
Kritériá hodnotenia a klasifikácie  

 žiakov 2. ročníka 

 

SLOVENSKÝ  JAZYK  A  LITERATÚRA 

 

Dôležitou súčasťou vyučovacieho procesu je hodnotenie a  klasifikácia vedomostí a zručností 

žiaka. Klasifikácia má byť objektívna podľa platných pokynov a zásad. Hodnotí sa veku 

primerané ovládanie ortoepickej, ortografickej a pravopisnej normy. Zároveň sa hodnotí 

schopnosť stručne a podrobne reprodukovať čítaný text, reprodukovať vlastný zážitok či 

rozprávanie inej osoby, vytvoriť jednoduchý, veku primeraný vlastný text, čitateľská 

zručnosť, výsledky samostatnej, či skupinovej práce.   

 Pri vyučovaní slovenského jazyka treba neustále sledovať, hodnotiť nielen vedomosti a 

zručnosti, ale najmä úroveň jazykového prejavu žiakov. Preto sa vo vyučovaní okrem 

nespočetného množstva cvičných prác, úloh a cvičení predpisuje ako záväzný istý počet 

kontrolných diktátov a kontrolných prác.  

 Hodnotiť budeme priebežne každú vyučovaciu hodinu rôznymi spôsobmi – známka, slovné 

hodnotenie, symbol, sebahodnotenie. Pri hodnotení zohľadňujeme prácu žiaka počas celého 

klasifikačného obdobia.  

 Pri hodnotení kontrolných diktátov, písomných a kontrolných prác sa budeme riadiť 

vnútroškolskou stupnicou. Na polročnej a koncoročnej klasifikácii budú žiaci hodnotení 

jednou známkou, ktorá je komplexným hodnotením všetkých zložiek predmetu.  

Predpísané diktáty a kontrolné práce: 

 

Počet a zameranie kontrolných diktátov v 2. ročníku:  

počet: 10  

Zameranie:   

1. Opakovanie učiva z 1. ročníka ZŠ   

2. Hláska a písmeno (ch, dz, dž)   

3. Samohláska ä   

4. Dvojhlásky   

5. Tvrdé spoluhlásky   

6. Opakovanie učiva za 1. polrok   

7. Mäkké spoluhlásky  

8. Slabiky di, ti, ni, li, de, te, ne, le 

9. Vety   

10. Opakovanie učiva z 2. ročníka  



 

Rozsah kontrolných diktátov v jednotlivých ročníkoch:  

2. ročník 20 – 30 plnovýznamových slov 

 

 Kontrolným diktátom predchádzajú nácvičné diktáty – po zrakovej a sluchovej príprave, 

komentovaný, zrakový diktát, autodiktát, výberový, vysvetľovací, prípravný,  voľný a tvorivý 

diktát. Typ a množstvo nácvičných diktátov volí vyučujúci podľa vedomostnej úrovne  a 

zručnosti žiakov písať gramaticky správne. Nácvičné diktáty hodnotíme počtom chýb, 

prípadne slovným komentárom.  

 

Tri kontrolné práce 

1. Vstupná kontrolná práca  

2. Polročná práca  

3. Výstupná kontrolná práca    

 

Písomné práce po každom prebratom celku.  

 Kontrolným a písomným prácam predchádzajú pravopisné cvičenia, ktoré hodnotíme počtom 

bodov alebo  percentuálne.  

 

 Písanie a slohovú výchovu hodnotíme symbolmi, slovným komentárom. Postupne v druhom 

polroku symboly nahrádzame známkou.   

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

školy a Vnútroškolskej stupnice na hodnotenie diktátov a písomných prác. 

 

 

MATEMATIKA 

 

V druhom ročníku ZŠ sú žiaci priebežne i súhrne hodnotení slovne a klasifikáciou. 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 matematické vedomosti a zručnosti. Hodnotenie matematiky /geometrie/ ako 

predmetu je súčasťou súhrnného hodnotenia žiakov 2. ročníka.  

Učiteľ hodnotí u žiakov matematickú zdatnosť, ktorá obsahuje: 

 Povinnú oblasť: 

• Tvorí ho súbor vstupných, tematických, polročných a výstupných prác – 1. polrok – 3 

písomné práce, 2. polrok – 3 písomné práce 

•  Tematické práce:   

a) Sčítanie a odčítanie v obore do 20 s prechodom cez základ 10.  



b) Vytváranie prirodzených čísel v obore do 100.  

c) Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore do 100.  

 Učivo geometrie začleniť k učivu jednotlivých tematických celkov.   

• Ústna odpoveď – najmenej jedenkrát za polrok.  

• Hodnotenie grafického prejavu žiakov (presnosť, úhľadnosť, správnosť) na geometrii.  

 

V každom bode je ohodnotený každý žiak známkou podľa vnútroškolskej stupnice na 

hodnotenie písomných prác. Tieto známky majú najväčšiu váhu pri klasifikácii.  

 Priebežné osvojenie osvojených poznatkov z aktuálne prebraného tematického 

celku:  

   päťminútovky, bleskovky.  

Žiak je hodnotený podľa vnútroškolskej stupnice.  

 

Nepovinnú oblasť: 

Jeho súčasťou je:  

o schopnosť samostatne tvoriť, triediť a aplikovať získané matematicko-analytické 

vedomosti - prejavenie sa v tvorivej hre.  

o pracovné listy,  práca s IKT zdrojmi a aktivita na hodinách  

o vypracovanie domácej úlohy  

 

Žiaka hodnotíme  podľa Metodického pokynu č. 22/2011 – R na hodnotenie žiakov 

základnej školy.   

 

 

PRVOUKA 

 

        V predmete Prvouka v 2. ročníku hodnotíme žiakov 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 kompetencie žiaka.          

 

Žiak vie:  

– hodnotiť seba  

– hodnotiť svet  



– prijať hodnotenie iných.   

 

Povinná oblasť:  

– po každom tematickom celku – formou bleskovky alebo menšej kontrolnej práce  

– každodenné – ústne, písomné, symbolmi, denníkovými záznamami, písaním správ, 

učiteľovými otázkami na reflexiu, slovným hodnotením,   

  

  

Nepovinná oblasť: 

- výstavka k jednotlivým témam z prvouky 

- obrázkový herbár rastlín  

 

 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA 

 

 Žiakov hodnotíme podľa Metodických pokynov č.22/2011 –R na hodnotenie a klasifikáciu 

v ZŠ a podľa  Vnútroškolskej stupnice na hodnotenie diktátov a písomných prác. 

Žiaci sú hodnotení známkou. 

 

Kritéria 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 

Povinná oblať : 

 výtvarné práce  žiakov /výber prác na hodnotenie je na vyučujúcom/ 

Nepovinná oblasť: 

 tematická nástenka k jednotlivým ročným obdobiam 

 

Súčasťou portfólia sú aj písanky, listy, zošity, pracovné zošity a výtvarné práce. 

 

 

HUDOBNÁ VÝCHOVA 

 

Žiakov hodnotíme podľa Metodických pokynov č.22/2011 –R na hodnotenie a klasifikáciu 

v ZŠ a podľa  Vnútroškolskej stupnice na hodnotenie diktátov a písomných prác. 

Žiaci sú hodnotení známkou. 

     V 2. ročníku základnej školy hudobná výchova nadväzuje na predprimárne vzdelávanie, 

preto osvedčeným médiom pedagogického  procesu je hra na primeranej mentálnej úrovni 

žiaka. Zámerom hudobno-východnej práce je zapojiť každého žiaka do hudobných aktivít.  



Uplatňujú sa všetky druhy hudobných činností, z ktorých dominujú spevácke a hudobno-

pohybové. Kladieme dôraz na hudobné zážitky, ktorých prameňom je v prvom rade hudba 

a proces sebarealizácie. 

Prostredníctvom hry s hudbou a jej prvkami prehlbujeme počiatočný spontánny záujem 

o hudbu, hudobné prejavy tak, aby vnímanie hudby a hudobné aktivity prinášali radosť 

a uvoľnenie. Usilujeme sa o to, aby sme žiakom poskytovali optimálne podnety pre ich 

hudobnú aktivitu, preto striedame hudobné činnosti, uprednostňujeme zážitkové 

a skúsenostné metódy, hrové formy.  

Je žiaduce, aby každá vyučovania hodina mala svoj cieľ, k splneniu ktorého smeruje každá 

činnosť žiaka. Takýto postup vylučuje izolovanosť hudobnej činnosti a je predpokladom 

systematickej hudobno-výchovej práce. 

 

Koncepcia hodnotenia predpokladá: 

 dobré poznanie žiaka 

 formatívne hodnotenie v rôznych formách (ústne, písomné, symbolické, grafické, 

prezentácia 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 

 

Hodnotíme: 

 úroveň zvládnutia výkonového štandardu 

 

 

 

TELESNÁ A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA 

 

     Hodnotenie a klasifikácia žiakov je súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu a bude 

realizovaná v súlade s Metodickým pokynom č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy. 

     V 2.ročníku sú žiaci hodnotení známkou. 

K dosiahnutiu cieľov telesnej 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 v medziosobnostnom 

porovnávaní motorických výkonov žiakov.  

 

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

štandardov hodnotí:   

  

• aktívny vzťah k predmetu,   

• využívanie osobných predpokladov,   

• autentickosť, kreativita a originalita pri riešení úloh,   



• nachádzanie a používanie medzipredmetových vzťahov a súvislostí,  

• záujem a snaha o zlepšovanie telesnej a duševnej zdatnosti,   

• schopnosť zaujať postoj a vyjadriť vlastný názor.    

Každodenné sebahodnotenie žiakov v rôznych formách:   

-   sebahodnotenie pri výbere činnosti na základe vlastných možností a schopností,  

 -  sebahodnotenie počas činnosti: záverečné sebahodnotenie žiaka po ukončení 

činnosti, tematického celku i po dlhšom časovom období.  

 

 

Hodnotíme: 

 úroveň zvládnutia výkonového štandardu 

 

 

 

ETICKÁ VÝCHOVA 

 

 

V predmete Etická výchova hodnotíme žiakov podľa Metodických pokynov č. 22/2011-R 

na hodnotenie a klasifikáciu v ZŠ a  podľa Vnútroškolskej stupnice na hodnotenie diktátov a 

písomných prác.  

       Na hodine etickej výchovy žiakov hodnotíme známkou. Je vhodné a žiaduce jednotlivcov 

oceniť slovne počas hodiny , priebežne i na konci hodiny s dôrazom na samostatnosť 

a správnosť tvorby záverov z riešenia úloh. Úroveň kombinovaných verbálnych, písomných, 

výtvarných, literárnych prejavov a komunikatívnych zručností je vhodné kontrolovať 

a hodnotiť prostredníctvom prezentácie projektov.   

Žiakom tiež poskytneme priestor na sebahodnotenie a reflexiu, ako sa cítili, ako sa im hodina 

a jednotlivé aktivity páčili, v čom by privítali zmenu. 

 

NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA 

 

 V predmete náboženská výchova sú žiaci hodnotení známkou. Pri praktických 

aktivitách je vhodné slovné hodnotenie praktických zručností s dôrazom na samostatnosť 

a správnosť tvorby záverov  z riešenia úloh. úroveň verbálnych, písomných, výtvarných, 

literárnych prejavov a komunikatívnych zručností je vhodné kontrolovať a ohodnotiť 

prostredníctvom prezentácie. 

Žiakom tiež poskytneme priestor na sebahodnotenie a reflexiu. 

 

 

 



 

 

 


