
KRITÉRIA HODNOCENÍ V PŘEDMĚTU VLASTIVĚDA – 2015/2016 

Podmínky klasifikace:  

 znalosti a dovednosti jsou prověřovány ústně i písemně  
 práce v hodině (samostatný písemný a ústní projev, aktivní zapojení do didaktických 

her a soutěží, skupinová práce: 

rozdělení rolí, plnění své role:  

•koordinátor - udržuje skupinu při činnosti, řídí diskusi a další aktivity a dbá, aby 
pracovali všichni členové skupiny; 

•pracovník s informacemi ujasňuje a systemizuje myšlenky, čte z různých materiálů, 
pokud je to nutné; 

•zapisovatel zaznamenává skupinové odpovědi, nebo zpracovává písemný materiál, 
hovoří při zprávě ke třídě, může tedy být i mluvčím;  

•pozorovatel a časoměřič dělá poznámky ke skupinové práci, vede hodnocení skupiny 
na konci hodiny a hlídá stanovený čas na práci 

 domácí příprava (nošení pomůcek; doplnění učiva v případě nepřítomnosti)  
 úprava sešitu (téma hodiny, datum, úplný zápis; doplnění v případě nepřítomnosti; 

kontrola 1x za 2 měsíce) 
 referáty (min. 1 pololetí; hodnotí se: termín odevzdání, vzhled práce, věcná správnost, 

ústní prezentace, hodnocení spolužáků) 

 

KRITÉRIA HODNOCENÍ V PŘEDMĚTU PŘÍRODOVĚDA – 2015/2016 

Podmínky klasifikace:  

 znalosti a dovednosti jsou prověřovány ústně i písemně  
 práce v hodině (samostatný písemný a ústní projev, aktivní zapojení do didaktických 

her a soutěží, skupinová práce: 

rozdělení rolí, plnění své role:  

•koordinátor - udržuje skupinu při činnosti, řídí diskusi a další aktivity a dbá, aby 
pracovali všichni členové skupiny; 

•pracovník s informacemi ujasňuje a systemizuje myšlenky, čte z různých materiálů, 
pokud je to nutné; 

•zapisovatel zaznamenává skupinové odpovědi, nebo zpracovává písemný materiál, 
hovoří při zprávě ke třídě, může tedy být i mluvčím;  



•pozorovatel a časoměřič dělá poznámky ke skupinové práci, vede hodnocení skupiny 
na konci hodiny a hlídá stanovený čas na práci 

 domácí příprava (nošení pomůcek; doplnění učiva v případě nepřítomnosti)  
 úprava sešitu (téma hodiny, datum, úplný zápis; doplnění v případě nepřítomnosti; 

kontrola 1x za měsíc) 
 referáty (min. 1x za pololetí; hodnotí se: termín odevzdání, vzhled práce, věcná 

správnost, ústní prezentace, hodnocení spolužáků) 

 

KRITÉRIA HODNOCENÍ V PŘEDMĚTU VÝTVARNÁ VÝCHOVA – 2015/2016 

Podmínky klasifikace:  

 práce v hodině (skupinová práce, samostatný výtvarný projev) 
 domácí příprava (nošení pomůcek; 3x nepřipraven - zápis do ŽK, za 4 zápisy za 

pololetí může být snížena známka až o jeden stupeň)  

 

KRITÉRIA HODNOCENÍ V PŘEDMĚTU HUDEBNÍ VÝCHOVA – 2015/2016 

Podmínky klasifikace:  

 znalosti a dovednosti jsou prověřovány ústně i písemně (menší testy z hudební teorie, 
skladatelé) 

 práce v hodině (skupinová práce, samostatný hudební projev) 
 domácí příprava (nošení pomůcek; 3x nepřipraven - zápis do ŽK, za 4 zápisy za 

pololetí může být snížena známka až o jeden stupeň)  

KRITÉRIA HODNOCENÍ V PŘEDMĚTU PRAKTICKÉ ČINNOSTI – 2015/2016 

Podmínky klasifikace:  

 práce v hodině (skupinová práce, samostatný projev) 
 domácí příprava (nošení pomůcek; 3x nepřipraven - zápis do ŽK, za 4 zápisy za 

pololetí může být snížena známka až o jeden stupeň)  

 


