
ČJ – 1. – 5. 

Hodnocení se opírá o výsledky písemných a ústních projevů a míry zapojení do 
spolupráce. Hodnocení žáka sleduje schopnost aplikovat vědomosti a dovednosti spisovné 
podoby českého jazyka a schopnost užívat jazyka i jako nástroje získávání informací. 
 

M – 1. – 5. 

Hodnocení se opírá o výsledky písemných a ústních projevů a míry zapojení do spolupráce. 

 

PRV 1. – 3.  

Hodnocení žáka sleduje schopnost aplikovat získané dovednosti a vědomosti, 

schopnost pracovat s informacemi, schopnost formulovat a obhajovat vlastní názory, 

schopnost spolupracovat. Hodnocení se opírá o výsledky testů, vlastních prezentací a míry 

zapojení do spolupráce. 

 

Př 4. – 5. 

Hodnocení žáka sleduje schopnost aplikovat získané dovednosti a vědomosti, 

schopnost pracovat s informacemi, schopnost formulovat a obhajovat vlastní názory, 

schopnost spolupracovat. Hodnocení se opírá o výsledky testů, vlastních prezentací a míry 

zapojení do spolupráce. 

 

VL 4. – 5. 

Hodnocení žáka sleduje schopnost aplikovat získané dovednosti a vědomosti, 

schopnost pracovat s informacemi, schopnost formulovat a obhajovat vlastní názory, 

schopnost spolupracovat. Hodnocení se opírá o výsledky testů, vlastních prezentací a míry 

zapojení do spolupráce. 

 

HV 1. - 5. 

Hodnocení se opírá o jejich aktivitu, snahu, hudební znalosti, pěvecké a instrumentální 

dovednosti. Učitel dbá na rozmanitost výběru písní. Těžištěm práce je zpěv a poslech hudby. 

Dbáme na individuální zvláštnosti dětského hlasu. 

 

Pč, VV 1. - 5 

Žák je hodnocen v průběhu celého pracovního procesu. Hodnocení zahrnuje 

schopnosti zpracovat informace, spolupracovat v týmu či dvojici, dovést činnost k finálnímu 

výrobku a prezentovat jej. Zároveň jsou zohledňovány individuální schopnosti žáka i aplikace 

již získaných dovedností či vědomostí.  

 

 



Aj 

V hodinách anglického jazyka budou práce a výsledky žáků hodnoceny z  hlediska 

produktivního, receptivního a interaktivního ovládnutí jazyka. 

 

V 1. - 3. ročníku bude hodnocena  

 znalost výslovnosti základní slovní zásoby 
      (Angličtina se zvířátky 1, 2, Jana Davidová, Simon Gill, Angličtina pro 3. ročník 

základní školy, Marie Zahálková), 

 používání základních frází v jednoduchých situacích  
o představování 
o popis věcí /barva, počet, umístění/ 

 sdělování osobních údajů 

 základní pokyny 

 základní společenské fráze 
 

 

Ve 4. -5. ročníku bude hodnocena 

 znalost psané i mluvené podoby základní slovní zásoby   
      (Příprava k testům podle vzdělávacích standardů pro 5. ročník ZŠ, Ludmila Balíková 

a kol.), 

 zvládnutí základních gramatických jevů (zájmena, přítomný prostý čas, slovesa 
„have got, can, to be“, množné číslo) 

 používání vhodných frází v běžných životních situacích  

 povídání o sobě a o rodině 

 popis domu 

 popis dne, zájmy a záliby 

 město 

 oslavy a svátky 

 oblečení 

 jídlo a pití 

 tělo 

 zvířata 
 

ICT 5.  

Hodnocení žáka se opírá o dovednosti a znalosti nezbytné k ovládání systému výpočetní 

techniky a k poznání a pojmenování jejich základních hardwarových a softwarových 

komponentů. Umí pracovat s myší, zná dobře jednotlivé klávesy, ovládá práci s okny a 

základní práci s programy. Sám pracuje s výukovými programy a samostatně si prohlíží 

www stránky. V páté třídě rozlišuje soubory, adresáře, chápe jejich strukturovanost a 

určité formáty souboru. Vytváří bitmapové obrázky a edituje text. 

 

Tv 1. – 5. 

Žáci jsou hodnoceni za aktivní účast v hodině a dosažené výsledky (výkony) dle jejich 

schopností. 


