
Kritériá hodnotenia a klasifikácie  

 žiakov 1. ročníka 

 

SLOVENSKÝ  JAZYK  A  LITERATÚRA  

 

 Žiaci sú hodnotení podľa Metodického pokynu č. 22/2011 na hodnotenie žiakov 

základnej školy a Vnútroškolskej stupnice na hodnotenie písomných prác a diktátov. 

K dosahovaniu cieľov v predmete slovenský jazyk a literatúra prispieva vhodný spôsob  

hodnotenia. Žiaci sú hodnotení známkou. 
 

Koncepcia hodnotenia predpokladá:  

 dobré poznanie žiaka 

 každodenné formatívne hodnotenie v rôznych formách (ústne, písomné, symbolické, 

grafické, prezentácia výsledkov práce žiaka). Formatívne hodnotenie poskytuje žiakovi 

spätnú väzbu, poukazuje na klady a nedostatky, aby bolo možné cielene ovplyvňovať 

priebeh hodnotenej činnosti. 

 Každodenné sebahodnotenie žiakov v rôznych formách 

 sebahodnotenie pri výbere činnosti na základe vlastných možností a schopností, 

 sebahodnotenie počas činnosti (sebakontrola, autokorekcia). Spätnú väzbu pre 

sebakontrolu poskytujú: autokorektívne kyrty(pracovné listy so sebakontrolou) 

 záverečné sebahodnotenie žiaka po skončení činnosti, tematického celku i po 

dlhšom časovom období (písanky s predtlačou, sebahodnotiace listy) 

 

Záverečné hodnotenie žiaka: vydanie vysvedčenie za: 

 

 Povinné práce : 

 výstupná písomná práca zo slovenského jazyka, ktorého súčasťou je aj diktát, 

 výstupné písomné práce a diktáty navrhnuté vyučujúcou  prvého ročníka,  

                           Hodnotené budú podľa vnútroškolskej stupnice. 

Nepovinné:  

 pracovné listy zo slovenského jazyka - úlohy zamerané na čítanie s   

porozumením, pokus o vyjadrenie a zaznamenanie vlastnej myšlienky, prepis 

textu, 

 návšteva knižnice, výber a spoločné predčítanie jednej detskej 

 na konci školského roka – „Deň šlabikára“ - / čítanie pre škôlkarov/, 

prezentácia vedomostí a zručností žiakov 1. ročníka                 
 

 

 

 

 



MATEMATIKA 

 

Žiaci sú hodnotení známkou. Dôraz sa kladie na sebahodnotenie, na pozitívne, 

motivujúce hodnotenie prejavov a výsledkov práce žiaka. 

 Hodnotí sa samostatnosť, tvorivosť, schopnosť analyzovať zovšeobecňovať a aplikovať 

získané matematické vedomosti a zručnosti. Hodnotenie matematiky /geometrie/ ako predmetu 

je súčasťou súhrnného hodnotenia žiakov v 1. ročníka. 

Učiteľ hodnotí u žiakov matematickú zdatnosť, ktorá obsahuje: 

 Povinnú oblasť:  

 1.a 2. polrok výstupná písomná práca 

 hodnotenie grafického prejavu žiakov ( presnosť, úhľadnosť, správnosť)na 

geometrii 

 priebežné osvojenie osvojených poznatkov, z aktuálne prebratého tematického 

celku: päťminútovky, bleskovky 

 Nepovinná oblasť:  

 pracovné listy z matematiky, 

 práca v skupinách a dvojiciach, 

 práca s IKT, 

 aktivita na hodinách, 

 vypracovanie domácej úlohy, 

 úprava zošitov, PZ  

 

 

PRVOUKA  

 

 Podstatou kontroly a hodnotenia je zisťovanie vedomostí, schopností, zručností 

a postojov žiaka podľa cieľa výučby. Je to súbor činností, ktoré vykonávajú súčasne žiak aj 

učiteľ. Žiak zapájaný do hodnotenia sa stáva viac subjektom, ako objektom (úlohy na 

sebareflexiu, sebakontrolu a sebahodnotenie). Je zamerané na poskytovanie spätnej väzby 

a odkrývanie možností ďalšieho zlepšovania. Ide o rozvoj hodnotenia ako personálnej 

kompetencie žiaka.  

Žiak vie: 

 hodnotiť seba 

 hodnotiť svet 

 prijať hodnotenie iných 

  

 Povinná oblasť:  

 pracovné listy po jednotlivých tematických celkoch 

Nepovinná oblasť: 

   výstavka k jednotlivým témam z prvouky 

   kŕmidlo pre vtáčiky 

   herbár triedy 

 

 



VÝTVARNÁ VÝCHOVA 

 

 Žiakov hodnotíme podľa Metodických pokynov č.22/2011 –R na hodnotenie a klasifikáciu v ZŠ 

a podľa  Vnútroškolskej stupnice na hodnotenie diktátov a písomných prác. 

Žiaci sú hodnotení známkou. 

 

Kritéria hodnotenia: 

Učiteľ berie ohľad na to, že výtvarný prejav súvisí s fantáziou, sebaprojekciou, záujmami 

a intímnym svetom žiaka 

 Uprednostňovať osobný, diferencovaný prístup 

 Hodnotiť žiaka primerane veku 

 Hodnotiť výtvarný prejav na každej vyučovacej hodine 

Povinná oblať :  

  výtvarné práce  žiakov /výber prác na hodnotenie je na vyučujúcom/ 

Nepovinná oblasť: 

 tematická nástenka k jednotlivým ročným obdobiam 

 

Súčasťou portfólia sú aj písanky, listy, zošity, pracovné zošity a výtvarné práce. 

 

 

HUDOBNÁ VÝCHOVA 

 

Žiakov hodnotíme podľa Metodických pokynov č.22/2011 –R na hodnotenie a klasifikáciu v ZŠ 

a podľa  Vnútroškolskej stupnice na hodnotenie diktátov a písomných prác. 

Žiaci sú hodnotení známkou. 

     V 1. ročníku základnej školy hudobná výchova nadväzuje na predprimárne vzdelávanie, 

preto osvedčeným médiom pedagogického  procesu je hra na primeranej mentálnej úrovni žiaka. 

Zámerom hudobno-východnej práce je zapojiť každého žiaka do hudobných aktivít.  

Uplatňujú sa všetky druhy hudobných činností, z ktorých dominujú spevácke a hudobno-

pohybové. Kladieme dôraz na hudobné zážitky, ktorých prameňom je v prvom rade hudba 

a proces sebarealizácie. 

Prostredníctvom hry s hudbou a jej prvkami prehlbujeme počiatočný spontánny záujem 

o hudbu, hudobné prejavy tak, aby vnímanie hudby a hudobné aktivity prinášali radosť 

a uvoľnenie. Usilujeme sa o to, aby sme žiakom poskytovali optimálne podnety pre ich hudobnú 

aktivitu, preto striedame hudobné činnosti, uprednostňujeme zážitkové a skúsenostné metódy, 

hrové formy.  

Je žiaduce, aby každá vyučovania hodina mala svoj cieľ, k splneniu ktorého smeruje každá 

činnosť žiaka. Takýto postup vylučuje izolovanosť hudobnej činnosti a je predpokladom 

systematickej hudobno-výchovej práce. 

 

Koncepcia hodnotenia predpokladá: 

 dobré poznanie žiaka 



 formatívne hodnotenie v rôznych formách (ústne, písomné, symbolické, grafické, 

prezentácia výsledkov práce žiaka). Formatívne hodnotenie poskytuje žiakovi spätnú  

väzbu, poukazuje na klady, resp. nedostatky, aby bolo možné cielene ovplyvňovať 

priebeh hodnotenej činnosti 

 sebahodnotenie žiakov v rôznych 

  

Hodnotíme: 

 úroveň zvládnutia výkonového štandardu 

 

 

 

TELESNÁ A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA 

 

     Hodnotenie a klasifikácia žiakov je súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu a bude 

realizovaná v súlade s Metodickým pokynom č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy. 

     V 1.ročníku sú žiaci hodnotení známkou. 

Koncepcia hodnotenia predpokladá 

 dobré poznanie žiaka 

 každodenné formatívne hodnotenie v rôznych formách (ústne, písomné, symbolické, 

grafické, prezentácia výsledkov práce žiaka). Formatívne hodnotenie poskytuje žiakovi 

spätnú väzbu, poukazuje na klady a nedostatky, aby bolo možné cielene ovplyvňovať 

priebeh hodnotenej činnosti 

 každodenné sebahodnotenie žiakov v rôznych formách 

o  sebahodnotenie pri výbere činnosti na základe vlastných možností a schopností, 

o  sebahodnotenie počas činnosti: záverečné sebahodnotenie žiaka po ukončení 

činnosti, tematického celku i po dlhšom časovom období (hodnotiaci 

komunikatívny kruh, súvislé záverečné sebahodnotenie) 

 záverečné hodnotenie žiaka 

o  na konci 1. a 2. polroka klasifikácia známkou 

 

Žiakov hodnotíme podľa Metodických pokynov č.22/2011 na hodnotenie a klasifikáciu 

v ZŠ a podľa Vnútornej stupnice na hodnotenie diktátov a písomných prác. 

 

 

 

NÁBOŽENSKÁ   VÝCHOVA 

 

 Na hodinách náboženskej výchovy žiakov hodnotí učiteľ známkou. Pri praktických 

aktivitách je vhodné i slovné hodnotenie praktických zručností s dôrazom na samostatnosť 

a správnosť tvorby záverov z riešenia úloh. 

Úroveň kombinovaných verbálnych, písomných, výtvarných, literárnych prejavov 

a komunikatívnych zručností je vhodné kontrolovať a hodnotiť prostredníctvom prezentácia 

projektov. Žiakom tiež poskytneme priestor na sebahodnotenie a reflexiu. 

Na polročnom a koncoročnom vysvedčení žiakov klasifikujeme známkou. 



 

            

 

 

 

 


