
Kritériá hodnotenia a klasifikácie  

 žiakov 4. ročníka 

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 

 

Predmet jazyk slovenský a literatúra v 4. ročníku klasifikujeme podľa Metodického pokynu č. 

22/2011 -  R na hodnotenie žiakov v základnej školy a vnútroškolskej stupnice na hodnotenie 

diktátov a písomných prác.  

Pri hodnotení uplatňujeme – motivačné prvky, primeranú náročnosť, pedagogický takt, 

účinné výchovné prostriedky, využívať silu pozitívneho hodnotenia i pri drobných výkonoch 

a úsilí žiaka. 

 Podklady na hodnotenie získavať : 

 - pravidelne diagnosticky pozorujeme prácu žiaka, všímame si aktivitu, záujem, vzťah k 

práci, schopnosť spolupracovať, prípravu na vyučovanie, presnosť a trvácnosť osvojených 

vedomostí a zručností 

 - analyzujeme výsledky vo vyučovaní 

 – schopnosť žiaka uplatniť poznatky a zručnosti pri riešení úloh, cvičení 

 - v rozhovore so žiakom i s rodičom poukazujeme na nedostatky a navrhujeme spôsoby na 

ich odstránenie  

Povinná oblasť: 

4 písomné práce za celý školský rok (každý štvrťrok jedna) 

10 kontrolných diktátov predpísaných učebnými osnovami (40-50 plnovýznamových slov) 

 Zameranie: 

1. Opakovanie učiva z 3. ročníka ZŠ 

2. Vybrané slová po b, m 

3. Vybrané slová po p, r 

4. Vybrané slová po s, v, z 

5. Spodobovanie 

6. Opakovanie učiva za 1. polrok 

7. Vlastné podstatné mená 



8. Ohybné slovné druhy 

9. Neohybné slovné druhy 

10. Opakovanie učiva zo 4. ročníka ZŠ 

Kontrolné práce: 

 vstupná kontrolná práca 

 polročná a trištvrte ročná práca 

 výstupná kontrolná práca 

Nepovinná oblasť: 

Pravopisné cvičenia, úprava zošitov, projekty z čítania, čitateľský denník, slohové práce – 

schopnosť vytvoriť jednoduchý, veku primeraný text 

 

MATEMATIKA 

 

Prospech žiaka sa v 4. ročníku klasifikuje podľa Metodického pokynu č. 22/2011 – R na 

hodnotenie žiakov v základnej školy a vnútroškolskej stupnice na hodnotenie diktátov 

a písomných prác. 

Dôraz sa kladie hlavne na sebahodnotenie, na pozitívne, motivujúce hodnotenie prejavov 

a výsledkov práce žiaka. Hodnotí sa jeho samostatnosť, tvorivosť, schopnosť analyzovať, 

zovšeobecňovať a aplikovať získané vedomosti a zručnosti. 

V predmete matematika využívame 

Formatívne hodnotenie: 

- čiastkové výsledky a prejavy žiaka na vyučovacej hodine 

- ústne odpovede 

- samostatné práce 

- aktivita, záujem 

- originálnosť riešenia úloh 

- aktívna účasť na matematických súťažiach 

- pravidelná domáca príprava na vyučovanie 

Sumatívne hodnotenie: 

- tematické previerky 

- polročné a koncoročné písomné práce  

Povinná oblasť: 



 súbor vstupných, tematických, polročných a výstupných prác 

 kontrolné práce (po prebratí tematického celku) 

 priebežne osvojenie osvojených poznatkov (päťminútovky, bleskovky) 

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

 ústna odpoveď – najmenej jedenkrát za polrok 

Nepovinná oblasť: 

 pracovné listy zhotovené pedagógmi 

 pracovné listy zhotovené žiakmi 

 práca v skupinách, práca vo dvojici 

 aplikovať získané matematicko-analytické vedomosti, prejavenie sa v tvorivej hre 

 práca s IKT zdrojmi 

 aktivita na hodinách 

 vypracovanie domácej úlohy 

 úprava zošitov, nosenie si pomôcok 

 

VLASTIVEDA  A  PRÍRODOVEDA  

     V predmete vlastiveda hodnotíme vedomosti žiakov známkou podľa Metodických pokynov 

č. 7/2009 – R na hodnotenie a klasifikáciu v ZŠ a podľa Vnútroškolskej stupnice na 

hodnotenie diktátov a písomných prác. 

V predmetoch vlastiveda a prírodoveda v 4. ročníku hodnotíme: 

 úroveň zvládnutia výkonového štandardu, ktorú zisťujeme ústnou formou (ústne 

odpovede, prezentácia výsledkov skupinovej práce, práce vo dvojiciach) alebo 

písomnou formou (bleskovky, písomné práce po prebratí každého tematického celku). 

V predmetoch vlastiveda a prírodoveda využívame: 

Formatívne hodnotenie: 

- ústna forma hodnotenia : 1 až 2 odpovede za stanovené klasifikačné obdobie 

- písomná forma hodnotenia – tematické písomné práce/testy 

- spracovanie projektu – prezentácia individuálnych/skupinových projektov 

- aktivita a práca na vyučovacej hodine 

- tvorivosť, nápaditosť, záujem 

- dôslednosť pri vypracovávaní úloh a domácich zadaní 

Sumatívne hodnotenie: 

- tematické previerky 

Ako hodnotíme: 

 známkou – piatimi stupňami (1 – 2 -3 -4 -5) 



 verbálne – slovným komentárom 

HUDOBNÁ VÝCHOVA 

 K dosiahnutiu cieľov v predmete Hudobná výchova prispieva vhodný spôsob 

hodnotenia. Ťažiskovou formou hodnotenia je hodnotenie výkonu a vedomostí žiakov 

známkou. Hodnotíme úroveň zvládnutia výkonového štandardu. 

Koncepcia hodnotenia predpokladá: 

• dobré poznanie žiaka 

• formatívne hodnotenie v rôznych formách (ústne, písomné, grafické, prezentácia 

zvládnutia 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 formách 

• záverečné hodnotenie a klasifikácia podľa Metodického pokynu č. 22/2011. 

 

VÝTVARNÁ  VÝCHOVA   

 Hodnotíme v prvom rade funkciu pozitívne motivovať žiaka a usmerňovať jeho 

osobnostný vývoj. 

Učiteľ musí brať ohľad na jeho schopnosti, nadanie, ambície a vkus. Pri hodnotení 

žiaka má prednosť porovnávanie výkonu s jeho predchádzajúcimi výkonmi a s nastavenými 

kritériami pre porovnávanie s výkonmi iných žiakov. Pri zohľadnení osobností každého 

žiaka poskytuje obraz o rozvrstvení škály kvality prístupu, výkonu poznania, schopnosti 

zaujať stanovisko a výsledku činnosti v porovnaní medzi jednotlivými žiakmi. 

Nehodnotíme teda len/ ale v prvom rade/ výsledok činnosti/ vytvorený artefakt, 

ale celý proces a prístup žiaka v rámci tohto procesu. 

Forma hodnotenia: 

 ťažiskovou formou hodnotenia je osobný rozhovor so žiakom 

 túto formu príležitostne kombinovať so sebahodnotením 

 klasifikácia - hodnotenie známkou 

Kritériá 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 



Žiaka hodnotíme podľa Metodického pokynu č.22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy 

a Vnútro školskej stupnice na hodnotenie diktátov a písomných prác. 

 

TELESNÁ  A  ŠPORTOVÁ VÝCHOVA 

 Hodnotenie a klasifikácia žiaka je súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu, žiaci sú 

hodnotení známkou. 
 

K dosiahnutiu cieľov telesnej a športovej výchovy je v popredí záujmu: 

 optimálne pre život potrebné množstvo vedomostí a zručností, 

 zdravé, nenásilné rozvíjanie prirodzených daností jedinca so zreteľom na citlivý 

prístup k výkonnostnému chápaniu telesnej výchovy, najmä medzi osobnostnom 

porovnávaní motorických výkonov žiakov. 

 

Pri hodnotení výsledkov sa v súlade s požiadavkami učebných osnov a vzdelávacích 

štandardov hodnotí: 

1. Úroveň rozvoja všeobecnej pohybovej výkonnosti, ktorú zisťujeme podľa úrovne 

základných pohybových schopností (rýchlosť, sila, obratnosť, vytrvalosť), prostredníctvom 

nasledovaných motorických testov, ktoré robíme na začiatku a na konci školského roka ako 

vstupné a výstupné testy: 

 skok do diaľky z miesta – úroveň výbušnej sily dolných končatín 

 vytrvalostný beh na 5 min. – všeobecná vytrvalosť 

 hod kriketovou loptičkou 

 hod plnou loptou – úroveň výbušnej sily paží a trupu 

 beh na 60 m – úroveň bežeckej rýchlosti 
 

2. Stupeň zvládnutia základného učiva zo športových hier (vybíjaná) a z gymnastiky 

prostredníctvom testov pohybových zručností a prevedením jednoduchej tanečnej alebo 

gymnastickej zostavy. 

Test pohybových zručností 

 vedenie lopty 

 prihrávka lopty obojručne zhora 

 chytanie lopty 

 prehodenie lopty jednoručne 

 

3. Prístup žiaka a jeho aktivita na hodine, reprezentácia školy 

-  žiak je povinný nosiť si úbor na cvičenie, ktorý zodpovedá podmienkam hodiny (cvičenie 

v telocvični a na školskom dvore), 

-  vplyv na celkové hodnotenie má opakované a bezdôvodné necvičenie  



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 skončení činnosti, 

tematického celku i po dlhšom časovom období. 

 

PRACOVNÉ  VYUČOVANIE 

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

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

 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 

koncepcie žiaka. 

Žiak vie: 

 hodnotiť seba 

 hodnotiť svet 

 prijať hodnotenie iných. 

Používa sa hodnotenie: 

1. ústne, písomné, symbolmi,  

2. žiakovými prácami priebežne (po každej hodine, po ukončení práce), prácami 

uvedenými ako portfólio na výstupe 4. ročníka, 

3. záverečným hodnotením – klasifikácia - na polroka a na konci školského roka. 

 

NÁBOŽENSKÁ  VÝCHOVA 

 Na hodine 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.  

Optimálne je i slovné hodnotenie so stručným komentárom k výkonu žiaka. Úroveň 

kombinovaných zručností je vhodné kontrolovať a hodnotiť prostredníctvom prezentácie 

projektov.  Žiakom tiež poskytneme priestor na sebahodnotenie a reflexiu. 

Na polročnom i koncoročnom vysvedčení žiakov hodnotíme známkou podľa Metodického 

pokynu č.22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy a Vnútroškolskej stupnice na 

hodnotenie písomných prác a diktátov. 

 

 



 

 

 

 


