
Formativní hodnocení v českém jazyce na 2. stupni ZŠ

Pavla Štěpánová (paja.stepanova@seznam.cz)

ZŠ Květňák (Květnového vítězství 1554)



Obsah workshopu

1. práce s cíli v rámci tematického celku hláskosloví

2. tvorba kritérií s žáky (na metodě ŽIVOTABÁSEŇ)

3. práce s kritérii v hodinách dílen čtení s důrazem na 
sebehodnocení žáků

a) minilekce

b) jak „to“ bylo v praxi

c) co „to“ dalo dětem



1. PRÁCE S CÍLI V RÁMCI TEMATICKÉHO CELKU

CÍLOVÁ SKUPINA: 

ŽÁCI 6. ROČNÍKU

JAK ZJISTIT, CO ŽÁCI UMÍ Z 1. STUPNĚ?

JAK PRŮBĚŽNĚ PRACOVAT S TÍM, CO SE ŽÁCI NAUČILI?

TÉMA: 

ČJ – HLÁSKOSLOVÍ (5 h)



Ke každému cíli zapište:
a) fajfku, pokud cíli rozumíte, dokážete ho vysvětlit
b) otazník, pokud je u cíle nějaká nejasnost
c) křížek, pokud cíli zatím příliš nerozumíte

a) Kdo si není u něčeho jistý? 
b) U kterého cíle se objevil 

křížek?
c) Který cíl se vám zdá 

nejtěžší/nejjednodušší? 
(okomentujte)



miniLEKCE

A) K jakému cíli/k jakým cílům se texty vztahují? Podle čeho tak usuzujete?

B) Jaké nové/důležité informace jste se dozvěděli?



Zdroj: https://www.mojecestina.cz/article/2013092801-hlaskova-stavba



Zdroj: https://www.mojecestina.cz/article/2013092801-hlaskova-stavba



Zdroj: https://www.mojecestina.cz/article/2013092801-hlaskova-stavba



miniLEKCE

JAKÉ INFORMACE POVAŽUJI ZA DŮLEŽITÉ ZAPSAT SI DO PORTFOLIA?

x = souhláska

o = samohláska

POUŠŤ, CHLEBA

XXOX

OXOXO

Jaký je rozdíl mezi hláskou a písmenem?

a) Kolik má slovo písmen?

b) Kolik má slovo hlásek?

BĚŽET – ZPĚV



miniLEKCE

Znovu se vraťte k cílům a zapište 
odpovídající symboly podle aktuálního 
porozumění (✓,?,x).

a) Kdo se posunul dozadu? 
b) Kdo se posunul dopředu?

c) Kdo zůstal na místě?
(okomentujte)



Jak to bylo v praxi a 
co by šlo lépe?
a) Metoda I.N.S.E.R.T

b) začít otázkou: U kterého cíle máte „?“

c) palec nahoru – destičky – špachtle 

d) zadat min. 1 cíl, který žáci neznají, a ověřit 
tak, že četli/vyplňovali PL poctivě

e) zápis do PL (těžší příklady)

f) reflexe každou hodinu + NIC NEGUMOVAT

g) založit do portfolia a nosit každou hodinu



REFLEXE

Co Vás zaujalo? (+/-)

V čem vidíte smysl/přínos?

Jaká jsou rizika?



Co „to“ přineslo dětem?

Jo, tohle jsme 
dělali, ale vůbec 

netuším, co to je.

Vím, co bych si 
měla opakovat, 
protože mi to 

nejde.

Vidím, co jsem se 
naučil.

„Dokážu odpovědět 
na otázku: Co jsem 
se dnes naučil(a)?“

Vím, co mám 
umět.



2. TVORBA KRITÉRIÍ S ŽÁKY

CÍLOVÁ SKUPINA: 

ŽÁCI 6. ROČNÍKU

JAK MOHOU ŽÁCI ZLEPŠIT SVÉ DÍLO?

JAK SE NEZBLÁZNIT Z POSKYTOVÁNÍ ZPĚTNÉ VAZBY?

TÉMA: 

D – SPARTA; CAESAR



metoda: 
ŽIVOTABÁSEŇ

Vyberte si oblíbenou 
historickou, literární, 
sportovní aj. postavu.

Báseň obsahuje 
relevantní 

informace, které 
se neopakují.



Jak uvedený příklad 
odpovídá zadání?

Báseň obsahuje 
relevantní informace, 

které se neopakují.

Co za informace se z 
básně dovídáme? 



Posuďte tyto výroky. 
Jak odpovídají zadání?

Báseň obsahuje různé
relevantní informace, 

které se neopakují.

Toto je veškerá 
odevzdaná práce –
jak odpovídá zadání?



Jak to bylo v 
praxi a co by 
šlo jinak?

dát si záležet s 
výběrem 
příkladů

online 
společná 
diskuse 

zápis na 
jamboard

představení 
kritérií

možnost 
přepracování 
(nevyužita)

ZAPOJIT ŽÁKY 
DO BODOVÁNÍ 

ÚROVNÍ



KRITÉRIA
ŽIVOTABÁSEŇ



KRITÉRIA 
ŽIVOTABÁSEŇ

S BODY



REFLEXE

Co Vás zaujalo? (+/-)

V čem vidíte smysl/přínos?

Jaká jsou rizika?



Co „to“ přineslo žákům aneb Jak jsme dopadli na 2. pokus?

1. pokus 2. pokus



3. PRÁCE S KRITÉRII V HODINÁCH DÍLEN ČTENÍ 
S DŮRAZEM NA ROZVOJ SEBEHODNOCENÍ ŽÁKŮ

CÍLOVÁ SKUPINA: 

ŽÁCI 7. ROČNÍKU

JAK ZVÝŠIT VNITŘNÍ MOTIVACI ŽÁKŮ KE ČTENÍ?

JAK HODNOTIT VYPRACOVANÉ ÚKOLY?

TÉMA: 

ČJ – DÍLNA ČTENÍ



miniLEKCE

• pohodlně se usaďte, vezměte si 
knížku a v klidu si 5(10) minut čtěte

• čtenářský úkol: Představte si, že se 
začínáte propadat do příběhu, který 
čtete. Které 3 věci byste si s sebou 
vzali, aby vám v příběhu pomohly 
„přežít“? Zdůvodněte svoji volbu.



Kritéria 
hodnocení 

v dílně čtení

Vyberte si jedno 
kritérium a doplňte jej 
slovním komentářem.

Zhodnoťte svoji dnešní práci v hodině dílny čtení 
podle tabulky kritérií. Forma zápisu: A3, B4, C3, D2



Jak to bylo v praxi a 
co by šlo jinak?
1. písemný zápis do sešitu s 1 vybraným 

komentářem

2. sdílení ve dvojici (bez zápisu), ve skupině, ve 
třídě (špachtle)

3. sledování pokroku:



Co „to“ přineslo žákům?

A4: Dnes jsem se zlepšil 
v tom, že jsem se více 

soustředil na čtení.

Mám B3, protože jsem 
úkol splnil dřív a nudil 

jsem se.
D2: Úkol pro mě bylo 
dneska těžké splnit, 

protože jsem se nemohla 
soustředit, když vedle ve 

třídě hrála hudba.
D3: Udělala jsem 

předpověď a mám jen 
1 otázku.

B3: Nevešel jsem se na 
stole se sešitem a 

posouval ostatní sešity.

A – doba čtení 
B – chování
C - tempo
D – úkol 

hodnoty:
4 – nejvyšší
1 – nejnižší 

Mohu říct, co mi 
nejde, a není to žádný 

problém.



You never lose. You
either win or learn.

(parafráze od N. Mandela z přednášky H. 
Fletcher-Wooda: Responzivní výuka)




