                                                                                                                                                                                          

Kontrolný diktát č. Zameranie 

1. Opakovanie učiva z 1. ročníka 

 

 počet slov v diktáte: 10 – 15, 

  hodnotiť uvedením počtu chýb a klasifikačným stupňom, 

 odpis písaného textu a prepis tlačeného textu podľa potreby, hodnotenie písania má 

motivačný charakter, úhľadné písmo sa hodnotí pečiatkou, slovne sa hodnotí 

individuálna snaha žiaka o zlepšenie písomného prejavu, 

  žiaci sú ústne skúšaní z čítania, ktoré je zamerané na techniku čítania a porozumenie 

textu, v každom polroku bude každý žiak ústne vyskúšaný minimálne 4-krát. Zvládnuté 

čítanie sa hodnotí klasifikačným stupňom, 

  prednes básne minimálne 2 krát za hodnotiace obdobie,  
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  od druhého polroka priebežne zaraďovať pracovné listy zamerané na čítanie s 

porozumením minimálne 2 PL (jeden založiť do osobného portfólia žiaka), PL hodnotiť  

s prihliadnutím k individualitám žiaka, 

  cvičné diktáty zaraďovať podľa potreby, výsledky zapisovať počtom chýb. 

2. – 4. ročník                                                                                         Spôsob hodnotenia: klasifikácia                                                                                                                                                                                                         

 Priebežne sú hodnotené tvorivé cvičenia, pravopisné cvičenia, doplňovacie cvičenia, odpisy, prepisy 

textov, vedenie čitateľského denníka, projekty.  

 Cvičné diktáty a pravopisné cvičenia sa píšu podľa potreby, o správnosti sú žiaci informovaní počtom 

chýb alebo počtom bodov. 

  Klasifikačná stupnica pre písanie diktátov v 2. – 4. ročníku: 

Známka Počet chýb 

1 0-1 

2 2-4 

3 5-7 

4 8-10 

5 11 a viac 

 

Rovnaké chyby v tom istom slove sa pokladajú za jednu chybu, napríklad ríchly chlapec mal ríchly krok 

– (1 chyba). 

Rozsah kontrolných diktátov v jednotlivých ročníkoch:  

1. ročník        10 – 15 plnovýznamových slov  

2. ročník        20 – 30 plnovýznamových slov   

 3. ročník       30 – 40 plnovýznamových slov  

4. ročník        40 – 50 plnovýznamových slov  

Poznámka: Navrhovaný rozsah slov platí aj pri prepise a odpise textu. 

 Klasifikačná stupnica pre písanie kontrolných prác v 1. – 4. ročníku:     

Známka Percentuálna úspešnosť 

1 100% - 90 % 

2 89% – 80% 

3 79% - 50% 

4 49% - 36% 

5 35% a menej 

 

2. ročník 
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 počet slov v diktáte: maximálne 30, 

 odpisy a prepisy textov, hodnotiť stupnicou pre písanie diktátov, 

  každý žiak bude 1-krát za polrok vyskúšaný ústne, 

  zaradiť 5 kontrolných prác  (vstupnú, štvrťročnú, polročnú, trištvrte ročnú a koncoročnú), 

hodnotiť stupnicou pre písanie kontrolných prác, 

  čítanie – žiaci sú ústne skúšaní z čítania, ktoré je zamerané na techniku čítania a porozumenie 

textu, v každom polroku bude každý žiak ústne vyskúšaný minimálne 4-krá,t  

 v danom polroku sa naučiť dve básne spamäti,  

 2 pracovné listy zamerané na čítanie s porozumením – hodnotiť známkou s prihliadnutím k 

individualitám žiaka. 

3. ročník 

Počet kontrolných diktátov Zameranie 

1. Opakovanie učiva z 2. ročníka ZŠ 

2. Slová s r, ŕ, l, ĺ 

3. Vybrané slová po b 

4. Vybrané slová po m 

5. Vybrané slová po p 

6. Opakovanie učiva za 1. polrok 

7. Vybrané slová po r, s  

8. Vybrané slová po v, z 

 

 počet slov v diktáte: maximálne 40,  

 každý žiak bude 2-krát vyskúšaný ústne, 

  zaradiť 5 kontrolných prác  (vstupnú, štvrťročnú, polročnú, trištvrte ročnú a koncoročnú), 

hodnotiť stupnicou pre písanie kontrolných prác,  

 sloh : - napísať slohovú prácu (list a opis predmetu), hodnotiť známkou (vystihnutie hlavných 

znakov, zachovanie postupnosti, práca podľa osnovy), 

Počet kontrolných diktátov Zameranie 

1. Opakovanie učiva z 1. ročníka 

2. Hláska a písmeno dz, dž, ch 

3. Samohláska ä 

4. Dvojhlásky 

5. Tvrdé spoluhlásky 

6. Opakovanie učiva za 1. polrok 

7. Mäkké spoluhlásky 

8. Slabiky di, ti, ni, li, de, te, ne, le 

9. Vety 

10. Opakovanie učiva z 2. ročníka 
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   čítanie – žiaci sú ústne skúšaní z čítania, ktoré je zamerané na techniku čítania a porozumenie 

textu, minimálne 5-krát za školský rok, 

  predniesť spamäti 2 básne, 

  každý žiak bude 2-krát hodnotený známkou z reprodukcie textu (umelecký a náučný text). 

 

4. ročník 

Počet kontrolných diktátov Zameranie 

1. Opakovanie učiva z 3. ročníka 

2. Vybrané slová po b, m 

3. Vybrané slová po p, r 

4. Vybrané slová po s, v, z 

5. Spodobovanie 

6. Opakovanie učiva za 1. polrok 

7. Vlastné podstatné mená 

8. Ohybné slovné druhy 

9. Neohybné slovné druhy 

10. Opakovanie učiva zo 4. ročníka 

 počet slov v diktáte: maximálne 50, 

 každý žiak bude 2-krát vyskúšaný ústne, 

  zaradiť 5 kontrolných prác  (vstupnú, štvrťročnú, polročnú, trištvrte ročnú a koncoročnú), 

hodnotiť stupnicou pre písanie kontrolných prác, 

 sloh : 1 – krát hodnotiť verbálny prejav – reprodukcia udalosti zo života detí (dodržanie 

časovej postupnosti, tvorenie jednoduchých viet) 1 – krát hodnotiť písomný prejav – opis 

osoby (vystihnutie vonkajších znakov osoby, snaha o vystihnutie charakterových 

vlastností),  

  čítanie – žiaci sú ústne skúšaní z čítania, ktoré je zamerané na techniku čítania a 

porozumenie textu, tempo čítania, melódiu vety) minimálne 5-krát za školský rok,  

predniesť spamäti dve básne,  

  každý žiak bude 2-krát hodnotený známkou z reprodukcie textu (umelecký a náučný text). 

Rozsah kontrolných diktátov v jednotlivých ročníkoch:  

1. ročník 10 – 15 plnovýznamových slov  

2. ročník 20 – 30 plnovýznamových slov 

3. ročník 30 – 40 plnovýznamových slov  

4. ročník 40 – 50 plnovýznamových slov  

Poznámka: Navrhovaný rozsah slov platí aj pri prepise a odpise textu. 
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Predmet: Matematika 

Kritériá hodnotenia:  

 vzťah a prístup k predmetu, aktivita na vyučovaní, 

 schopnosť samostatne riešiť daný problém, 

  ústne pamäťové počítanie,  

 presnosť a estetika rysovania, 

  písomné práce na záver prebratého tematického celku,  

 riešenie praktických úloh,  

 uplatňovanie medzi predmetových vzťahov,  

 zapájanie sa do matematických súťaží. 

 Klasifikačná stupnica pre písanie kontrolných prác v 1. – 4. ročníku:    

 

Známka Percentuálna úspešnosť 

1 100% - 90 % 

2 89% – 80% 

3 79% - 50% 

4 49% - 36% 

5 35% a menej 

 

 Hodnotenie slovných úloh: jednoduchá slovná úloha – 3 body.                  zložená slovná úloha 

– 4 body   

1.ročník                                                                                                  Spôsob hodnotenia: klasifikácia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                             

Písomná práca č. Zameranie 

1. Zhrnutie učiva za prvý polrok 

2. Zhrnutie učiva za druhý polrok 

 

 2.    ročník                                                                                              Spôsob hodnotenia: klasifikácia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Písomná práca č. Zameranie 

1. Vstupná previerka – opakovanie učiva 

2 Zhrnutie učiva za prvý štvrťrok. (Sčítanie a odčítanie do 20 s prechodom cez 10) 

3 Zhrnutie učiva za prvý polrok. (Sčítanie a odčítanie do 30 s prechodom cez 10) 

4 Zhrnutie učiva za tretí štvrťrok. (Sčítanie a odčítanie do 100 bez prechodu cez 10) 

5 Opakovanie celoročného učiva. (Sčítanie a odčítanie do 100 s prechodom cez 10) 
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 Do všetkých písomných prác zaraďovať učivo z geometrie.  

 Počas celého školského roka budú vedomosti žiakov priebežne overované prácami krátkeho 

rozsahu podľa potreby. Práce budú klasifikované.   

3.    ročník                                                                                               Spôsob hodnotenia: klasifikácia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Písomná práca č. Zameranie 

1. Vstupná previerka – opakovanie učiva 

2 Zhrnutie učiva za prvý štvrťrok. (Sčítanie a odčítanie v obore prirodzených čísel do 1 000) 

3 Zhrnutie učiva za prvý polrok. (Násobenie a delenie v obore do 20) 

4 Zhrnutie učiva za tretí štvrťrok. (Sčítanie a odčítanie v obore prirodzených čísel do 10 000) 

5 Opakovanie celoročného učiva 

 

 Do všetkých písomných prác zaraďovať učivo z geometrie.  

 Počas celého školského roka budú vedomosti žiakov priebežne overované prácami 

krátkeho rozsahu podľa potreby. Práce budú klasifikované.   

4.    ročník                                                                                              Spôsob hodnotenia: klasifikácia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Písomná práca č.  Zameranie 

1. Vstupná previerka – opakovanie učiva 

2 Zhrnutie učiva za prvý štvrťrok. (Sčítanie a odčítanie v obore do 10 000 bez prechodu 10) 

3 Zhrnutie učiva za prvý polrok. (Násobenie a delenie v obore násobilky) 

4 Zhrnutie učiva za tretí štvrťrok. (Sčítanie a odčítanie v obore do 10 000 s prechodom 10) 

5 Opakovanie celoročného učiva 

 

 Do všetkých písomných prác zaraďovať učivo z geometrie.  

 Počas celého školského roka budú vedomosti žiakov priebežne overované prácami krátkeho 

rozsahu podľa potreby. Práce budú klasifikované.   

 Za prípravu a hodnotenie kontrolných diktátov zodpovedajú triedni učitelia. 

 Za prípravu a opravu vstupných, polročných a výstupných previerok zodpovedajú: RŠ a vedúca 

MZ. 

 Za prípravu  a opravu previerok za prvý a tretí štvrťrok zodpovedajú triedni učitelia. 

 Zošity s kontrolnými diktátmi a všetky vyššie uvedené previerky archivuje vedúca MZ. 

 

Predmet: Prvouka/Prírodoveda 

Kritériá hodnotenia:  

 Pri praktických aktivitách je vhodné slovné hodnotenie praktických zručností s dôrazom na 

samostatnosť  a správnosť tvorby záverov z riešenia úloh. Dôležité je tiež hodnotiť stupeň 
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komunikácie a schopnosť samostatnej prezentácie svojej práce. Optimálne je slovné 

hodnotenie so stručným komentárom k výkonu žiaka. Úroveň kombinovaných verbálnych, 

výtvarných a komunikatívnych zručností je vhodné kontrolovať a hodnotiť  prostredníctvom 

prezentácie projektov.  

  Kontrola a regulovanie správania, ochrany zdravia a životného prostredia a etických princípov.  

 Priebežne sa hodnotí záujem žiaka o daný predmet a aktivita na vyučovacích hodinách.  

  Hodnotenie osvojených poznatkov na základe ústnej odpovede aspoň 1x za polrok.  

 Písomné práce na záver prebratého tematického celku.   

1.ročník                                                                                                   Spôsob hodnotenia: klasifikácia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

- Previerka polročná, celoročná, aj po tematických celkoch 

- Hodnotiaca škála  100% - 90%   = 1 

                              89% - 75%    = 2 

                              74% - 50%    = 3 

                              49% - 20%    = 4 

                              19% - 0%      = 5 

 Skupinový projekt – Suchozemské a vodné živočíchy 

 

 

2. – 4. ročník                                                                                        Spôsob hodnotenia: klasifikácia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

2. ročník 3. ročník 4. ročník 

2 krát písomná práca 2 krát písomná práca 2 krát písomná práca 

2 krát ústna odpoveď 2 krát ústna odpoveď 2 krát ústna odpoveď 

1 projekt – individuálne( 
Rastlina) 

1 projekt – individuálne  
(Herbár – min. 5 rastlín) 

1 projekt – individuálne (Interview alebo plagát o 
významnom vedcovi) 

 

Kritériá hodnotenia projektov :  

- obsah – dodržanie témy        

 - estetické spracovanie, nápaditosť, prezentácia 

 

Predmet: Vlastiveda 

Kritériá hodnotenia:  

 Hodnotenie zamerané na funkčnú gramotnosť v oblastiach:  



 Základná škola, Ihľany, 127 

- Čitateľskej gramotnosti – čítať s porozumením odborný text, vyberať z neho informácie, triediť 

ich, využívať, prezentovať. Získavať údaje z plánov, obrázkov, fotografií. 

 - Prírodovednej gramotnosti – objavovanie, pozorovanie a vysvetľovanie prírodných dejov.  

- Kultúrnej gramotnosti – záujem o kultúrne tradície svojho regiónu a Slovenska.   

 Priebežne sa hodnotí: 

       - vzťah a prístup k predmetu, schopnosť samostatne odpovedať, aktivita na vyučovaní,  

      - úprava a vedenie zošita, orientácia na mape, písomné práce na záver tematického celku, 

      - hodnotenie projektových úloh.   

3. – 4. ročník                                                                                           Spôsob hodnotenia: klasifikácia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

3. ročník 4. ročník 

2 krát písomná práca 2 krát písomná práca 

2 krát ústna odpoveď 2 krát ústna odpoveď 

1 projekt – individuálne  (Smerová 
ružica alebo Časová priamka) 

1 projekt – individuálne  
(Prešovský samosprávny kraj alebo Ako sa žilo v minulosti) 

 

Kritériá hodnotenia projektov :  

- obsah – dodržanie témy        

 - estetické spracovanie       

  - nápaditosť        

 - prezentácia 

Predmet: Anglický jazyk 

 

3. – 4. ročník                                                                                          Spôsob hodnotenia: klasifikácia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Na vyučovacích hodinách cudzieho jazyka budeme ako podklady na hodnotenie a klasifikáciu 

výchovno – vzdelávacích výsledkov žiaka používať najmä tieto metódy, formy a prostriedky:   

a) sústavné pozorovanie výkonov žiaka na vyučovaní, 

b) písomné previerky – testy,  

c) ústne odpovede,  

d) iné hodnotenie činnosti žiaka - hodnotenie projektu.    

A) Na hodinách učiteľ sústavne pozoruje aktivitu alebo pasivitu žiaka, pripravenosť na 

vyučovanie, tvorivosť a pripravenosť žiaka na  vyučovaciu hodinu, domáce úlohy.    

B) Po každej lekcii učiteľ hodnotí testy: 15 testov + test z úvodnej lekcie - spolu 16 testov.   

Bodová stupnica je pre každý test rovnaká:   
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15 - 14 bodov: 1  

13 - 11 bodov: 2  

10 – 7 bodov:  3   

6 – 4 bodov:   4   

3 – 0 bodov:   5   

C) Učiteľ hodnotí u žiaka prácu s textom: čítanie a preklad, porozumenie obsahu textu, 

odpovede na otázky týkajúce sa textu, vyhľadanie informácií z textu a ich spracovanie.   

     D) Žiak vypracuje 4 projekty počas školského roka na témy:  

 v 3. ročníku: Moja rodina, Môj dom/byt, Môj jedálny lístok, Zvieratá v ZOO 

 vo 4. ročníku: Moja trieda, Môj deň, Počasie, Farmárske zvieratá  

Učiteľ hodnotí: obsah, výstižnosť, grafickú časť, textovú časť, či spĺňa stanovené kritériá, teoretickú 

prípravu žiaka, sprievodné slovo k projektu, rôznorodosť využitých zdrojov informácií, prezentačné 

zručnosti. Projekty sú hodnotené známkou alebo slovne, obe hodnotenia majú mať motivačný charakter 

a povzbudzovať žiaka do ďalšej práce na príprave projektov.    

Predmet: Náboženská výchova 

  

1. – 4. ročník                                                                                Spôsob hodnotenia:   klasifikácia                                                                                                                                                  

Kritériá hodnotenia: 

- učebné výsledky žiaka – ústne odpovede 

- osvojenie vedomostí a ich tvorivá aplikácia 

- usilovnosť a vzťah žiaka k činnostiam v edukačnom procese 

- práca s pracovným zošitom 

- schopnosť modliť sa spontánne 

- aktivita na vyučovacej hodine 

  

 Žiakovi, ktorý je v niektorom vyučovacom predmete neklasifikovaný (nehodnotený), sa na 

vysvedčení a v katalógovom liste uvádza namiesto klasifikačného stupňa alebo slovného hodnotenia 

slovo:  

a) absolvoval, ak sa žiak aktívne zúčastňoval na vyučovacom procese daného predmetu alebo ak 

bol žiak prítomný na vyučovacej hodine, aj keď zo závažných objektívnych dôvodov nepracoval, 

b) neabsolvoval, ak žiak zo závažných dôvodov nemohol vykonávať požadované intelektuálne 

a motorické činnosti, a preto sa na vyučovacom predmete ospravedlnene nezúčastňoval, 
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c) neabsolvoval, ak žiak na vyučovacej hodine nepracoval, nevie uplatniť svoje vedomosti a 

zručnosti ani na podnet učiteľa; celkové hodnotenie takého žiaka je neprospel.  

 

Predmet: Výtvarná výchova 

 

1. – 4. ročník                                                                                       Spôsob hodnotenia:   absolvoval                                                                                         

Prihliadame aj na:   

- zvládnutie výtvarnej techniky,  

- originalita prevedenia,  

- snaha,  

- prístup k práci, 

 - osobnostné predpoklady,  

- umelecký dojem,  

- prístup k plneniu povinností, 

 - vytrvalosť, vynakladanie úsilia, schopnosť dokončiť prácu.  

 Nevyhnutnou formou hodnotenia je známkovanie. Nie je nutné známkovať každú prácu a každý 

výkon žiaka. Je na voľbe učiteľa, ktoré úlohy bude hodnotiť, aby poskytli žiakovi i prostrediu 

dostatočný obraz o jeho kvalitách a vývoji.   

 Každému žiakovi ohodnotiť minimálne 4 práce za školský rok. Hodnotenie má predovšetkým 

pozitívne motivovať žiaka a má brať ohľad na jeho schopnosti, nadanie, ambície a vkus.  

 Na záver školského roka si žiaci na základe sebahodnotenia vyberú prácu, ktorú pokladajú za 

najvydarenejšiu. Tá bude založená do osobného portfólia žiaka. 

 

Predmet: Telesná a športová výchova 

1. – 4. ročník                                                                                       Spôsob hodnotenia:   absolvoval                                                                                                                                                            

Prihliadame aj na:   

- snaha, osobný výkonnostný rast vo výkonnostných testoch, 

 - športové správanie, 

 - aktivita,kladný prístup k pohybovým aktivitám,  

- prístup k plneniu povinností (nosenie cvičebných úborov),   

             - primeraná ostražitosť v priebehu telovýchovných činnosti.  
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Predmet: Hudobná výchova 

 

1. – 4. ročník                                                                                       Spôsob hodnotenia:   absolvoval                                                                                                                                                              

Prihliadame aj na:   

- záujem o hudobné činnosti a o hudobné umenie v rámci vzdelávacích úloh, 

 - schopnosť spolupracovať pri kolektívnych hudobných prejavoch, 

 - schopnosť posúdiť svoj výkon (hudobné prejavy a vedomosti) a výkon spolužiakov, 

 - aktivita a prístup k hudobným činnostiam a k poznávaniu umenia, 

 - využitie speváckych, intonačných a sluchových zručností a návykov, 

 - tvorba jednoduchých rytmických sprievodov k piesňam na detských hudobných nástrojoch a hrou 

na telo. 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 

1 detská hra 1 detská hra 2 ľudové piesne 2 ľudové piesne 

2 ľudové piesne 2 ľudové piesne 2 umelé piesne 2 umelé piesne 

2 umelé piesne 2 umelé piesne rytmický sprievod na detských 
hudobných nástrojoch a hrou 
na telo 

Projekt: Hudobné 
nástroje 

 

Predmet:  Etická výchova 

 

1 . –  4. ročník                                                                                     Spôsob hodnotenia:   absolvoval                                                                                                                                                         

  

 - schopnosť spolupracovať,  

 - empatia,  

- iniciatíva, 

 - sebahodnotenie, 

 - osvojenie potrebných vedomostí, skúseností, zručností a ich tvorivú aplikáciu 

 - snaha o rozvoj svojich kompetencií, 

 - práca s pracovným zošitom a vytvorenie projektu v 2. polroku na ľubovoľnú tému. 

 

Predmet: Informatika 

3. – 4. ročník                                                                                     Spôsob hodnotenia:   absolvoval                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Prihliadame aj na: 

 - samostatnosť,  
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              - mieru učiteľovej pomoci. 

 V každom ročníku zaradiť do osobného portfólia žiaka jednu prácu v tlačenej podobe.  

 Žiak je hodnotený za zvládnutie zadanej úlohy najmenej 2-krát počas školského roka.    

3. ročník 4. ročník 

- práca v grafickom editore (jeseň, ZOO) - práca v grafickom editore (jeseň, ZOO) 

Komiks v textovom editore (ľubovoľná 
rozprávka) 

jednoduchá prezentácia s obrázkami (moja rodina, 
obľúbená osobnosť)   

 

Predmet: Pracovné vyučovanie 

 

3.- 4. ročník                                                                              Spôsob hodnotenia: slovné hodnotenie                                                                                                                                                   

Prihliadame aj na:  

- osvojenie základných pracovných zručností a návykov z rôznych pracovných oblastiach,  

- organizácia a plánovania práce a  používanie vhodných nástrojov, náradia a pomôcok pri práci,  

- vytrvalosť a sústavnosť pri plnení zadaných úloh,  

- uplatňovanie tvorivosti a vlastných nápadov pri pracovnej činnosti a  vynakladanie úsilia na 

dosiahnutie kvalitného výsledku,  

- vzťah k práci človeka, technike a životnému prostrediu.   

Zručnosti: 

- prišívanie gombíka na látku,  

- výrobok ľubovoľnej hračky,  

- ošetrovanie izbovej rastliny, 

-  funkcie bicykla, bezpečnosť pri jazdení. 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 


