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UKÁZKY MĚSÍČNÍHO (SEBE)HODNOCENÍ ŽÁKŮ 

 

KONEC ZÁŘÍ: MĚSÍČNÍ SEBEHODNOCENÍ ŽÁKŮ DOPLNĚNÉ HODNOCENÍM UČITELE HLAVNÍCH PŘEDMĚTŮ 

Vyučující:    Mgr. Jitka Šidláková 

Škola:     ZŠ Droždín, 4. třída 

Kontext ukázky: Tento způsob hodnocení byl zařazen jako sumativní hodnocení za září ve 4. 
ročníku, který jsem nově převzala jako třídní učitelka. Jednak jsem nechtěla 
v září po ¾ roce distanční výuky začít hned známkovat a jednak jsem si 
potřebovala děti „načíst“. Zároveň tato potřeba vzešla také z rodičů 
na třídních schůzkách, kteří by rádi dostali nějakou souhrnnou informaci, jak 
na tom jejich děti jsou na začátku 4. třídy po téměř roce distančního 
vzdělávání. Domluvili jsme se, že minimálně měsíc bude trvat, než budu 
schopna zodpovědně podat nějakou informaci. 

 
Stručné vyhodnocení: Děti na hodnocení reagovaly vstřícně, sebehodnocení se snažily zodpovědně 

vyplnit. Po vyplnění jejich části jsem jim dala svoji část, nechala je to přečíst, 

i doma rodičům. Za dva dny jsem si s každým dítětem chvíli nad hodnocením 

promluvila. V čem jsme se shodli, co vidíme rozdílně, co s tím můžeme dělat 

atd. Předpokládám, že v dalších měsících se k hodnocení budeme vracet. 

Ve čtvrtletí na něj navážu na konzultacích žák–rodič–učitel. 

 

Vzor pro žáky  

Co jsme zvládli v září a jak se mi dařilo?  Hodnotím smajlíkem 😊 😐 ☹: 

ČJ Dokáži vyjmenovat všechna vyjmenovaná slova.   

 V diktátě uplatňuji pravopisná pravidla, píšu bez chyb.  

 Písemná cvičení si po sobě pečlivě zkontroluji.  

 Čtu plynule doma připravenou báseň.  

 Čtu plynule nepřipravený text.  

 Zapojuji se do komunikace a společných her.  

MA Správně a pohotově násobím a dělím v oboru malé 
násobilky, samostatně řeším násobilkové čtverce. 

 

 V Hejného matematice se mi daří: Autobusy.  

 V Hejného matematice se mi daří: Krokování.   

 V Hejného matematice se mi daří: Hadi a pavučiny.    

 V Hejného mat. se mi daří: Součtové trojúhelníky.   

Geo Umím narýsovat bod, přímku a úsečku.  

AJ Umím říct a napsat slovem čísla 0–11.  

 Umím říct a napsat slovem čísla 12–20.  

 Odpovím správně na otázku: What´s your name?  

 Odpovím správně na otázku: How old are you?  
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Ukázky 
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MĚSÍČNÍ SEBEHODNOCENÍ VÝSTUPŮ V JEDNOTLIVÝCH PŘEDMĚTECH 

Vyučující:    Mgr. Bronislava Pechánková 

Škola:     ZŠ Droždín, 1. třída 

Kontext ukázky: Před vyplňováním PL na koberci společně hodnotíme, co jsme zvládli 
v jednotlivých předmětech za měsíc prosinec. 

 
Stručné vyhodnocení: Po vyplnění pracovních listů si děti ústně stanoví cíl na další měsíc. Na konci 

dalšího měsíce se k tomuto sebehodnocení vracíme a děti popisují, v čem se 

zlepšily, kde mají ještě rezervy. 
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MĚSÍČNÍ SEBEHODNOCENÍ VÝSTUPŮ V JEDNOTLIVÝCH PŘEDMĚTECH 

Vyučující:    Mgr. Bronislava Pechánková 

Škola:     ZŠ Droždín, 1. třída 

Kontext ukázky: Před vyplňováním PL na koberci společně hodnotíme, co jsme zvládli 
v jednotlivých předmětech za měsíc leden. 

 
Stručné vyhodnocení: Po vyplnění pracovních listů si děti ústně stanoví cíl na další měsíc. Na konci 

dalšího měsíce se k tomuto sebehodnocení vracíme a děti popisují, v čem se 

zlepšily, kde mají ještě rezervy. 
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