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UKÁZKY (SEBE)HODNOCENÍ ŽÁKŮ NA KONCI ROKU 

 

SEBEHODNOCENÍ NA KONCI ŠKOLNÍHO ROKU a PĚTILÍSTEK ŽÁKA/ŽÁKYNĚ NA KONCI 1. TŘÍDY 
 

Vyučující:    Mgr. Bronislava Pechánková 

Škola:     ZŠ Droždín, 1. třída 

Kontext ukázky: Před vyplňováním PL na koberci společně probíráme – co se nám v 1. třídě 
dařilo, co nám udělalo radost, co se nám líbilo, koho jsme potěšili.  
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 pětilístky i sebehodnocení. Vyjadřují své pocity, oceňují své 

pokroky i pokroky spolužáků. 
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4. ROČNÍK – VYSVĚDČENÍ NA KONCI ŠKOLNÍHO ROKU 
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1. ROČNÍK – VYSVĚDČENÍ NA KONCI ŠKOLNÍHO ROKU – VÝBORNÝ ŽÁK 

 

     Milá ________, 

 

      velmi úspěšně jsi dokončila první ročník základní školy. Také ve druhém pololetí školního roku jsi 

ve vyučování pracovala s velkou snahou a pílí. Pečlivá byla i Tvá domácí příprava. Učila ses zvládat důležité 

životní dovednosti, jakými jsou například vytváření vztahů mezi kamarády, spolupráce a naslouchání druhým.  

     V českém jazyce si vedeš výborně. Tvé čtení je velmi pěkné, připravený článek čteš již plynule. 

Přečtenému textu dobře rozumíš. Dáváš si záležet na správné větné intonaci. Zájem o četbu projevuješ i ve svém 

volném čase.  Při psaní diktátů, opisů i přepisů se Ti daří práce pečlivě kontrolovat a odevzdávat je bez chyb. 

Velké ocenění si zasloužíš za své písmo, které bylo po celý rok velmi úhledné. 

     V matematice s jistotou porovnáváš čísla, téměř bezchybně počítáš příklady do 20. Výborně jsi zvládla také 

sčítání a odčítání s přechodem 10. Matematické úlohy řešíš většinou samostatně a správně, umíš si poradit i se 

složitějším zadáním. Bez větších potíží vytvoříš, přestavíš a zapíšeš krychlovou stavbu. 

     V prvouce si učivo osvojuješ pohotově. Nové poznatky o přírodě, člověku i zvířatech dokážeš uplatnit 

v samostatných úkolech i v rozhovorech. Všímáš si dění kolem sebe a ráda vyprávíš o tom,  

co zajímavého jsi prožila. 

     Ve všech výchovách dosahuješ výborných výsledků. V hodinách se vždy zapojuješ do nabízených činností 

aktivně a s chutí.  

 

     ____________, přeji Ti krásné prázdniny a mnoho štěstí ve druhém ročníku. 

 
 

 

1. ROČNÍK – VYSVĚDČENÍ NA KONCI ŠKOLNÍHO ROKU – ŽÁK S VÝUKOVÝMI POTÍŽEMI 

 

Milá _________, 

     úspěšně jsi dokončila první ročník základní školy. Také ve druhém pololetí školního roku jsi získala 

mnoho nových poznatků. Poctivá a pečlivá byla Tvá domácí příprava. Učila ses zvládat důležité životní 

dovednosti, jakými jsou například vytváření vztahů mezi kamarády a spolupráce.  

Ve druhé třídě se zaměř na udržení pozornosti během práce, a tím i na rychlejší vypracovávání zadaných cvičení. 

    V českém jazyce se Ti daří pravidelným trénováním číst slova již vázaně a bez velkých zárazů. 

Snažíš se o správnou větnou intonaci, přečtenému textu se učíš porozumět. Přepisy a opisy píšeš většinou  

bez chyb. V diktátech se pokus zaměřit na důkladnější kontrolu, můžeš tak odstranit chyby, které se v nich zatím 

vyskytují. Během prázdnin je třeba, aby ses i nadále věnovala čtení a psaní diktátů a získala tak chybějící jistotu. 
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     V matematice výborně porovnáváš čísla, s drobnými chybami sčítáš i odčítáš čísla do 20. Pravidelným 

procvičováním se můžeš pokusit zlepšovat rychlost při počítání. S pomocí vyřešíš složitější matematické úlohy, 

někdy potřebuješ více času k jejich pochopení. Potřebuješ získat větší jistotou  

při přestavbě a zapisování krychlových staveb.   

     V prvouce si učivo osvojuješ s menšími potížemi. Nové poznatky o přírodě, člověku i zvířatech uplatňuješ 

v samostatných úkolech s pomocí. Všímáš si dění kolem sebe a ráda vyprávíš o tom, co zajímavého jsi prožila. 

     Ve všech výchovách dosahuješ výborných výsledků. V hodinách se  zapojuješ do nabízených činností aktivně 

a s chutí.  

 

__________, přeji Ti krásné prázdniny a mnoho štěstí ve druhém ročníku. 

 

 

2. ROČNÍK – VYSVĚDČENÍ NA KONCI ŠKOLNÍHO ROKU – VÝBORNÝ ŽÁK 

 

Milý _________, 

 

po celé první pololetí druhého ročníku jsi pracoval velmi úspěšně. Dařilo se Ti výborně používat 

osvojené znalosti učiva i uplatňovat různé životní dovednosti. Samozřejmostí se pro Tebe stala spolupráce ve 

dvojici či ve skupině. Snažíš se dodržovat většinu třídních pravidel. Ještě se pokus omezit povídání se spolužáky 

v kruhu nebo během práce. Ocenění si zasloužíš za pečlivou a pravidelnou domácí přípravu. Aktivně ses zapojil 

do všech školních projektů. 

     V českém jazyce učivo o větách, slovech a hláskách výborně ovládáš. Písemné práce téměř vždy 

odevzdáváš bezchybně a úhledně napsané. Ve čtení dokážeš hlasitě a zřetelně předčítat připravené i nepřipravené 

texty plynulým tempem. Obsah přečteného dokážeš výstižně převyprávět. 

     V anglickém jazyce pohotově reaguješ na ústní pokyny, často se hlásíš. Výborně jsi zvládl všechny 

tematické okruhy, máš bohatou slovní zásobu. V matematice správně a rychle sčítáš a odčítáš do šedesáti bez 

přechodu i s přechodem desítky. S jistotou počítáš i složitější úlohy z různých matematických prostředí, které 

odevzdáváš mezi prvními. Často úspěšně pracuješ také na náročnějších úkolech pro volnou chvíli. S lehkostí 

řešíš příklady na násobení dvěma i třemi. Výborně ovládáš učivo geometrie, bez potíží pojmenuješ a vyznačíš 

bod. Přesně a jemně narýsuješ úsečku i přímku. V hodinách prvouky sis dobře osvojil všechny probírané 

tematické okruhy – škola, podzim, rodina, zima. Ve vyučování jsi aktivní, často se hlásíš, snažíš se o pěknou 

úpravu sešitů. Zajímavě vyprávíš o svých zážitcích a tím přispíváš k rozvíjení dalších poznatků v hodinách. 

Ve všech výchovách pracuješ s velkým zaujetím a pečlivostí. Dokážeš vyrobit krásné věci, hodiny 

obohacuješ svými nápady i postupy. 

 

______________, přeji Ti ve druhém pololetí mnoho spokojených dní a pěkných zážitků. 
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2. ROČNÍK – VYSVĚDČENÍ NA KONCI ŠKOLNÍHO ROKU – ŽÁK S VÝUKOVÝMI POTÍŽEMI 

 

Milá ____________, 

 

po celé první pololetí druhého ročníku jsi pracovala úspěšně. Postupně se Ti dařilo používat osvojené 

znalosti učiva i uplatňovat různé životní dovednosti. Snažíš se dodržovat většinu třídních pravidel.  Stále se však 

můžeš pokoušet o větší  soustředění při zadávání pokynů a rychlejší plnění zadaných úkolů. Ocenění si zasloužíš 

za pečlivou a pravidelnou domácí přípravu. Aktivně ses zapojila do všech školních projektů. 

    V českém jazyce velmi dobře ovládáš v ústní podobě učivo o větách, slovech a hláskách. Písemná 

cvičení odevzdáváš s drobnými chybami, které jsou způsobeny přerušovaným soustředěním na práci. Pokud se 

snažíš, bývá Tvé písmo úhledné. Občas potřebuješ dopomoc učitele k úspěšnému dokončení úkolu. Pokroků 

dosahuješ ve čtení, kde již mnohem jistěji předčítáš po slabikách připravené články. Pro další zdokonalování 

čtenářského projevu se i nadále věnuj každodennímu hlasitému čtení. Obsah čteného dokážeš s dopomocí 

převyprávět. 

    V angličtině si postupně zvykáš na nový jazyk. Při osvojování slovní zásoby děláš pokroky, přestože ještě 

potřebuješ získat větší jistotu pro užití některých výrazů. 

V matematice sčítáš a odčítáš do šedesáti s pomocí tabulky. Pro získání jistoty a pohotovosti při 

počítání je nutné stálé domácí procvičování. S větší chutí se pouštíš do řešení úkolů z různých matematických 

prostředí. Bez potíží vypočítáš příklady na násobení dvěma. Velmi dobře ovládáš učivo geometrie, rozlišíš, 

pojmenuješ a vyznačíš bod, přesně narýsuješ úsečku i přímku. Pokus se jen rýsovat lehce. 

V hodinách prvouky sis pěkně osvojila většinu probíraných tematických okruhů – škola, podzim, 

rodina, zima. Ve vyučování se projevuješ aktivně, snažíš se o pečlivé vedení sešitů. Ve všech výchovách 

pracuješ se zaujetím a pečlivostí. Výborně se Ti daří zejména ve výtvarné výchově a v pracovních činnostech, 

kde dokážeš vyrobit krásné věci. 

 

____________, přeji Ti ve druhém pololetí mnoho spokojených dní a pěkných zážitků. 

 


