
Jak se mi ve škole da ří
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Evaluace (5. - 9.ro č.)

vždycky většinou ano někdy nikdy



vždycky
většinou 

ano
někdy nikdy

1 Při vyučování se soustředím na práci 19 129 55 0
2 Při vyučování jsem aktivní, hlásím se 4 88 103 8
3 Zadané úkoly plním samostatně 29 105 61 4
4 Umím s ostatními spolupracovat ve skupině 92 86 17 3
5 Ve skupině pracuji rád/a 89 67 37 4
6 Spolužákovi pomůžu, když si řekne 76 91 30 4
7 Když něco nevím nebo něčemu nerozumím, zeptám se někoho 62 79 51 6
8 Když požádám o pomoc, někdo mi pomůže 31 109 54 2
9 S učením/úkoly doma potřebuji pomoci 11 32 132 24

10 Umím najít informaci a stručně si ji zapsat 52 94 44 4
11 Plním domácí úkoly a včas je odevzdávám 53 107 37 1
12 Nosím potřebné pomůcky a mám je připravené na hodinu. 49 112 34 4
13 Dokážu mluvit před ostatními jasně a souvisle. 26 85 84 14
14 Umím říci svůj názor, diskutovat 61 82 46 8
15 Umím pozdravit, omluvit se, poděkovat, požádat o něco… 120 64 14 0
16 Umím naslouchat druhým bez přerušování 53 96 47 3
17 Dodržuji domluvená pravidla. 51 101 42 3
18 Jsem v hodině napomínán/a a ruším svým chováním ostatní. 9 32 117 41
19 Mezi spolužáky ve třídě se cítím dobře 87 80 28 4

Jak se mi ve škole da ří



Co se mi ve škole daří: zlepšení známek v určitých předmětech, zlepšení v naukových předmětech, nic (výjimečné odpovědi), zlepšení 
zapomínání pomůcek a DÚ, projekty, práce ve skupině, komunikace a spolupráce mezi spolužáky, 9. ročníky – přijetí na střední školu, 
postup do okresního kola ve volejbale, 2x si zlomit ruku.

Chtěl/a bych se zlepšit v: českém jazyce, anglickém jazyce, matematice, fyzice, německém jazyce, IvT, OV, Zoo, naukových 
předmětech.

Nevím si rady s: určitým předmětem (M, ČJ, NJ, AJ, FY, IvT), diktáty, slovními úlohami, orientací na mapě.

Ještě bych chtěl/a říct, že: v 5. ročnících výhoda malého kolektivu, dobří kamarádi, kteří si vzájemně pomáhají, líbí se mi ve škole, 
těším se na 8. třídu, protože 7. třída byla příliš náročná.

Poznámky třídního učitele/učitelky: 6. ročníky si uvědomují svou slabost v neplnění domácích úkolů, neschopnost jasně a souvisle 
hovořit před ostatními spolužáky, avšak 80% žáků/žákyň se cítí mezi ostatními dobře, v některých třídách zlepšení zapomínání, 
chování, sebehodnocení je vcelku objektivní (souhlasí s výsledky a projevy žáků/žákyň).
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Nejčastější odpov ědi žáků/žákyň:


