
Sebahodnotenie žiaka za 2. polrok školského roka 2019/2020 

Milí žiaci,  

blíži sa záver školského roka a my Vás chceme touto cestou poprosiť, aby ste zhodnotili svoju prácu za obdobie druhého 

polroka do priloženej tabuľky. Píšte, prosím, celými vetami alebo minimálne tromi odrážkami.  

Vyplnené sebahodnotenie pošlite na mail ixo4all@gmail.com. 

Prosím Vás,  pošlite materiály, ktoré Vám zadali učitelia a doposiaľ ste ich neposlali do 16.6. 2020 do 18.00!!!  

Sú súčasťou záverečného hodnotenia.                          Ďakujem a prajem Vám pekný týždeň.  

 

 

 

mailto:ixo4all@gmail.com


Meno:           Trieda: 

Predmet  Čo sa ti najviac páčilo pri 

učení? 

Čo bolo pre Teba 

prínosom? 

Čo ti robilo najväčšie 

problémy?   

V čom sa potrebuješ 

zlepšiť? 

Slovenský jazyk 

a literatúra 

 

 

 

 

    

Matematika 

 

 

 

 

 

 

 

   

Anglický jazyk 

 

 

 

 

 

    

Nemecký jazyk  

 

 

 

 

 

    



Predmet  Čo sa ti najviac páčilo pri 

učení? 

Čo bolo pre Teba prínosom? Čo ti robilo najväčšie 

problémy?   

V čom sa potrebuješ 

zlepšiť? 

Chémia 

 

 

 

    

Fyzika 

 

 

 

    

Občianska náuka 

 

 

 

    

Biológia 

 

 

 

    

Geografia 

 

 

 

    

Dejepis 

 

 

 

    



Slovenský jazyk a literatúra (od 15. júna do 19. júna 2020) 

8. ročník (8. A, 8. C) 

Milí žiaci ☺, na záver dištančného vzdelávania mám pre Vás pripravený krátky sebahodnotiaci dotazník. Prosím 

vás o jeho vyplnenie (úlohy č. 1 a 2  - možnosť označiť viacero odpovedí, ostatné výber jednej odpovede) 

a následné zaslanie na mail (kovacik466@gmail.com alebo Messenger).    

 

1. Označ najväčšie pozitíva dištančného vzdelávania.  

a) hľadanie a nachádzanie nových a 

alternatívnych možností 

b) vedenie k samostatnosti 

c) menej náročného učiva 

d) vyššia angažovanosť/aktivita 

e) väčšia miera zodpovednosti za svoju prácu 

f) častejšia komunikácia s rodičmi 

g) neriešim chýbajúce pomôcky 

h) učenie sa novým formám – ZOOM, Edupage, 

Alf a iné 

i) individuálny prístup, odstránenie tlaku zo 

strany spolužiakov 

j) vlastné pracovné tempo  

k) odpadá riešenie správania žiakov v triede 

l) iné: _______________________________ 

2. Označ najväčšie negatíva dištančného vzdelávania. 

a) náročnosť riešených úloh 

b) čítanie s porozumením  

c) vážnosť riešených úloh 

d) neúplnosť riešenia úloh 

e) nepochopenie komunikácie zo strany učiteľa  

f) nepochopenie komunikácie zo strany rodiča  

g) časová vyťaženosť  

h) nechuť pracovať samostatne  

i) objektívnosť hodnotenia 

j) chýbajúci kontakt so spolužiakmi 

k) nedostatočná motivácia 

l) iné: _______________________________ 

 

 

  

3. Dištančné vzdelávanie v predmete slovenský jazyk a literatúra bolo pre mňa: 

a) zaujímavé 

b) ľahké  

c) nudné  

d) zábavné  

e) monotónne  

f) vzrušujúce  

g) nejasné/zavádzajúce  

h) ťažké 

i) opakujúca sa 

 

4. Vyjadri svoj postoj k výroku: 

Úlohy, ktoré som riešil/-a mi pomohli pochopiť učivo. 

a) súhlasím 

b) nesúhlasím  

 

5. Vyjadri svoj postoj k výroku: 

Mali sme mať viac úloh. 

a) súhlasím 

b) nesúhlasím  

 

6. Vyjadri svoj postoj k výroku: 

Pravidelne som riešil všetky zadania predmetu SJL.  

a) súhlasím 

b) nesúhlasím 

 

7. Vyjadri svoj postoj k výroku: 

So slovnou spätnou väzbou od učiteľa SJL sa stotožňujem. 

a) súhlasím 

b) nesúhlasím  

8. Doplň výrok: 

Svoju prácu a vedomosti (SJL) by som ohodnotil klasifikačným stupňom 

a) 1 (výborný) 

b) 2 (chválitebný) 

c) 3 (dobrý) 

d) iné:__ 
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