
Ukázka slovního hodnocení žáka na vysvědčení ve
2. pololetí 1. ročníku ZŠ ŠKOLAMYŠL

V hodnocení předmětů jsou tučným textem označeny (i v příloze ke stažení) ty části, které se
týkají hodnocení osobnostních charakteristik žáka (emočních, sociálních, komunikačních...).

Milý …,

skončil Tvůj první školní rok ve Školamyšli. Zvládl jsi toho mnoho. (…) k dobré náladě v
naší třídě přispíváš každý den. Se spolužáky komunikuješ vstřícně, a to se Ti od nich
také vrací. Na svou roli služby si často vzpomeneš zcela sám. Třídní pravidla vždy
respektuješ. Aktivně pracuješ při samostatných úkolech i společné práci. Neboj se
prosadit a uplatnit vlastní nápady ve skupině. Komunikuješ o problémových situacích
ve třídě, poskytuješ náměty na zlepšení vztahů ve třídě. V období domácího učení jsi
aktivně pracoval na předložených úkolech v online prostředí Classroom, práce jsi
odevzdával včas a aktivně ses účastnil třídních videohovorů.

Čtení se Ti daří bez tichého hláskování. Slova se slabikami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě čteš
správně. Naučil ses psát všechna malá písmena Comenia Scriptu, která zvládneš zapsat i
mimo písanku, pokud se koncentruješ na písmo. V domácím učení se velmi zlepšila kvalita
tvého písma. Je třeba Ti připomínat správný úchop tužky. Sluchem rozlišovat slabiky dy, ty,
ny / di, ti, ni se Ti daří s občasnou podporou. Délku hlásek ve slovech sluchem rozlišuješ
správně. Při psaní zapisovat správnou délku hlásek ještě zapomínáš. Čteš s porozuměním
kratší texty, aktivně s nimi pracuješ a rozvíjíš tak čtenářské dovednosti a strategie.

Tvůj vztah k angličtině je pozitivní, v hodinách pracuješ aktivně, do všeho se
zapojuješ. Pilně jsi pracoval i v období online výuky. V tomhle pololetí jsi vytvořil několik
lapbooků nebo jinak pracoval na tématech: dům, oblečení, ovoce a zelenina, Velikonoce.
Zdokonaluješ se ve vyslovování zvuků typických pro angličtinu, osvojuješ si základní fráze a
odpovědi. Ve vyplňování cvičení jsi pečlivý, do procvičování slovní zásoby se
zapojuješ. Rozeznáváš a vykonáváš základní pokyny mluvené v angličtině. Pracuje se s
Tebou dobře a je vidět, že Tě hodiny baví. Good job!

Pracuješ s čísly do dvaceti. Přečteš je, porovnáš a dosadíš na číselnou osu. Při sčítání a
odčítání tu a tam potřebuješ nápovědu názorné pomůcky. Zvládneš ale řešit i náročnější
příklady. Řešíš součtové trojúhelníky i Neposedy. Daří se Ti práce s mincemi, hraješ se
spolužáky na obchod. Čteš hodiny s přesností na minuty, a to je na první ročník obrovská
dovednost. Posílil jsi tak roli časoměřiče v centrech aktivit. Aktivně hlídáš čas začátku
vyučování a začátku přestávky. Správně stavíš krychlové stavby podle plánu. Hravě pracuješ
v prostředí Vláčků a Parket. Správným dosazením číslic projdeš Výstavištěm.

Originální a nápadité jsou Tvé výtvory z centra ateliéru a tvořivé dílny. Kombinuješ
odstíny barev, zapouštíš je do mokrého podkladu, kreslíš suchým pastelem. Skládáš origami
podle předlohy. Vybranou planetu jsi zdobil korkovými obtisky. Namaloval jsi vlastní dopravní
značku. Fantazijního zvířecího boha jsi vyrobil z hlíny. S pomůckami pracuješ opatrně,
půjčuješ je ostatním. K pečlivému úklidu pracoviště vždy napomůžeš.



Hraješ na tělo, rytmizuješ s dřívky, doprovázíš tak různé melodie a písně. Mozartův Turecký
pochod a Malou noční hudbu s rytmickou přesností doprovodíš na Orffovy nástroje.
Jednoduchou melodii zahraješ podle návodu na boomwhackers. Podle předlohy zakreslíš do
notové osnovy houslový klíč. S odvahou a klidem jsi zahrál známou melodii svým
spolužákům na kytaru.

Úspěšně sis osvojoval základy bruslení, pohyb po ledové ploše ti už není cizí. V hodinách
tělocviku jsi rozvíjel základní kondiční a koordinační dovednosti, jako jsou rychlost, vytrvalost
nebo obratnost. Účastnil ses plavecké výuky, i když nám to přerušila vynucená školní pauza.

Vhodné a nevhodné chování při společenských událostech zvládneš rozlišit. Pojmenuješ
planetu, na které žijeme, jmenuješ některé další planety. Rozpoznával jsi první jarní květiny.
Popíšeš svůj zážitek z výletu. Význam některých dopravních značek stručně vysvětlíš.
Popíšeš jednotlivé části kola včetně povinné výbavy, základní pravidla bezpečného cestování
jsou Ti známá.

Přeji Ti, milý ………., pohodové léto a spoustu prázdninových zážitků. Spolupráce s Tebou
mě těšila.

Text prošel editační úpravou.
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