
Základná škola, Podsadek 140, 064 01 Stará Ľubovňa 

HODNOTIACE KRITÉRIA A PODKLADY NA KONCOROČNÉ HODNOTENIE  

ŽIAKOV POČAS TRVANIA MIMORIADNEJ SITUÁCIE V ŠK. ROKU 2019/2020   -    1. stupeň 
 

Možnosť súčasnej organizácie vzdelávania v domácom prostredí s prihliadnutím na schopnosti a možnosti žiakov na ich realizáciu, ako aj na materiálno-technické 

vybavenie, ktoré majú k dispozícii počas domácej prípravy sa odzrkadľuje aj na spôsobe zadávania úloh a aktivít žiakom zo strany pedagógov. Zadania pre žiakov na 

vypracovanie úloh a aktivít sa viažu výlučne na predmety hlavných vzdelávacích oblastí, ktoré budú v II. polroku školského roku 2019/2020 slovne hodnotené.  Pre predmety 

v komplementárnych vzdelávacích oblastiach (KVO) sa žiakom neurčujú zadania s povinným plnením. Predmet informatika a všetky predmety KVO sa môžu integrovať 

do obsahu tém hlavných vzdelávacích oblastí. V predmete anglický jazyk, v ktorom nie je možné naplniť ciele predmetu plnohodnotnou realizáciou, budú žiaci dostávať zadania 

s utvrdzovaním prebratého učiva v pracovných listoch. Na vysvedčení sa uvedie absolvoval/la. 

 

 

 

 

Hodnotiace kritériá a podklady na hodnotenie žiakov 0. ročníka 

Trieda Vyučujúci Predmet Cieľové požiadavky a podklady na hodnotenie 

0.A Mgr. Martina Dicová 
Slovenský jazyk 

a literatúra 

- plnenie domácich úloh, spätná väzba pri kontrole pracovných listov 

- správnosť a estetická úprava písomného prejavu 

0.A Mgr. Martina Dicová Matematika 
- plnenie domácich úloh, spätná väzba pri kontrole pracovných listov 

- správnosť a estetická úprava písomného prejavu 

0.A Mgr. Martina Dicová Prvouka 
- plnenie domácich úloh, spätná väzba pri kontrole pracovných listov 

- správnosť a estetická úprava písomného prejavu 

0.B Mgr. Kornélia Maníková 
Slovenský jazyk 

a literatúra 

- vypracovať aspoň 3 pracovné listy 

- vypracovanie zadaných domácich úloh na 60% 

- zvládnuť vypracovať test  na 50% 

0.B Mgr. Kornélia Maníková Matematika 

- vypracovať aspoň 3 pracovné listy 

- vypracovanie zadaných domácich úloh na 60% 

- zvládnuť vypracovať test  na 50% 

0.B Mgr. Kornélia Maníková Prvouka 

- vypracovať aspoň 3 pracovné listy 

- vypracovanie zadaných domácich úloh na 60% 

- zvládnuť vypracovať test  na 50% 
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Hodnotiace kritériá a podklady na hodnotenie žiakov 1. ročníka 

Trieda Vyučujúci Predmet Cieľové požiadavky a podklady na hodnotenie 

1.A 

1.B 
Mgr. Petrana Straková 

Slovenský jazyk 

a literatúra 

- úhľadne vypracovať zadané domáce úlohy v rozsahu minimálne 50%. 

- odovzdať 1 diktát v rozsahu 3 viet (15 slov). 

- vypracovať zadaný pracovný list zameraný na opakovanie učiva 

1.A 

1.B 
Mgr. Mária Valčáková Matematika 

- úhľadne a správne vypracovať zadané domáce úlohy v rozsahu minimálne 

50%. 

- vypracovať zadaný pracovný list zameraný na celkové opakovanie 

prebraného učiva.  

- vypracovať pracovný list – číslice od 0 – 20, úhľadnosť a správnosť 

písania jednotlivých číslic minimálne na 60% 

1.A 

1.B 
Mgr. Mária Valčáková Prvouka 

- úhľadne a správne vypracovať zadané domáce úlohy v rozsahu minimálne 

50%. 

- vypracovať pracovný list – Moja rodina – nakresliť svoju rodinu 

- vypracovať zadaný pracovný list zameraný na celkové opakovanie 

prebraného učiva 

1.C Mgr. Zuzana Dubjelová 
Slovenský jazyk 

a literatúra 

- rozlišovať písmená: tlačené, písané, malé a veľké 

- spájať hlásky do slabiky 

- určovať počet slabík a hlások v slove 

- čítať slová, vety 

- určiť prvé slovo vety podľa veľkého začiatočného písmena 

- písať tvary písaných písmen samostatne, v slabikách, slovách, vetách, pri 

prepise, odpise 

- čítať krátky text s porozumením a následne využiť poznatky pri 

vypracovaní PL 

- nakresliť ilustráciu k prečítanému textu 

- vypracovávať zadané domáce úlohy na min. 60% 

- zvládnuť pridelený PL min. na 50% 
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1.C Mgr. Zuzana Dubjelová Matematika 

- sčítať a odčítať prirodzené čísla v číselnom obore do 20 bez prechodu cez 

základ 10 

- vyriešiť jednoduché slovné úlohy na sčítanie a odčítanie v číselnom 

obore do 20 bez prechodu cez základ 10 

- určiť počet prvkov v skupine a vyjadriť ho prirodzeným číslom 

- usporiadať čísla podľa veľkosti vzostupne i zostupne 

- porovnať dve čísla a výsledok porovnania zapísať pomocou relačných 

znakov 

- rozlíšiť, pomenovať a nakresliť krivú, otvorenú i uzavretú čiaru 

- rozlíšiť, pomenovať, nakresliť rovinné geometrické útvary 

- nájsť a vyznačiť cestu v jednoduchom bludisku, labyrinte 

- orientovať sa v jednoduchej tabuľke, identifikovať riadok, stĺpec, údaj 

- vypracovávať zadané domáce úlohy na min. 60% 

- zvládnuť pridelený PL min. na 50% 

1.C Mgr. Zuzana Dubjelová Prvouka 

- rozlíšiť pojmy: predtým, včera, dnes, potom a zajtra 

- identifikovať dni v týždni  

- vedieť, čo škodí zdraviu 

- identifikovať päť základných zmyslov človeka a im prislúchajúce 

zmyslové orgány 

- vedieť rozdiel medzi živými a neživými súčasťami prírody 

- vedieť na čo všetko používa človek vodu a čo by sa stalo, ak by jej mal 

nedostatok 

- vymenovať zdroje svetla 

- vypracovávať zadané domáce úlohy na min. 60% 

- zvládnuť pridelený PL min. na 50% 
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Hodnotiace kritériá a podklady na hodnotenie žiakov 2. ročníka 

Trieda Vyučujúci Predmet Cieľové požiadavky a podklady na hodnotenie 

2. A Mgr. Martina Foľvarská Slovenský jazyk a literatúra 

- správne určiť počet hlások a písmen v texte, 

- správne napísať rozdelenie hlások, 

- správne rozdeliť slová na slabiky, 

- správne uplatniť pravopis slov so samohláskou ä, 

- správne uplatniť pravopis po mäkkých a tvrdých spoluhláskach, 

- správne rozlišovať druhy viet, 

- čítať text s porozumením a následne využiť poznatky pri 

vypracovaní PL, 

- nakresliť ilustráciu k prečítanému textu, 

- pravidelne plniť zadané úlohy, 

- odovzdávať domáce úlohy na min. 70 % 

2. A Mgr. Martina Foľvarská 
Matematika 

 

- sčítať a odčítať prirodzené čísla v číselnom obore do 100 s 

prechodom cez základ 10, 

- vyriešiť zložené slovné úlohy na sčítanie a odčítanie v číselnom 

obore do 100, 

- určiť počet prvkov v skupine a vyjadria ho prirodzeným číslom, 

- usporiadať čísla podľa veľkosti vzostupne i zostupne, 

- porovnať dve čísla a výsledok porovnania zapísať pomocou 

relačných znakov, 

- vyznačiť bod a pomenujú ho, 

- vyznačiť bod, ktorý danému útvaru (úsečke, priamke, 

polpriamke) patrí, resp. nepatrí, 

- vyriešiť jednoduché slovné úlohy na sčítanie a odčítanie v 

číselnom obore do 20, 

- pravidelne plniť zadané úlohy, 

- odovzdávať domáce úlohy na min. 70 % 
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2. A Mgr. Martina Foľvarská Prvouka 

- spoznať včelu medonosnú, 

- opísať spôsob života včiel a mravcov, 

- opísať cestu do školy, 

- ovládať základné pravidlá bezpečnosti na ceste, 

- určiť aktuálny rok, 

- opísať krajinu v okolí školy, 

- odlíšiť vybrané profesie a ich náplň, 

- zvládnuť postup, ako privolať pomoc, 

- vysvetliť, aký význam má pre človeka pohyb, 

- pravidelne plniť zadané úlohy, 

- odovzdávať domáce úlohy na min. 70 % 

2.B Mgr. Lucia Kseňáková Slovenský jazyk a literatúra 

- správne určiť počet hlások a písmen v texte, 

- správne napísať rozdelenie hlások, 

- správne rozdeliť slová na slabiky, 

- správne uplatniť pravopis slov so samohláskou ä, 

- správne uplatniť pravopis po mäkkých a tvrdých spoluhláskach, 

- správne rozlišovať druhy viet, 

- čítať text s porozumením a následne využiť poznatky pri 

vypracovaní PL, 

- nakresliť ilustráciu k prečítanému textu, 

- pravidelne plniť zadané úlohy, 

- odovzdávať domáce úlohy na min. 70 % 

2. B Mgr. Lucia Kseňáková Matematika 

- sčítať a odčítať prirodzené čísla v číselnom obore do 100 s 

prechodom cez základ 10, 

- vyriešiť zložené slovné úlohy na sčítanie a odčítanie v číselnom 

obore do 100, 

- určiť počet prvkov v skupine a vyjadria ho prirodzeným číslom, 

- usporiadať čísla podľa veľkosti vzostupne i zostupne, 

- porovnať dve čísla a výsledok porovnania zapísať pomocou 

relačných znakov, 

- vyznačiť bod a pomenujú ho, 
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- vyznačiť bod, ktorý danému útvaru (úsečke, priamke, 

polpriamke) patrí, resp. nepatrí, 

      -     vyriešiť jednoduché slovné úlohy na sčítanie a odčítanie  

            v číselnom obore do 20, 

- pravidelne plniť zadané úlohy, 

- odovzdávať domáce úlohy na min. 70 % 

2. B Mgr. Lucia Kseňáková Prvouka 

      -     spoznať včelu medonosnú, 

- opísať spôsob života včiel a mravcov, 

- opísať cestu do školy, 

- ovládať základné pravidlá bezpečnosti na ceste, 

- určiť aktuálny rok, 

- opísať krajinu v okolí školy, 

- odlíšiť vybrané profesie a ich náplň, 

- zvládnuť postup, ako privolať pomoc, 

- vysvetliť, aký význam má pre človeka pohyb, 

- pravidelne plniť zadané úlohy, 

- odovzdávať domáce úlohy na min. 70 %   
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Hodnotiace kritériá a podklady na hodnotenie žiakov 3. ročníka 

Trieda Vyučujúci Predmet Cieľové požiadavky a podklady na hodnotenie 

3.r. Mgr. Jarmila Lešková Slovenský jazyk a literatúra 

- pravidelnosť a zodpovednosť vypracúvania zadaní a úloh  

- používanie správnych tvarov písmen, sklon a úhľadnosť písma 

- čistota a úprava pracovných listov 

- čítanie s porozumením – vypracovanie úloh v PL 

3.r. Mgr. Anna Repková 
Matematika 

 

- dosiahnuté výsledky za obdobie pred prerušením vyučovania od 

1.2.2020 do 12.3.2020 

- plnenie zadaných úloh – odovzdať vyplnené pracovné listy min na 

50% 

- percentuálne hodnotenie vypracovaných zadaní – 2 pracovné listy 

vybrané vyučujúcim učiteľom  

3.r. Mgr. Anna Repková Prírodoveda 

- dosiahnuté výsledky za obdobie pred prerušením vyučovania od 

1.2.2020 do 12.3.2020 

- plnenie zadaných úloh – odovzdať vyplnené pracovné listy min na 

50% 

- percentuálne hodnotenie vypracovaných zadaní – 1 pracovný list 

vybraný vyučujúcim učiteľom 

3.r. Mgr. Anna Repková Vlastiveda 

- dosiahnuté výsledky za obdobie pred prerušením vyučovania od 

1.2.2020 do 12.3.2020 

- plnenie zadaných úloh – odovzdať vyplnené pracovné listy min na 

50% 

- percentuálne hodnotenie vypracovaných zadaní – 1 pracovný list 

vybraný vyučujúcim učiteľom 
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Hodnotiace kritériá a podklady na hodnotenie žiakov 4. ročníka 

Trieda Vyučujúci Predmet Cieľové požiadavky a podklady na hodnotenie 

4.A 

4.B 
Mgr. Katarína Kollárová Slovenský jazyk a literatúra 

- správne vytvárať nové slová s rôznymi predponami, 

- vedieť používať slová s predponami v texte 

- správne uplatniť pravopis vybraných a odvodených slov, ktoré 

rovnako alebo podobne znejú, ale majú odlišný význam aj 

pravopis (napr. byť – biť, vyť – viť, výr – vír), 

- správne rozdeľovať hlásky na párové znelé, párové neznelé, 

nepárové znelé, 

- správne určiť, kde nastáva spodobovanie vo vete  

- rozlíšiť uvádzaciu vetu od priamej reči, 

- rozdeliť slovné druhy na ohybné a neohybné,  

- rozlíšiť všeobecné od vlastných podstatných mien, 

- správne uplatniť pravopis v názvoch štátov a v pomenovaniach 

príslušníkov národov,  

- vedieť  určiť gramatické kategórie podstatných mien,  

- vedieť určiť mužský, ženský a stredný rod podstatných mien, 

- vedieť určiť jednotné a množné číslo podstatných mien, 

- správne vymenovať pádové otázky a latinské názvy pádov,  

- skloňovať podstatné mená podľa jednotlivých pádov, 

- vedieť určiť a vytvoriť základný tvar podstatného mena, 

- určiť rod, číslo a pád prídavných mien 

- čítať text s porozumením a následne využiť poznatky pri 

vypracovaní PL, 

- nakresliť ilustráciu k prečítanému textu, 

- pravidelne plniť zadané úlohy, 

- odovzdávať domáce úlohy na min. 70 % 
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4.A 

4.B 
Mgr. Mária Kičurová 

Matematika 

 

- vypracované PL minimálne 5 kusov. 

- správne vyriešené cvičenia na sčítanie s prechodom  - min. 40%. 

správne vyriešené cvičenia na násobenie a delenie  - min. 50%. 

- aktivita žiakov 

4.A 

4.B 
Mgr. Mária Kičurová Prírodoveda 

- vypracované PL -  min. 3 kusy. 

- vypracované správne odpovede  - min. 40%. 

- aktivita žiakov 

4.A 

4.B 
Mgr. Marcela Závacká Vlastiveda 

- vypracovanie zadaní – PL 

- vypracovať PL na 50 % 

- prihliadať na aktivity za obdobie od 01.02.2020 – 12.03.2020 

- prihliadať na možnosti a individuálne podmienky žiaka pri 

vypracovaní zadaní - PL 

 

 

              Mgr. Slavomíra Gribová 

                   poverená riadením 


