
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 – špeciálne triedy 

C variant

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. 

Hodnotiace kritéria a podklady na hodnotenie žiakov 5. ročníka ŠT

Predmet Cieľové požiadavky a podklady na hodnotenie
Rozvíjanie komunikačnej schopnosti  cvičiť jazyk, olizovanie

 vnímať zvuky predmetov 
Rozvíjanie sociálnych zručností  vyjadrovať svoje potreby

 reagovať na známe osoby
 manipulovať s predmetmi – otváranie a zatváranie potravín, škatúľ

Rozvíjanie grafomotorických zručností  precvičovať tvary – koliesko, oval, špirála (vo vzduchu, na papieri)
Matematika  priraďovaním predmetov tvoriť dvojice

 rozkladať celok na časti
 precvičovať pojmy hore - dolu

Vecné učenie  chrániť a starať sa o svoje zdravie
 poznať a identifikovať mačku
 reagovať na znaky zimnej prírody



Hodnotiace kritéria a podklady na hodnotenie žiakov 6. ročníka ŠT

Predmet Cieľové požiadavky a podklady na hodnotenie
Rozvíjanie  komunikačnej schopnosti  precvičovať pery nafukovaním líc  

 rozlišovať osoby podľa pohlavia
 počúvať zvuky zvierat

Rozvíjanie sociálnych zručností  vyjadriť potrebu piť – pomocou slamky
 precvičovať jedenie pomocou lyžice
 reagovať na hlas blízkej osoby

Rozvíjanie grafomotorických zručností  precvičovať pohyby zápästia
 precvičovať a fixovať tvar kolieska

Matematika  pracovať s predmetmi rovnakého tvaru 
 pozorovať spoločnú vlastnosť predmetov – zjednotenie
 pokúsiť sa vytvoriť súbor premetov na základe vymedzenej vlastnosti

Vecné učenie  ukázať na niektoré časti tela
 reagovať na obrázky, makety zvierat -  psa
 sledovať obrázky ročných období - zimy


