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Systém hodnotenia a klasifikácie 

v šk. roku: 2021/2022 

 

 
Predmet Trieda  Systém hodnotenia 
Slovenský jazyk 1.AZ známkou 

Matematika 1.AZ známkou 

Anglický jazyk 5., 6.,7.AZ známkou 

 

 

 
Svidník 04. 09. 2021 

 

 

         Mgr. Igor Sagan 

 

 
  MZ 1. -4.roč. na svojom zasadnutí schválilo hodnotenie žiakov známkou. 

 

  Hodnotenie výkonov žiakov známkou v jednotlivých predmetoch a prevod percentuálneho   

    hodnotenia pri písomnom skúšaní:  

 

100 – 80 % veľmi dobré výsledky 

79 – 55 % dobré výsledky 

54 – 30 % uspokojivé výsledky 

menej ako 29% neuspokojivé výsledky 

 

 

 

Hodnotenie predmetu – Slovenský jazyk- ZŠ – hodnotenie známkou  
 počet slov v diktáte: 10 – 15 

  

 

 hodnotiť uvedením počtu chýb a výslednou známkou,  

 odpis písaného textu a prepis tlačeného textu podľa potreby, hodnotenie písania má       

   motivačný charakter, úhľadné písmo sa slovne, prípadne  známkou, slovne sa hodnotí 

individuálna snaha žiaka o zlepšenie písomného prejavu,  

 žiaci sú ústne skúšaní z čítania, ktoré je zamerané na techniku čítania a porozumenie textu,  
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Vyučujúci:  

Mgr. Igor Sagan 

 

 

Hodnotenie predmetu – Matematika- ZŠ– hodnotenie známkou  
Hodnotí sa: 

 vzťah a prístup k predmetu, aktivita na vyučovaní,  

 schopnosť samostatne riešiť daný problém,  

 ústne pamäťové počítanie, 

 presnosť a estetika rysovania,  

 písomné práce na záver prebraného tematického celku,  

 riešenie praktických úloh,  

 zapájanie sa do matematických súťaží,  

 počas celého školského roka budú vedomosti žiakov priebežne overované prácami krátkeho 

rozsahu podľa potreby so zameraním na porovnávanie čísel, číselný rad, numeráciu, sčítanie a 

odčítanie, slovné úlohy, rozklad čísel. 

 

Písomné práce: 

1 Numerácia v prvej desiatke 

2 Numerácia v druhej desiatke  

3 Opakovanie celoročného učiva 

 

Vyučujúci:  

Mgr. Igor Sagan 

 

Hodnotenie predmetu – Anglický jazyk- 5.,6., 7. AZ – hodnotenie 

známkou 
Hodnotí sa: 

 obsahová primeranosť  

 plynulosť vyjadrovania  

 jazyková správnosť  

 štruktúra odpovede  

 testy 

 krátke písomné previerky 

Diktáty 

Zameranie 

 

1 Hlásky 

2 Slabiky 

3 Slová 

4 Jednoduché vety 
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Konzultačné hodiny:  utorok od 13:15 do 14:00 hod. 

Na každú vyučovaciu hodinu musí prísť žiak riadne  pripravený: so 

sebou musí mať všetky učebné  pomôcky, učebnicu a zošit. 

      

 

 


