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UKÁZKY POLOLETNÍHO (SEBE)HODNOCENÍ ŽÁKŮ 

 

SEBEHODNOCENÍ PRÁCE V MATEMATICE ZA 1. POLOLETÍ a SEBEHODNOCENÍ PROVĚRKY ZNALOSTÍ 

Z MATEMATIKY ZA 1. POL. 

Vyučující:    Mgr. Bronislava Pechánková 

Škola:     ZŠ Droždín, 3. třída 

Kontext ukázky: Sebehodnocení děti vyplňovaly po písemné práci, kde se ukázalo, jak zvládají 
matematické učivo, které v sebehodnocení následně hodnotily. 

Stručné vyhodnocení: K sebehodnocení jsme se vraceli v průběhu dalšího čtvrtletí a děti hodnotily, 

kam se posunuly v jednotlivých matematických dovednostech. 

 

Ukázka 
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SEBEHODNOCENÍ ZA 1. POLOLETÍ  

Vyučující:    Mgr. Bronislava Pechánková 

Škola:     ZŠ Droždín, 1. třída 

Kontext ukázky: Před vyplňováním PL na koberci společně probíráme – co se nám v 1. pol. 
dařilo, co nám udělalo radost, co se nám líbilo, co bychom se chtěli naučit. 
Návrhy dětí zapisuje učitelka na tabuli. 
Před vyplněním tohoto sebehodnocení jsme probraly jeho význam, v čem 
je pro nás důležité. 

Stručné vyhodnocení: Po vyplnění pracovních listů děti před ostatními spolužáky dobrovolně 

prezentují své hodnocení. Při prezentaci děti prokázaly, že porozuměly 

zadání úkolu a popisovaly individuální pokroky i cíle na další pololetí. 
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SEBEHODNOCENÍ ZA 1. POLOLETÍ  

Vyučující:    Mgr. Bronislava Pechánková 

Škola:     ZŠ Droždín, 3. třída 

Kontext ukázky: Před vyplněním tohoto sebehodnocení jsme probraly jeho význam, v čem 
je pro nás důležité. 

Stručné vyhodnocení: Děti dobrovolně prezentovaly své odpovědi v kruhu na koberci, mluvily 
o svých pocitech. K tomuto sebehodnocení jsme se vrátili na konci 2. pololetí 
a děti vyhodnocovaly, jestli by odpovídaly po půl roce jinak nebo stejně. 
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SEBEHODNOCENÍ ZA 1. POLOLETÍ  

Vyučující:    Mgr. Irena Procházková  

Škola:     ZŠ Horácké nám. 

Kontext ukázky:   Pololetní sebehodnocení po distanční výuce.

 

 


