
 

 

 

Príloha 4 Kritériá hodnotenia pre žiakov na sebahodnotenie 

V sebahodnotiacom hárku sa ohodnoť podľa týchto pokynov a kritérií. 

 

Podľa toho, do akej miery si zvládol stanovené úlohy, vyfarbi políčka žltou, zelenou, modrou 

alebo hnedou farbičkou. Ak potrebuješ pri hodnotení pomoc, môžeš sa obrátiť na pani 

učiteľku.  

Žltú farbu použi pre tú časť, v ktorej sa hodnotíš, ako si zvládol ľudovú 

povesť. 

Zelenú farbu použi pre tú časť, v ktorej sa hodnotíš, ako vieš v texte určiť 

znaky povesti. 

Modrú farbu použi pre tú časť, v ktorej sa hodnotíš, ako pracuješ s textom 

– povesťou. 

Hnedú farbu použi pre tú časť, v ktorej sa hodnotíš, ako čítaš text – 

povesť. 

 

Vytvor si podobný kruh na sebahodnotenie a vyfarbi si ho podľa nasledujúcich kritérií. 

Čo je to ľudová povesť. Použi žltú farbičku a vyfarbi žltú časť. 

1 – vyfarbi všetky časti kruhu 1, 2, 3, 4, 5, ak vieš bez pomoci povedať, čo je 

ľudová povesť, povieš aspoň 3 znaky.  

2 – vyfarbi časti kruhu 2, 3, 4, 5 okrem časti označenej 1, ak vieš bez pomoci 

povedať, čo je ľudová povesť, ale nepovieš až 3 znaky, stane sa, že na niečo 

zabudneš. 

3 – vyfarbi časti kruhu 3, 4, 5 okrem častí označených 1 a 2, ak vieš iba 

s cudzou pomocou povedať, čo je ľudová povesť.  

4 – vyfarbi časti kruhu označené 4 a 5, ak iba s cudzou pomocou dokážeš 

zopakovať, čo je ľudová povesť.   

5 – vyfarbi iba časť kruhu označenú 5, ak o povesti nevieš povedať nič ani 

s pomocou. 

 



V texte určiť znaky ľudovej povesti. Použi zelenú farbičku. 

1 – vyfarbi všetky časti kruhu, ak vieš bez pomoci vysvetliť na prečítanej 

povesti, prečo je to povesť – povieš aspoň 3 znaky. 

2 – vyfarbi časti kruhu okrem časti označenej 1, ak vieš na prečítanej povesti 

vysvetliť, prečo je to povesť – povieš znaky, ale stane sa, že sa niekedy pomýliš, 

ale opravíš sa. 

3 – vyfarbi časti kruhu okrem častí označených 1 a 2, ak iba s cudzou pomocou 

vieš vysvetliť na prečítanej povesti, prečo je to povesť. 

4 – vyfarbi časti kruhu označené 4 a 5, ak iba s cudzou pomocou zopakuješ, 

prečo je text povesť.  

5 – vyfarbi iba časť kruhu označenú 5 – ak si povesť neprečítal a nevieš 

povedať ani s pomocou, o čom je. 

 

 

Práca s textom. Použi modrú farbičku. 

1 – vyfarbi všetky časti kruhu, ak vieš bez cudzej pomoci vytvoriť stručnú 

dejovú osnovu a podľa nej povedať obsah, vieš určiť hlavné a vedľajšie 

postavy, prečo sa ti páčili alebo nepáčili, vieš vysvetliť, či sa ti povesť páčila 

alebo nepáčila, vieš aj bez pomoci vymyslieť krátku povesť. 

2 – vyfarbi časti kruhu okrem časti označenej 1, ak vieš bez pomoci vytvoriť 

stručnú dejovú osnovu a podľa nej povedať obsah a určiť hlavné a vedľajšie 

postavy, povedať, čo sa ti na nich páčilo alebo nepáčilo, vieš vysvetliť, či sa ti 

celá povesť páčila alebo nepáčila, no niekedy sa v týchto činnostiach pomýliš. 

3 – vyfarbi časti kruhu okrem častí označených 1 a 2, ak vieš iba s pomocou 

vysvetliť, prečo je text povesť, mýliš sa častejšie, preto potrebuješ pomoc 

častejšie, iba s pomocou vieš vytvoriť stručnú dejovú osnovu a podľa nej 

povedať obsah, s pomocou  vieš určiť hlavné a vedľajšie postavy a vysvetliť, či 

sa ti povesť páčila alebo nepáčila.  



4 – vyfarbi časti kruhu označené 4 a 5, ak iba s pomocou vieš zopakovať obsah 

prečítanej povesti a povedať, či sa ti povesť páčila alebo nepáčila. 

5 – vyfarbi iba časť kruhu označenú 5, ak nevieš zopakovať celý obsah, vieš 

opakovať iba vety. 

 

Nahlas a plynulo čítať umelecký text. Použi hnedú farbičku.  

1 – vyfarbi všetky časti kruhu, ak vieš  bez prípravy plynulo čítať povesť, pri 

hlasnom čítaní robíš prestávky tak, aby si neprerušoval text na miestach, kde to 

nie je vhodné, čítaš jasne a správne, plynule, je ti dobre rozumieť.  

2 – vyfarbi časti kruhu okrem časti označenej 1, ak vieš bez prípravy plynulo 

čítať povesť, pri hlasnom čítaní robíš prestávky tak, aby si neprerušoval text na 

miestach, kde to nie je vhodné, čítaš jasne, plynule, je ti dobre rozumieť, ale 

niekedy sa stane, že urobíš chybu.  

3 – vyfarbi časti kruhu okrem častí označených 1 a 2, ak vieš bez prípravy 

takmer plynulo čítať povesť, pri hlasnom čítaní robíš chyby častejšie. 

4 – vyfarbi časti kruhu označené 4 a 5, ak vieš text povesti nahlas prečítať, iba 

po príprave, ak si text prečítaš viackrát a poznáš ho.  

5 – vyfarbi iba časť kruhu označenú 5, ak nevieš prečítať sám text povesti ani 

po príprave. 

 

Napíš, v čom sa chceš zlepšiť a čo pre to chceš urobiť. 

 

Chcem sa zlepšiť:  

 

 

 

Chcem pre to urobiť: 

 


