AKO DÁVAME
SPÄTNÚ VÄZBU
(HODNOTENIE)
ŽIAKOM V NARNII

Je veľmi ťažké hovoriť o „hodnotení“ v Narnii,
pretože naše vnímanie obsahu a procesov toho, čo
je v školách bežne definované ako hodnotenie, je
odlišné. Snažíme sa o zmysluplné dávanie spätnej
väzby, ktorá podporuje napredovanie dieťaťa. Učiteľ
v Narnii nie je „rozhodcom“, ktorý si pozrie výkon
a pridelí známku, ale skôr sa snaží byť „tréner,“ ktorý
dáva spätnú väzbu s výzvou na zlepšenie a v procese
napredovania žiaka podporuje a sprevádza.
„Hodnotenie“ v tomto reflektívnom ponímaní by
malo byť dynamickým zrkadlením toho, ako človek
napreduje, aké sú jeho výzvy a akými spôsobmi sa
ich snaží zdolávať. Súčasťou filozofie takéhoto
hodnotenia sú jasne pomenované ciele a kritériá
a učiteľ ako sprievodca v ich dosahovaní. V ebooku
Vám priblížim, ako to robíme v Narnii- môžete sa
inšpirovať.

Ľubica Noščáková
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Úvodné slovo:
Súčasťou CZŠ Narnia v Bratislave som sa stala v roku 2015. Byť súčasťou dynamického tímu, ktorý
objavuje, tvorí a pomenováva „narnijskú identitu“ a hľadá najlepšie možné cesty sprevádzania žiakov
počas ich rokov v škole tak, aby napredovali nielen akademicky, ale aj ľudsky a hodnotovo, považujem
za dar. Byť súčasťou komunity znamená, že mnohé z toho, čo tu budem verejne zdieľať, sme tvorili
v spolupráci, v interakciách a živom procese, navzájom sa inšpirujúc a preto pri niektorých
materiáloch nie je úplne možné uviesť autora. Vznikali v procese, postupným vylepšovaním
a premenami. S úctou ku každému, kto sa na tvorbe a overovaní podieľal a podieľa (akademická
čestnosť je v Narnii súčasťou hodnotenia) a so súhlasom vedenia školy ich dávam k dispozícii na
využitie a ako inšpiráciu pre tých, ktorí chcú. Autorov uvádzam tam, kde boli v narnijských materiáloch
uvedení. Snahou tohto príspevku je podeliť sa nielen o naše „aktuálne výstupy rôznych spôsobov
hodnotenia“ ale aj o cestu s spôsoby, akou ku nim prichádzame. Nie sú to návody, ale podnety na
zamyslenie, objavovanie a podpora pre tých, ktorí „sa chcú inšpirovať“.
Hodnotením sa zaoberáme každodenne, je súčasťou nášho fyzického aj online priestrou aj nás
samotných. Preto je súčasťou nášho hodnotenia práca na sebe ako učiteľoch, sme si vedomí, že to,
ako hodnotíme (učenie, situácie, aktivity, seba ) je „filtrované“ cez naše skúsenosti a charakter.
Každodenne hľadáme a nachádzame stále lepšie cesty, ako hodnotenie nastavovať, obohacovať
a realizovať. V týchto podkladoch nájdete práve aktuálne verzie toho, ako hodnotíme, ale aj časť toho,
čo už je súčasťou „našej narnijskej histórie“ spolu s tým, čo ešte len tento rok zavádzame do praxe,
aby si každý mohol vybrať práve to, čo potrebuje. V skutočnosti je veľmi ťažké vybrať a pomenovať
súčasti hodnotenia v Narnii – je totiž súčasťou všetkého, čo robíme. Aj samotné prostredie tvorené
zariadením aj ľuďmi, aj všetci z komunity školy ( nielen pedagógovia, rodičia, žiaci) sa zapájajú do
procesov hodnotenia v Narnii. Ak by sme vzali najjednoduchšiu definíciu z wikipédie, že hodnotenie je
pripisovanie hodnoty niekomu alebo niečomu, tak v Narnii sa snažíme uvedomovať si silu
zodpovednosti za tento proces a vedome ho spolutvoriť a zdieľať.
Čo sa týka definície toho, čo sa v hodnotení snažíme robiť, mi najviac utkvela „definícia“, ktorú sme
vytvorili v diskusii s rodičmi a pedagógmi- hodnotenie by malo byť dynamickým zrkadlením toho, ako
človek napreduje, aké sú jeho výzvy a akými spôsobmi sa ich snaží zdolávať. Pričom by mal poznať cieľ
, kritériá a mať hodnotiteľa ako sprievodcu. Keďže vzdelávanie vnímame ako živý, dynamický proces,
ktorý je potrebné prispôsobovať konkrétnym žiakom, meniacej sa situácii v škole a školskej komunite,
ale aj aktuálnemu dianiu v spoločnosti a v prírode, malo by byť aj hodnotenie, ktoré žiaka týmto
procesom sprevádza, živým a podporujúcim prvkom v sebapoznávaní, tvorení hodnôt a charakteru aj
akademickom napredovaní. Slovné spojenie „dynamické zrkadlenie“ vzniklo vtedy tak, že sme sa
rozprávali o aktualizácii toho, čím práve žiak žije a ako na to je práve teraz akademicky aj hodnotovo,
čo zahŕňa nastavenie na rast- čiže poznanie toho, čo už zvládol a čo ho zatiaľ ešte čaká. Dynamika
spočíva v poznaní, že je v jeho/našich spoločných silách tento stav meniť. A že je našou úlohou, ak sme
hodnotitelia, byť jeho sprievodcami týmto napredovaním. „

Ľubica Noščáková
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Z čoho vychádzame
„Hodnotenie“ v CZŠ Narnia je živý, stále sa vyvíjajúci systém dávania spätnej väzby.
Samotný výraz hodnotenie dávam do úvodzoviek preto, že v bežne zaužívanom kontexte má
význam, ktorý má málo spoločného s reálnou reflexiou , o ktorú sa v Narnii snažíme. Napriek
tomu ho budem ďalej používať práve vďaka zaužívanosti, aby som nemýlila čitateľa. Ak teda
vravím o hodnotení, myslím tým dávanie spätnej väzby žiakom so zámerom reflektovať ich
pokroky a podporiť ich v napredovaní. To, čo si takéto hodnotenie zachováva a má na
zreteli celý čas a vo všetkých svojich metamorfózach je, že vychádza z misie a vízie školy.
Misia a vízia vznikli na základe diskusií v komunite škôl C.S.Lewisa ( prebiehajúcich na
stretnutiach formou workshopov a diskusií nielen pri samotnej formulácii misie a vízie, ale aj
v rozhovoroch o tom, čo jednotlivé slová pre jednotlivých členov predstavujú, aký význam a
hodnotu pre nich majú a ktoré jej súčasti je pre nich dôležité do misie a vízie vložiť a mať na
zreteli počas celého vzdelávania v Narnii. Tu sme aktívne spolu hľadali formulácie, ktoré
odrážajú obsah hodnôt, ktoré pre jednotlivých členov komunity a spolu nesú a ktoré chceme
zdieľať a šíriť ďalej „ako súčasť vzdelávania“)
Misia a vízia školy vyjadrujú predstavu komunity škôl C.S.Lewisa o kvalitnom vzdelávaní.
Všetky rozhodnutia, ktoré v škole robíme, smerujú k naplneniu misie a vízie školy.
Hierarchicky ide o najvyššie ciele výchovy o vzdelávania, preto ich dosiahnutie má prednosť
pred akýmikoľvek inými cieľmi. Škôl je viacero a na rôznych stupňoch vzdelávania ( základné
školy, bilgym a lýceum) a sú prepojené práve v misii, ktorú každá z nich špecificky rozvíja vo
svojej vízii.
Združenie škôl C.S. Lewisa zdieľa spoločnú misiu, ktorú každá zo škôl napĺňa špecifickým
spôsobom.
Každého žiaka vzdelávame a vychovávame
k tvorivému a kritickému mysleniu,
k zodpovednosti voči sebe, druhým a svetu
a k schopnosti tvoriť komunity
v duchu kresťanských biblických hodnôt.
CZŠ Narnia sa k napĺňaniu misie prihlásila vypracovaním svojej špecifickej vízie, ktorá má svoju
preambulu a niekoľko SMART cieľov. Preambula znie:
Vytvárame bezpečné a radostné prostredie,
v ktorom sa učíme práci na sebe, vnímavosti voči okoliu,
zodpovednosti za svet a pokore pred Tajomstvom.
Rozvíjame vedomosti, hodnoty, vzťahy a zručnosti,
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potrebné pre život v neustále sa meniacom svete.
Narnia pri svojom založení začala tvoriť systém hodnotenia žiakov, ktorý bol obohacujúci
oproti v tom čase používanému známkovaniu. Jej učitelia vychádzali z toho, že hodnotenie
žiakov spolu s ich podporou a motiváciou významne ovplyvňujú kvalitu vykonanej práce
a dosahovaných výsledkov. Hodnotenie je cestou, ako deti podporovať v ich napredovaní –
akademickom aj v cielenom rozvoji charakteru. CZŠ Narnia uprednostňuje motiváciu
a podporu žiakov a snaží sa tvoriť systém „dynamického zrkadlenia“ , ktorý pomáha žiakom
napredovať akademicky aj ľudsky. Pre ilustráciu ťažísk vzdelávania v Narnii uvádzam
schematické zobrazenie základov vzdelávacieho programu školy, ktoré sú rozpracované
v misii a vízii školy.

Z tohto základu vychádzajú aj ciele hodnotenia v CZŠ Narnia:
•
•
•
•

poskytnúť spätnú väzbu tak, aby žiak mohol spoznávať svoje prednosti aj slabšie
stránky ako fakty, na základe ktorých môže v živote robiť správne rozhodnutia;
motivovať žiaka k poznávaniu;
rozvíjať cieľavedomosť, schopnosť vyhrávať a prehrávať, schopnosť tešiť sa z úspechu
iných, schopnosť empatie a asertivity, vytrvalosť a podobne
učiteľ, ktorý hodnotí, je sprievodca a tréner žiaka v jeho procese napredovania, nie je
rozhodca či sudca
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Aspekty, ktorým sa chceme pri hodnotení vyhnúť
•
•
•

negatívne porovnávanie sa medzi žiakmi na základe dosiahnutého hodnotenia;
opodstatnené aj neopodstatnené pocity žiaka, že jeho hodnota je daná dosiahnutým
hodnotením;
demotivácia žiaka na základe negatívneho hodnotenia jeho úsilia.

CZŠ Narnia vytvára v tomto zmysle prostredie na dialóg učiteľa a žiaka rozvíjajúci tvorivosť na
oboch stranách.
V rámci tohto dialógu je zodpovednosťou učiteľa:
• predkladať žiakovi hodnotovo a informačne overené podnety ako inšpirujúcu výzvu k
tvorivému osvojovaniu si poznania, porozumenia a múdrosti
• pomáhať mu postupne si osvojovať schopnosť slobodne sa rozhodovať pri hľadaní
svojho originálneho smerovania v živote tak, aby...
• odozva žiaka vyústila do štýlu života, ktorý môže byť obohatením tej komunity a
spoločnosti, v ktorej bude ako občan uplatňovať svoje obdarovanie a schopnosti.

Ako konkrétne to robíme?
1. Dôležitou súčasťou hodnotenia sú všetci členovia narnijskej komunity, preto tvoríme
systémy/aktivity, aby mohli byť súčasťou v miere, ktorá je obohacujúca pre všetkých
zúčastnených. Preto sa spolu stretávame, vzdelávame, učíme sa, robíme aktivity,
o časť ktorých sa podelím aj tu. Učitelia, rodičia aj žiaci.
Pavel Kailing, jeden zo zakladateľov CZŠ Narnia už pri zakladaní prišiel s ideou, že
súčasťou školy, čiže partnermi vo vzdelávaní, sú aj rodičia. Vtedy to bolo
nepredstaviteľné, teraz reálne a stále hľadáme a vylepšujeme spôsoby a cesty, ako to
realizovať. Medzi ukážkami hodnotenia budú aj „rodičovské odkazy“, ktoré bývajú
súčasťou hodnotenia. Rodičia sú partnermi
hodnotenia aj pri
konzultáciách/stretnutiach, dostávajú a dávajú podnety na reflexiu, raz ročne máme
spolu konferenciu Rastieme spolu, workshopy, Festival vzdelávania. Rada rodičov, aj
OZ Brána do Narnie sú cesty, ktorými sa rodičia zapájajú do aktivít školy a ako ich
súčasť dávajú ocenenia aj výzvy/podnety/reflexie a hodnotenia aj učiteľom a ku ich
práci, aj škole a členom jej komunity.
Rovnako ako pri zakladaní Pavel prišiel s návrhom, že rodičia sú partnermi vo
vzdelávaní žiakov, tak vniesol po rokoch fungovania školy do Narnie myšlienku, že
partnermi vo vzdelávaní sú aj všetci žiaci. Vznikalo mnoho otázok : A to si ako máme
predstaviť? Viete, 25 žiakov, partnerov na/vo vyučovaní, to bude zmätok, nie? Keď
začne každý chcieť a robiť to svoje! Lenže fakt je, že ak nie sú „partnermi vo
vzdelávaní“, tak v skutočnosti nepreberajú zodpovednosť za svoje učenie a v tom
prípade „hodnotenie“ im nepomáha napredovať, ale ich len „nálepkuje“ známkou či

Viac inšpirácie nájdete na www.lubicanoscakova.sk

5

Ako dávame spätnú väzbu (hodnotenie) žiakom v Narnii | Ľubica Noščáková

akokoľvek inak porovnanie žiaka voči danej norme (sumatívne). Takže
sebahodnotenie, rovesnícke hodnotenie aj koučovacie rozhovory (one to one),
konzultácie a tútoring sa stávajú súčasťou nášho vzdelávania. Spoločne zčaíname
každé ráno openingom (stretnutie v kruhu, ktoré má svoju metodiku a jeho súčasťou
sú aj hodnotenia-reflexie žiakov), organizujeme aj fakultné openingy (stretnutie 4
ročníkov z jednej chodby, cca 75 žiakov ) na aktuálne a hodnotové témy v súlade
s celoročným projektom Narnie. Tu sa aj hodnotia aj vyhodnocujú a reflektujú aktivity
fakúlt. Okrem toho žiaci v ročníkových stretnutiach (3 triedy toho istého ročníka)
reflektujú svoje ročníkové projekty a v záverečnej ceremónii získavajú hodnotenie ku
celoročnej práci s cnosťami jednotlivých ročníkov (pri dekrétoch uvidíte ukážku).
V cielených aktivitách sa učia reflexiii, sebareflexii, rovesníckemu hodnoteniu a toto
všetko je súčasťou ich hodnotenia.
Učitelia tiež dostávajú podporu vo forme menotringu a koučingu aj od podporného
„špeci tímu“ (psychológovia, špeciálni pedagógovia, asistenti), majú spolu debatníky a
„čas pre seba“ vyhradený v rozvrhu ako hodinu týždenne. Vychdázame z toho, že
učiteľ dokáže žiakov naučiť len to, čo on sám vie. Umenie hodnotenia, ktoré podporuje
žiaka v napredovaní spočíva vo veľkej miere v schopnosti prijímať žiakov, ich
jedinečnosť a vnímať ich príbehy. Ako podporu učitelia dostávajú/spolutvoria
metodiku, šablóny a systém hodnotenia, aj vzdelávanie, ako ich napĺňať obsahom.
Časť z nich tu dávame k dispozícii.
Snažíme sa, aby očakávania/kritériá hodnotení boli súčasťou a oporným systémom,
aby žiaci, rodičia aj učitelia vedeli, čo sa od nich očakáva, čo majú vedieť a vedeli, že
sú prijímaní, že chyby sú súčasťou procesu učenia a že „zajtra urobia lepšie chyby ako
dnes“
2. Hodnotový a/aj hodnotiaci
systém je ukotvený nielen v ľuďoch, ale je
zviditeľňovaný aj ako súčasť priestoru. Rovnako aj akademické/vdelávacie ciele sú na
prvom stupni zviditeľňované ako súčasť tried, na druhom stupni ako podpora v online
priestore. C. S. Lewis , autor Narnie, používa vo svojom diele takéto prirovnanie: “Keď
sa stratíme v lese, smerovník je skvelá vec. Ten, kto ho zbadá prvý, vykríkne: `Pozrite
sa!` Všetci sa okolo neho zhromaždia a prizerajú sa. Ale keď sme cestu našli a míňame
ukazovatele trasy v pravidelných odstupoch, nezastavujeme sa už, lebo nám dodávajú
odvahu pokračovať...” Súčasťou Narnie a hodnotenia v nej sú takéto smerovníky
priamo priamo v priestoroch školy, na prvom stupni aj tried a postupne, spoločnými
aktivitami si ich žiaci zvnútorňujú a na druhom stupni už v priestore sú len tie, ktoré je
dobré mať denne zviditeľnené. Zároveň je smerovníkom každý člen komunity v miere,
v akej to dokáže. Vďaka spoločným dohodnutým nastaveniam a/aj smerovníkom
môžeme komunikovať a reflektovať to, čo sa deje, priamo v danom okamihu tam, kde
sa to stane, v súlade s našim nastavením hodnotení. Zároveň je hodnotenie každého
osobné, v súlade s GDPR, nezverejňuje sa. Pri vstupoch do školy máme náš hodnotový
strom:
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Spoločne dohodnuté pravidlá sú súčasťou chodieb (fakúlt
1.st) , aktualizáciu pravidiel, či dohôd, ktoré vzniknú ako
reakcia na konkrétnu situáciu ( a so zámerom učiť sa tvoriť bezpečné, rešpektujúce
a prijímajúce prostredie), robia bežne žiaci ako súčasť svojich reflektívnych aktivít
a umiestňujú ich v triede. Pri riešení konfliktov či reflektovaní situácií v triede s nimi priamo
pracujeme, majú váhu „dohody“. To, že máme „zviditeľnené pravidlá“, je len súčasť
hodnotiaceho procesu. Podstatná je „cesta“, ktorou ich spolu tvoríme a zavádzame, ich
reflektovanie a hodnotenie práce a správania žiakov na ich základe je len „čerešnička na
torte“. Dôležité je, že hodnotíme so žiakmi ich vedomosti, ich správanie, ich aktivity, situácie,
ktoré vznikli, nie „žiakov ako takých“. To, že urobím niečo „zlé“, neznamená, že „som zlý“.
Dôležité je to zreflektovať, hľadať a plánovať iné možnosti ako to urobiť nabudúce a učiť sa
z chýb. Hodnotenie je v tomto procese podporujúce, učiteľ sprievodca, dohody,
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pravidlá a ostatná súčasť priestoru sú „smerovníky“. Žiaci sa s nimi a ich obsahom stretávajú

Viac inšpirácie nájdete na www.lubicanoscakova.sk

8

Ako dávame spätnú väzbu (hodnotenie) žiakom v Narnii | Ľubica Noščáková

aj naživo, aj na hodinách, aj v online priestore a systéme hodnotenia.
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Súčasťou priestoru sú aj „informácie o procesoch“- aby boli zviditeľnené kritériá hodnotenia
aj akademické aj hodnotové. Tie nevyrábajú žiaci, tie sú súčasťou Narnie a procesov v nej, je
dôležité, aby každý vedel, čo čo znamená. Špeciálnou súčasťou je aj školský poriadok,
prerobený do podoby zrozumiteľnej žiakom- pomocou krátkych viet a piktogramov. Tieto sa
dajú potom priamo využívať pri hodnotiacich aktivitách ako kartičky, podklady na rozhovory,
podklady na tick listy atd. Vkladám ukážku šk.poriadku 1.stupňa, nie celý.

Viac inšpirácie nájdete na www.lubicanoscakova.sk
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Na podporu hodnotenia využívame systémy, z ktorých niektoré sú voľne dostupné pre
školy a iné sme si vytvorili na mieru.
V 1. a 2. ročníku je autentické hodnotenie súčasťou všetkých hodín. Nepoužívame
zatiaľ online nástroje na jeho podporu, prebieha priamo v triedach. Akademické
vedomosti aj cnosti sú zviditeľňované formou „kľúčov“, ktorých obsahom je to, čo
sa žiaci v daný polrok učia, čo by „mali zvládnuť“. Kartičky kľúčov sú súčasťou triedy
(na tabuli) vždy na celý polrok, ktorého sa týkajú. Ukážka kartičiek:

Viac inšpirácie nájdete na www.lubicanoscakova.sk
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Žiaci majú kartičky s priestorom na odškrtávanie vytlačené aj vo svojom osobnom
Remindri – Nezábudníku (polročný plánovací kalendár, ktorý škola vytvorila na mieru
jednotlivým ročníkom a dáva ho tlačiť každému žiakovi), kde si postupne vyznačujú
a zafarbujú, čo už zvládli a čo ich zatiaľ iba čaká
Kľúče máme zatiaľ pre 1.a 2. ročník, metodiku ku nim zostavila Zuzka Janeková
a graficky ich vytvoril Reinhard Siebestich. Polročné a koncoročné hodnotenie
vychádza z práce s nimi v triedach, pracujú s nimi žiaci aj rodičia. Rodičia dostanú na
začiatku roka infolist, v ktorom nájdu všetko, čo potrebujú ku akademickému aj
charakterovému vzdelávaniu v danom polroku aj to, ako sa ho môžu s deťmi
zúčastňovať, v čom „s nimi počítame“. Výsledným výstupom polroka je dekrét ( každý
ročník má svoj „level Cesty narnijského hrdinu“ v ktorom žiak získava to, čo je
potrebné, aby sa hrdinom mohol stať ). Jeho súčasťou sú slovné a piktogramové
hodnotenia - dosiahnuté kompetencie v akademickej oblasti aj v oblasti budovania
charakteru. Ten je v Narnii zastúpený prácou s cnosťami (každý ročník má otvára
a buduje u seba jednu cnosť- priateľstvo, zodpovednosť, statočnosť, atď.).
Vysvedčením prváka je teda Dekrét, ktorého súčasťou je všetko, čo pozná z triedy
a čo bolo zviditeľnené po celý rok aj v Nezábudníku, kde hodnotil aj sám seba.Aby bol
dekrét čo najosobnejší a „čitateľný“ pre dieťa aj rodiča, aby mu mohli rozumieť,
dostávajú spolu s ním „návod na jeho čítanie.“

Viac inšpirácie nájdete na www.lubicanoscakova.sk
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Infolist rodičom
Na začiatku šk.roku dostávajú rodičia Infolist, v ktorom sú zhrnuté informácie o polroku, na
2.stupni sú to potom predmetové listy, ktoré dostávajú žiaci, ale sú zároveň dostupné aj pre
rodičov, . Je pre nás dôležité, aby sme boli „prepojení“ a aby rodičia aj žiaci mali rovnako
prehľad ako učitelia, „do čoho idú“ . Vkladám infolist 1.roč., keďže ukážky hodnotenia,
kľúčov a dekrétu sú z 1.roč, vyberám z neho mená p.uč. jednotlivých predmetov, písala ho
Martina Čižniarová

Učni (prváci)
Zelená fakulta „Dračí
ostrov“
Učitelia v triede:
Meno a priezvisko : predmet

Viac inšpirácie nájdete na www.lubicanoscakova.sk
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1. Čo nás čaká v 1.polroku
Ročníková téma
Hviezda týždňa“

Cnosti

Openingy

Projekt „Hviezda týždňa“
Zmyslom tohto projektu je
vzájomné spoznávanie rodín.
Prihlásite sa na týždeň, ktorý si
zvolíte v tabuľke. Vaše dieťa sa
stáva hviezdou týždňa na daný
týždeň, počas ktorého predstaví
svoju rodinu a zároveň jeho rodina
príde na pondelkový Opening, kde
predstaví dieťa svojimi očami. Viac
si o tomto projekte povieme na
triednom stretnutí rodičov.

O priateľstve
1.Teambuilding zameraný na zavedenie
cnosti.
2. Korálky ako spätná väzba – čo som
sa naučil/a, napríklad ako sa starám
o priateľa, zaujímam sa o priateľa, viem
sa s ním podeliť, budujem dôveru
medzi nami.

Rozvíjame cnosti
Čítame z Narnie
Projekt Hviezda týždňa
Biblický opening - pribehy Z Biblie
budeme aplikovať do života.
Zippyho kamaráti cieľom tohto programu
je deti naučiť, osvojiť si sociálne
zručnosti pomocou rôznych príbehov.
Openingy s angličtinárom, inými hosťami
v triede.
Fakultné openingy
- prinášame témy na budovanie vzťahov,
života na fakulte.
Veľké openingy - prinášame témy pre celú
Narniu. Otvárame a zatvárame školský rok.
Oslavujeme Vianoce a hovoríme v tichu
o Veľkej noci.

Umenie matematiky
(Matemtika)
Rozvíjanie logického myslenia
s využívaním prvkov hier vo
viacerých matematických
prostrediach Hejného metódy –
krokovanie, stavby z kociek, vláčiky,
detský park.
Budeme:
zisťovať počet zobrazených
vecí
porovnávať počet
orientovať sa v priestore
učiť sa spravodlivo deliť
učiť sa klásť otázky
pracovať s chybou
Viac informácii o tejto metode

Budujeme zodpovednosť
1. Mám pripravené veci na
hodinu. Pomôcky v peračníku si
udržiavam upratané a pripravené na
použitie.
2. Udržiavam si čisté a upratané
pracovné miesto. Udržiavam si
poriadok v svojej školskej taške.

Umenie jazyka slovenského
(Slovenský jazyk)
Spoznávanie písmen zážitkovou formou
všetkými zmyslami
- Čítanie - technika splývavého čítania
- Písmo Comenia Script
o Správne tvary písmen, medzery
o Rozdiel medzi malými a veľkými
tvarmi písmen
o Prepis slov
o Veta
- Samohlásky
- Spoznávanie a čítanie písaného
písma
- Práca s textom

Umenie skúmania
(Prvouka)
Neoddeliteľnou súčasťou je už vyššie
spomínaný ročníkový projekt Hviezda
týždňa.
Budeme sa venovať témam:
Orientácia v čase a priestore
Ročné obdobia
Rodina
Povolania
Počasie
Projekt o Tatrách

S tímom špecialistov bude prebiehať
v triedach grafomotorický program
a následne aj tréning vizuomotoriky,
ktorý poslúži aj ako podklad pre
zvládnutie čítania.

Viac inšpirácie nájdete na www.lubicanoscakova.sk
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Umenie tvorby
(Výtvarna výchova)
Martina Čižniarová

Umenie hudby
(Hudobná výchova )
Erika Coyle a Martina
Čižniarová

Viacerými výtvarnými technikami
budeme spracovávať témy súvisiace
s aktuálne preberanými písmenami.

Rytmické hodnoty nôt (štvrťová,
osminová nota, štvrťová pomlčka).
Intonačná výchova podľa solmizačných
slabík (sol-la-sol-mi).

Aslanova múdrosť
(Náboženská výchova)
Martina Čižniarová

Umenie oddychu
(Rest Time )
Lucia Danišová

Umenie telohýbuce
(Telesná výchova )
Martina Čižniarová

Na telesnej výchove sa zameriame na:
- pohybové rozcvičky,
- skoky, behy, drepy
- hry s loptou
- tímové activity
Umenie anglického jazyka
(Anglický jazyk)
Katrarína Horňačková
Nora Dongala-Sedlár

Venovať sa budeme témam:
ako vznikol svet podľa
Biblie
význam hriechu
biblických veršov
Hodiny budú obohatené aj o
spievanie biblických piesní,
vyrábanie hmotných vecí k danému
biblickému príbehu.

Nastavenie pravidiel a ich dodržiavanie.
Pohybové a spoločenské hry,
Návšteva a výstavy v knižnici,
Jablčný deň - jesenné dielničky,
Deň lietajúcich vecí,
Burza oblečenia,
Vianočné dielničky,
Kalčeto turnaj,

Naučíme sa:
predstaviť seba a spolužiaka; porozumieť
inštrukciám učiteľa, pomenovať farby,
napočítať do 20, pomenovať školské
potreby, pomenovať a opísať hračky,
povedať, aké zvieratá vidíme na farme,
predstaviť svoju rodinu, povedať, aké jedlo
jedávame a kedy, opísať, čo je vonku,
rozpoznať 42 zvukov podľa metódy Jolly
Phonics, prečítať a napísať slová s použitím
základných zvukov; prečítať 13 výnimiek
(tricky words).

Ping pong turnaj,
Prezentácia talentov Narnie,
Enviro projekt,

Podrobnejšie informácie o AJ/KAJ v 1.roč.
nájdete tu:
infolist AJ-KAJ prváci 2022-23.docx

Burza hračiek,
kníh a spoločenských hier,
Pokemón klub,
Stavebnicový klub,
Karneval,
Beh za Aslana,
MDD,
Vodný deň v Rst

Viac inšpirácie nájdete na www.lubicanoscakova.sk
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Inšpirácie od špecialistov

Novinky v triede, prípadne link na
triedne fotky
Prváci – prechod šatníkom
https://youtu.be/JK3bxDmytdQ

Súhrn informácií zo špecitímu
Proces balenia školskej tašky - pre rodičov.docx

Vedieť čakať a byť trpezlivý je zručnosť, ktorú
v škole deti veľmi potrebujú, aby sa im dobre darilo.
Najmä pre prvákov je dôležité si ju osvojiť, aby sa
v triede dalo pracovať, spoločne zdieľať, rešpektovať
sa navzájom.
Prikladáme link na užitočný článok, kde sú dobré
tipy, ako túto zručnosť s deťmi doma trénovať.
https://najmama.aktuality.sk/clanok/288247/naucitdieta-trpezlivosti-da-zabrat-ale-stoji-to-za-to-skustetychto-par-tipov/

Plánované akcie
Október – workshopy pre rodičov –
predstavenie vyučovacích metód využívaných
v 1. ročníku
November – Teambuilding o priateľstve
O ďalších triednych aktivitách vás budeme
priebežne informovať.

Pozývame
19. 9. 2022 o 17:00 hod. – Plenárne
rodičovské stretnutie
19. 9. 2022 o 17:40 hod. - Triedne
stretnutie rodičov
8. 10. a 22.10. 2022 - Brigáda v areáli
školy
3.12.2022 - Narnijská konferencia pre
rodičov

Viac inšpirácie nájdete na www.lubicanoscakova.sk
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Opening
Okrem polročného prehľadu, vďaka ktorému majú učitelia, žiaci aj rodičia zviditeľnené, čo sa
deti učia v akademickej oblasti a aké životné zručnosti/cnosti zavádzajú v rámci budovania
charakteru, sú súčasťou hodnotiacich aktivít jednoduché rýchle každodenné hodnotiace
aktivity, v ktorých sa žiaci učia reflexii, vyjadrovať svoje pocity, postoje, názory a spolu
s týmito aktivitami, ktoré priamo rozvíjajú u žiakov schopnosť sebahodnotenia, prichádzajú aj
aktivity, podporujúce rovesnícke hodnotenie. Každý deň začínajme v triedach 1:stupňa
openingom v kruhu (metodiku openingov aj časové plány rozpracovala Zuzka Janeková pre
každý ročník zvlášť tak, aby odrážali ročníkovú projektovú tému, zavádzanie cností
v charakterovom programe aj akademické „otváracie“ aktivity“). Každý deň majú žiaci
nakreslenú Mapu dňa a hodnotia pomocou nej a piktogramov v nej sami svoju pripravenosť,
je ich oporou v tomto. Žiaci si na nej „odfajkávajú“- značia, čo už prešli a čo ich ešte čaká. Má
rôzne podoby:

Reflexia
Po skončení -prejdení celého dňa, keď už je na mape všetko označené, prichádza reflexia dňa,
ktorá môže mať rôzne podoby. Napr. Barometre – rôznymi spôsobmi žiaci dávajú najavo ako
sa cítia v súvislosti s dňom, s konkrétnou otázkou (od najjednoduchšieho využívania
ukazovaním palec hore, do roviny, dolu, cez ukazovanie celou rukou od najmenej = ruka dolu
smerom k zemi-pripažená (barometrová 0 ) po najviac-najlepšie-ruka vzpažená najvyššie

(barometrová 100), prácu s vytlačenými smajlíkmi, ktorých zodvihnú a ukáž, či len vyložia na
lavicu, alebo si nakreslia do Nezábudníka v daný deň.

Viac inšpirácie nájdete na www.lubicanoscakova.sk
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Hodnotiť sa dá aj v pohybe- napr. napravo ku dverám sa postavia všetci, ktorí dnes zažili niečo
zaujímavé, naľavo ku oknám sa postavia všetci tí, ktorí ... a kladieme „otváracie otázky“. Žiaci
sa potom rozprávajú o svojich objavoch- zážitkoch zo dňa medzi sebou, alebo kto chce, povie
ostatným, podľa dohody daného spôsobu reflexie. Reflexia dňa je možná aj v kruhu, kedy cez
otázky rozpráva vždy len jeden žiak po druhom a následne si robia záznam do Nezábudníka.
Zapisujú si svoje objavy, ale aj úlohy, čo potrebujú na ďalší deň, či dohodnuté kritériá
hodnotených prác, podporu vyučovania a sebaorganizácie. Vyznačujú si aj v tabuľkách kľúčov,
ak už niečo do nejakej miery zvládli a ako. Príklady otázok počas reflexie v kruhu:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Čo si dnes objavil?
Čo ťa prekvapilo?
Čo ťa rozosmialo?
Čo ťa pobavilo?
Čo nové si sa dozvedel?
Akú otázku by si chcel položiť ostatným po dnešnom dni?
Za čo si dnes vďačný?
Čo si cítil?
Aký okamih priateľstva/spolupráce, tolerancie (cnosti, ktorá sa zavádza v danom
ročníku) si dnes zažil?
Vyber smajlíka/ dixit kartu, ktorá vystihuje tvoj dnešný deň a povedz nám o nej niečo...
Keby bol dnešný deň rozprávkový, akou postavou by si bol a prečo?
O čom by si sa chcel dozvedieť viac?
Povedz mi tri situácie, v ktorých si dnes spolupracoval.
Čo užitočné si sa dnes dozvedel?
Keby si mal vybrať jednu vec, ktorú by si mohol z dnešného dňa zažiť ešte raz, ktorá by
to bola?
Za čo si dnes vďačný?

Žiakov už od 1. ročníka podporujeme v schopnosti vidieť vlastný úspech. Jednoduchým
sebahodnotením počas hodiny písania je u prvákov napr. to, že si sami označujú srdiečkom či
krúžkom to, čo sa im podľa nich naozaj vydarilo.

Viac inšpirácie nájdete na www.lubicanoscakova.sk
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Okrem trénovania rozlišovacích schopností, potrebných k práci s kritériami a sebahodnoteniu
venujeme dôraz na aktivity podporujúce schopnosť vidieť dobré veci/ činy. Prejavovaniu
vďačnosti venujeme v Narnii špeciálnu reflexiu každý týždeň. Obvykle v piatok v rannom
kruhu rozprávajú žiaci, za čo sú vďační, alebo priamo ďakujú spolužiakom za konkrétne veci,
ktoré oceňujú. Vďačnosť je pre školu priateľskú k dobru pri budovaní charakteru dôležitá, lebo
znamená, že žiaci/rodičia/učitelia vedia vidieť dobré veci, ktoré sú súčasťou ich života a neskôr
ich cielene konať. Poďakovania majú rôznu formu. Napr. v 1 triede okrem ocenení v kruhu,
ktoré si žiaci dávajú slovne, sa žiaci s učiteľmi oceňujú prostredníctvom korálok. Odovzdávajú
si ich navzájom, dávajú do vrecúšok, ktoré sú súčasťou ich „pokladu“. Zo získaných korálok
potom vzniká náramok priateľstva, pričom každý žiak má svoj unikátny a vie, ktorá korálka je
ocenením ktorej situácie, jeho činu. Ten je súčasťou záverečnej ceremónie prvákov, kde sa im
z truhličky s triednym pokladom dávajú ich náramky priateľstva spolu s ocenením a pred

prechodom do druhého ročníka. Konkrétna farba korálky má význam, ktorý je dohodnutý.
Majú potom čestné miesto v rámci fakulty. Fakulty tiež organizujú a hodnotia čin mesiaca.
Hodnotenie je súčasťou aj rôznych projektov a spôsob, ako v ňom prepájame žiaka- učiteľa
a rodičov je rôznorodý. V projektoch sa učíme sebahodnoteniu, rovesníckemu hodnoteniu
a v prepájaní s rodinou aj rodičovskému a rozumieť učiteľskému hodnoteniu, tomu, ako ho
čítať a použiť na napredovanie. Spočiatku tiež vychádza z vyjadrenia vďačnosti a cností, ktoré
sme už v danom ročníku podľa nastavení Narnie zvládli. Napríklad práve teraz sme dokončili
v 3 ročníku projekt, ktorý vychádza z čítania Klimáčkovho diela Noha k nohe. Počíta s tým, že
deti už majú za sebou cestu priateľstva. spolupráce a učia sa statočnosti. Spočiatku sme dielo
čítali a realizovali sme jeho aktivity

v priestore. Hľadali sme stopy v škole, v priestore okolo nej. Tak, ako autor v knihe, podľa
kapitol, sme vonku obkresľovali svoje stopy rôznofarebnými kriedami. Žiaci uvažovali o sebe
a hodnotili svoje pocity/postoje. Potom chodili a skúšali sa stavať do stôp iných a tešili sa
z ich radosti a uvažovali, prečo si vybrali dané miesta a rozprávali sme sa o tom spolu.
Nakoniec tvorili vlastnú „stopovaciu knižku“. Jej súčasťou bolo hodnotenie od kamarátov- kde
si do stopy navzájom písali, čo si na sebe vážia. Do druhej stopy si každý zo žiakov písal sám,
v čom je dobrý a akú stopu by chcel vo svete po sebe zanechať. A do projektu sme im nakoniec
pridali aj stopy, ktoré „na tajňáša“ pripravili ich rodičia doma a doručili nám ich. Našli si ich vo
Viac inšpirácie nájdete na www.lubicanoscakova.sk
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svojej stopovacej knihe ako darček. Hoci ide o 9 ročných žiakov, ukázali, že dokážu pri práci
s literárnym textom tvoriť aj svoje diela, ktorých súčasťou je podporujúce sebahodnotenie,
rovesnícke hodnotenie aj poďakovanie od rodičov, ktoré im pomáha napredovať. Ako učiteľka
som za takýto projekt, ktorý sme spolu robili, napísala nakoniec hodnotenie do pointbooku,
ktorý nasleduje hneď po ukážke z projektu.

Viac inšpirácie nájdete na www.lubicanoscakova.sk
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Od 3.ročníka používame aj online nástroje podpory, zavádzame Pointbook.

Pointbook
Priebežné hodnotenie na CZŠ Narnia má vlastný, špecifický charakter. Je do veľkej miery
inšpirovaný partnerskou školou Narnia v Banskej Bystrici, kde sa do súčasnej podoby
kryštalizoval na základe spätnej väzby žiakov, rodičov a pedagógov niekoľko rokov, a od roku
2010/11 má prehľadnú elektronickú podobu s názvom Pointbook. Je to v podstate
elektronická žiacka s rozšírenými možnosťami využitia, v ktorej je možné reflektovať nielen
akademické vedomosti žiaka, ale podrobne vkladať aj osobné sprevádzajúce komentáre
k práci, napredovaniu a výzvam. Žiak teda dostáva prostredníctvom pointbooku svoje
hodnotenie, no zároveň ako podporu vzdelávania používame One note. Tu každý pedagóg
2. st. zapisuje , čo so žiakmi na hodinách prešli. Tu si žiak nachádza aj všetky zadania, takže
vie z čoho, v akom rozsahu a podľa akých kritérií bude hodnotený. Na začiatku každého
polroku dostávajú žiaci 1.stupňa infolisty, žiaci 2.stupňa predmetové listy o vzdelávacom
obsahu aj hodnotených položkách a kritériách. Učíme ich s nimi aj s One note zošitmi ako s
podporou učenia pracovať priamo na hodinách Informatiky a Advisory. Pri hodnotení žiakov
od 3.ročníka používame teda „internetovú žiacku knižku“ nazvanú Pointbook.Umožňuje nám
podrobne reflektovať a hodnotiť, slovne , známkou, %. Obsahuje tri základné moduly:

A Cesta predmetov – hodnotenie prospechu v jednotlivých vyučovacích

predmetoch

Modul Cesta predmetov slúži na hodnotenie vzdelávacích výsledkov v jednotlivých
predmetoch. Obsahuje niekoľko prvkov
• Farebný pruh. Žiak získava za jednotlivé zadania istý počet stôp. Ten závisí od váhy, ktorú
príslušnému zadaniu pridelil učiteľ a od úspešnosti žiaka v príslušnom zadaní vyjadrenej v
percentách. Stopy sa sčítajú a žiak postupuje po farebnom pruhu ako po ceste stále vpred.
Každá farba znamená istú váhu hodnotenia, žiaci vopred vedia, čo bude akou váhou a podľa
Viac inšpirácie nájdete na www.lubicanoscakova.sk

28

Ako dávame spätnú väzbu (hodnotenie) žiakom v Narnii | Ľubica Noščáková

akých kritérií hodnotené. Samotná vizualizácia potom ukazuje žiakovi, aký kus z cesty, ktorá
ho v príslušnom polroku čaká, už dokázal prejsť. Na rozdiel od hodnotenia, v ktorom žiakom
za nesprávne odpovede „strhávame body“, v pointbooku naopak pribúdajú stopy po každej
dobrej snahe, ktorú žiak preukázal. Každé ďalšie splnené zadanie ho posúva bližšie k cieľu.
Cestou od štartu k cieľu sa mení farba podkladu pásu. Podľa toho, na akom podklade sa žiak
práve nachádza, vie posúdiť, na akú polročnú či koncoročnú známku či % si už svojou snahou
„zarobil“. Učiteľ zadá za polrok hodnotené zadania maximálne do výšky 100 stôp (SJL, MAT,
ANJ)., ostatné náukové predmety zadávajú 50 stôp a výchovy spravidla 30. Tu je ukážka zo
začiatku roka, zatiaľ s malým počtom hodnotení (3.ročník)
Pri kliknutí na jednotlivé časti cesty sa „rozbalí“ odkaz-hodnotenie, ktoré ku získanému
percentu úspešnosti napísal pedagóg pre podporu žiaka a lepšie porozumenie toho, čo už
zvládol a čo sú jeho výzvy. Hodnotené zadania sú rôzne, tu sú dva rozkliknuté rôzne detaily
(prvý je pri dotyku myšou, druhý zobrazenie po rozkliknutí aj s obr.stôp)

Záznam hodnotenia realizuje každý pedagóg svojim osobným štýlom a jazykom, ktorý žiaci
poznajú z jeho hodín, snaha je však vždy o jasnú ,presnú formuláciu, hodnotiacu prácu, nie
žiaka. Pokiaľ je to možné, obsahuje úspešnosť- koľko z ktorých vopred známych kritérií žiak
splnil a ako a súčasťou hodnotenia sú a aj výzvy- čo mu ešte ostáva, aby mohol byť úspešnejší.
V prípade, že žiak neplnil/neodovzdal/ nebol prítomný počas zadávania
zadania/testu/projektu/hodnotenej práce, pedagóg môže stopu zapísať v rozsahu

Viac inšpirácie nájdete na www.lubicanoscakova.sk
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hodnotenia (jej váhy) ako tzv. šedú a dvoma možnosťami- zatiaľ má 1% úspešnosti hodnotenia
a dátum, dokedy ju má žiak doplniť, alebo má obsah hodnotenia zapísaný ako zadanie,
s označením, že ho nie je potrebné doplniť a v tom prípade sa hodnotenie nespočítava do
komplexného polročného percenta úspešnosti všetkých hodnotení. V prípade, že zadanie
bolo treba doplniť a žiak tak neurobil, stopa sa po nastavenom termíne automaticky prepne
na chýbajúce zadanie, ktoré má 1% hodnotenie úspešnosti a do celkového hodnotenia sa
započítava.

V systéme môže pedagóg svoje hodnotenia editovať, no história je zaznamenaná a každá
zmena hodnotenia (aj pri oprave prípadnej chyby, ktorú urobí pedagóg a neskôr ju edituje) ,
automaticky odosiela upozornenie žiakovi aj rodičov s aktualizovaným editovaným
hodnotením. Hodnotenie sa uzatvára 24 hod pred pedagogickou hodnotiacou radou.
Na ceste si žiak nastavuje aj svoj osobný cieľ, ktorý je bez ohľadu na reálne dosiahnutý
výsledok hodnotený zvlášť, keď ho dosiahne/nedosiahne. Lampa je podpora sebahodnotenia
a stanovovania si vlastných cieľov, na čo si „žiak trúfa“, čo je podľa neho osobne úspech, keď

Viac inšpirácie nájdete na www.lubicanoscakova.sk
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ho v danom predmete dosiahne. Lampu si nastavujú žiaci v rozhovore s pedagógom vždy na
každý polrok nanovo. Tu je napr. ukážka nastavenia cieľa na 85%, po prvom hodnotení zatiaľ
dosiahnutých 74%, čo sa prejavilo zafarbením cesty a zmenou „smajlíka“ na konci cesty
Príklad zadania a kritérií, podľa ktorých ho žiak vypracovával:
„odfajkávaním“ autora a hodnotením spolužiakov:

Vypracovanie aj s

Hodnotenie v pointbooku:

Viac inšpirácie nájdete na www.lubicanoscakova.sk
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B Hvezdáreň spôsobilostí – modul hodnotenie nadpredmetových spôsobilostí
(hodnotenie je formatívne, má charakter spätnej väzby)

Hore na karte sa prepínajú jednotlivé hodnotené kompetencie: pracovať v tíme, riešiť
problémy, tvorivo myslieť, prezentovať. Hviezdy do hvezdárne získavajú žiaci počas celého
druhého stupňa, pri kliknutí na i sa „rozbalí“ pomenovanie „daného levelu“ čo žiak zvláda
a pri kliknutí na hviezdičku konkrétny odkaz učiteľa, ktorý ju zapísal:

Obsah jednotlivých úrovní kompetencii sformuloval projektový tím (Martin Kríž, Zuzana
Mikloš Fabrici, Gabriela Dyttertová a spol.) a prikladám ich sem v prehľadnej tabuľke, ktorá
sa dá využiť aj ako „rubrics“ pri pomenovávaní kompetencií žiakov v slovnom hodnotení tak,
že vyberiete vyjadrenie, ktorému podľa vás zodpovedá úrovni žiaka a vložíte ho do slovného
hodnotenia ako súčasť. Tiež je možné tabuľky vytlačiť a použiť ich tak, že každému žiakovi
zafarbíte jeho „úroveň“ čím uvidí aj svoje ďalšie výzvy.

Viac inšpirácie nájdete na www.lubicanoscakova.sk
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Nadpredmetové spôsobilosti - rubrics

Schopnosť pracovať v tíme
1 Podieľa sa
na rozdelení
úloh v tíme

2 Proaktívne
prijíma
zodpovednosť

3 Včas a
kvalitne plní
svoje úloh

4
Zrozumiteľne
komunikuje
výsledky
svojej práca
iným členom
tímu.

1.
Nie je ochotný
podieľať sa na
rozdelení úloh
v tíme.

Nie je ochotný
prijať
zodpovednosť,
plní len
konkrétne
jednoduché
úlohy zadané
učiteľom alebo
tímom.
Väčšinu
zverených úloh
nedokáže
zvládnuť
v primeranej
kvalite
a v dohodnutom
čase, svojím
meškaním
spôsobuje
problémy iným
členom tímu.
Nekomunikuje
s tímom,
pracuje iba na
svojich úlohách.

2.
Podieľa sa na
rozdelení úloh len
v tom, že
komentuje
návrhy učiteľa
alebo iných
v tíme –
prevažuje
nekonštruktívny
komentár,
odmietanie,
negativizmus.
Pri riešení
konkrétnych
zadaných úloh
prejaví iniciatívu
a urobí väčšiu
časť práce, než
aká mu bola
konkrétne
zadaná.
Niektoré úlohy
nedokáže splniť
v primeranej
kvalite
a v požadovanom
čase, niekedy to
spôsobí problémy
iným členom
tímu.

3.
Podieľa sa na
rozdelení úloh
v tíme
komentovaním
návrhov iných,
prináša aj pozitívne
komentáre, ale
prevažne založené
na osobných
sympatiách
a antipatiách.

4.
Podieľa sa na
rozdelení úloh
v tíme, je
prevažne
konštruktívny
a jeho návrhy
často zohľadňujú
vecné hľadisko,
nie osobné.

5.
Podieľa sa na
rozdelení úloh
v tíme, rozdelenie
odvodzuje
z predchádzajúcej
vecnej analýzy
úlohy.

Na vyzvanie je
ochotný prijať
zodpovednosť za
komplexnejšiu časť
riešenia zadanej
úlohy.

Proaktívne berie
zodpovednosť za
komplexnejšiu
časť zadanej
úlohy.

Niektoré úlohy
nedokáže splniť
v primeranej kvalite
a v požadovanom
čase, dbá, aby tým
nespôsobil
problémy iným
členom tímu.

Takmer všetky
úlohy plní
v primeranej
kvalite
a v dohodnutom
čase.

Je ochotný zdieľať
zodpovednosť aj
za iných členov
tímu, ak vidia, že
svoje úlohy
nezvládajú –
preberá
zodpovednosť za
úlohu ako celok.
Svoje úlohy plní
v primeranej
kvalite
a dohodnutom
čase, žiada si
spätnú väzbu
a má tendenciu
na svoje riešenie
vylepšiť.

Komunikuje tak,
že čiastočne spĺňa
požiadavky
úrovne 3

Komunikuje
výsledky svojej
práce tímu vtedy,
keď je k tomu
vyzvaný alebo
spontánne – nevie
vystihnúť správny
čas a/alebo
nereflektuje
potreby členov tímu

Komunikuje tak,
že čiastočne spĺňa
požiadavky
úrovne 5
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zrozumiteľne
a primerane
situácii
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Schopnosť riešiť problémy
1.
Neidentifikuje
problém a jeho
elementy.

2.
Identifikuje
problém, ale
nedokáže ho
rozložiť na
čiastkové
problémy/otázky.
Od učiteľa
vyžaduje veľmi
štrukturované
zadanie.

3.
Identifikuje
problém
a s pomocou
učiteľa dokáže
identifikovať
niektoré čiastkové
problémy/otázky.
Spolu s učiteľom
dokáže
štrukturovať
zadanie.

2 Zostaviť
stratégiu
riešenia
problému

Nedokáže
zostaviť
stratégiu
riešenia
problému.

S pomocou učiteľa
dokáže zostaviť
stratégiu riešenia
problému.

3 Vyhľadať
dostupné
vedomosti

Nedokáže
vyhľadať
dostupné
vedomosti.

Dokáže zostaviť
stratégiu riešenia
problému
analógiou
k vzorovej
stratégii
poskytnutej
učiteľom.
Dokáže vyhľadať
dostupné
vedomosti, ale
nedokáže oddeliť
potrebné od
nepotrebného.

4 Vyriešiť
problém.

Nedokáže
aplikovať
stratégiu
a vyriešiť
problém.

S pomocou
učiteľa dokáže
aplikovať
niektoré kroky
stratégie.

S pomocou učiteľa
dokáže aplikovať
celú stratégiu
a vyriešiť problém.

1 Identifikovať
kľúčové
elementy
problému
(analyzovať
problém)

Dokáže vyhľadať
dostupné
vedomosti
a oddeliť potrebné
od nepotrebného.
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4.
Identifikuje
problém,
samostatne
dokáže
identifikovať
niektoré čiastkové
problémy/otázky.
Pokúša sa
samostatne
štrukturovať
zadanie, čiastočne
sa mu to darí.
Dokáže zostaviť
stratégiu riešenia
problému,
čiastočne aj bez
pomoci učiteľa.

5.
Identifikuje
problém,
samostatne
dokáže
identifikovať
všetky dôležité
čiastkové
problémy/otázky.
Dokáže
samostatne
štrukturovať
zadanie.
Dokáže
samostatne
zostaviť stratégiu
riešenia
problému.

Dokáže vyhľadať
dostupné
vedomosti, oddelí
potrebné od
nepotrebného
a usporiada do
zmysluplného
celku.
Samostatne
dokáže aplikovať
stratégiu
a vyriešiť
problém.

Získané a
usporiadané
vedomosti overí
z viacerých
zdrojov.

Samostatne
dokáže aplikovať
stratégiu
a vyriešiť
problém. Navrhne
optimalizáciu
stratégie.
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Schopnosť tvorivo myslieť

2.1. Rozpoznať
príležitosť na
tvorbu (inováciu,
zlepšenie,
vynález...)

1.
Žiak nedokáže
pomenovať
žiadny dôvod
na vymyslenie
či zlepšenie
niečoho vo
svojom okolí.

2.
Žiak nemá
presnú
predstavu, resp.
neustále mení
predstavy
o tom, čo by
chcel vytvoriť
alebo zlepšiť.
Žiak si
uvedomuje
rôznorodosť
pohľadov, ale
nedokáže ich
zohľadniť.

3.
Žiak dokáže len
s pomocou učiteľa
sformulovať čo
chce zlepšiť vo
svojom okolí.

4.
Žiak dokáže
s pomocou učiteľa
spresňovať návrh
na zlepšenie
niečoho vo
svojom okolí.

5.
Žiak sám má
presnú predstavu,
čo chce vytvoriť
alebo zlepšiť
a túto predstavu
vylepšuje.

Žiak sa usiluje
navrhovať
riešenia, ktoré
zohľadňujú
názory iných, ak
sa o nich dozvie.

Žiak navrhuje
riešenia, ktoré
zohľadňujú rôzne
pohľady na danú
vec, ak sa o nich
dozvie.

Žiak proaktívne
zisťuje, aké rôzne
pohľady na danú
vec môžu
existovať
a zohľadňuje ich
v riešeniach, ktoré
navrhuje.
Žiak v každej
situácii testuje, či
inovatívny spôsob
využitia
poznatkov
a skúseností môže
zjednodušiť alebo
zvýšiť kvalitu
riešenia.
Žiak svoje riešenie
cielene testuje
a aktívne
vyhľadáva
možnosti na jeho
zlepšenie, aj keď
už funguje.

2.2. Pozerať sa na
realitu z rôznych
pohľadov (napr.
„okom zákazníka",
alebo „okom inej
kultúry“)

Žiak nedokáže
vnímať rôznosť
pohľadov na
danú vec.

2.3. Novým
spôsobom použiť
nadobudnuté
poznatky alebo
skúsenosti

Žiak nasleduje
len naučené
postupy.

Žiak dokáže
upraviť postupy
v jednom alebo
v malom počte
krokov,
s ohľadom na
vzniknutú
situáciu.

Žiak dokáže
podstatne zmeniť
naučené postupy
s ohľadom na
situáciu.

Žiak vopred
rozpozná potrebu
použiť naučené
poznatky novým
spôsobom
v situáciách, kde
je to zjavné.

2.4. Zdokonaľovať
využitie svojho
nápadu

Žiak trvá na
využívaní
riešenia tak,
ako ho
pôvodne
navrhol.

Žiak si
uvedomuje
príležitosti na
vylepšenie
svojho riešenia,
ale nechce ich
vykonať.

Žiak sa pokúša
vylepšiť svoje
riešenie v tom,
v čom zjavne
nefunguje
ideálne.

Žiak dokáže
vylepšiť svoje
riešenie, ak vidí
na to priestor.
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36

Ako dávame spätnú väzbu (hodnotenie) žiakom v Narnii | Ľubica Noščáková

Schopnosť prezentovať
6.1. Zvoliť si
správnu formu
prezentácie
(papier,
elektronické
slidy, náčrt,
model...)

6.2. Navrhnúť
vizuál, jazyk a
symboliku tak,
aby ladili
navzájom i
s obsahom
(slogan, logo,
farby a pod.)

6.3. Zostaviť
obsah
prezentácie

6.4. Správne
používať jazyk
(obsahovo a
gramaticky)

1.
Forma
prezentácie bola
zvolená
náhodne, bez
ohľadu na obsah
prezentácie a na
publikum

2.
Forma
prezentácie
bola zvolená so
zohľadnením
len jedného z
prvkov - buď
obsah alebo
publikum. Aj
tento prvok
však nebol
dostatočne
zvládnutý.

4.
Forma
prezentácie
zohľadnila obsah
aj potreby
publika. Jeden z
týchto prvokov
bol veľmi dobre
zvládnutý.

5.
Forma
prezentácie
zohľadnila
obsah aj
potreby publika.
Oba prvky boli
zvládnuté veľmi
dobre.

Prezentácia
obsahuje slovné
aj grafické prvky,
ktoré slúžia na
zapamätanie
posolstva. Tie sú
zladené, ale nie
dostatočne
nápadité.

Prezentácia
obsahuje
nápadité slovné
aj grafické
prvky, ktoré sú
zladené a ľahko
zapamätateľné.

Prezentácia je
nezrozumiteľná,
práca
s informáciami
je neefektívna a
posolstvo sa v
nich stráca.

3.
Forma prezentácie
čiastočne
zohľadňuje oba
prvky - obsah a
publikum. Ani v
jeden prvok však
nie je dobre
zvládnutý. Prípadne
prezentácia
zohľadnila iba jeden
z týchto prvkov a
ten bol zvládnutý
dobre.
Prezentácia
obsahuje slovné aj
grafické prvky,
ktoré slúžia na
zapamätanie, ale tie
spolu nie sú
zladené, alebo
nepomáhajú
zapamätať si
posolstvo.
Prezentácia je
čiastočne
zrozumiteľná, práca
s informáciami má
nedostatky,
posolstvo sa dá
pochopiť.

Prezentácia
neobsahuje
ľahko
zapamätateľné
jazykové a
grafické prvky,
ktoré pomôžu
publiku
zapamätať si
posolstvo.
Prezentácia je
nezrozumiteľná,
z prezentovaných
informácií nie je
možné pochopiť
posolstvo.

Prezentácia
obsahuje iba
slovné alebo iba
grafické prvky,
ktoré nie sú
príliš výrazné a
ľahko
zapamätateľné.

Prezentácia je
zrozumiteľná,
obsahuje vhodné
množstvo dobre
usporiadaných
informácií, ale nie
sú zdôraznené
dôležité súvislosti,
takže posolstvo
nie je dostatočne
výrazné.

Chyby v
používaní
jazyka sú časté,
odvádzajú
pozornosť
publika od
obsahu.

Jazyk je používaný
prevažne správne,
občasné chyby sú
zrejmé, ale
neodvádzajú
pozornosť od
obsahu prezentácie.

Používané
formulácie
a gramatika sú
správne, ale bez
patričnej
kreativity.

Prezentácia
obsahuje
vhodné
množstvo
informácií,
ktoré sú dobre
usporiadané a
dôležité
súvislosti sú
zdôraznené.
Posolstvo je
výrazné.
Jazyk je
používaný
gramaticky
správne a
formulácie
vhodne
zvýrazňujú
obsah
prezentácie robia ho
zaujímavejším.

Formulácie a
pravopis v
prezentácii nie sú
na dostatočnej
úrovni.
Nesprávne
používanie jazyka
robí prezentáciu
nezrozumiteľnou.
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6.5.
Presvedčivo a
nápadito
prezentovať

Prezentácia je
nevýrazná.

Prezentácia má
zaujímavý
obsah, ale
prezentujúci ho
nedokážu
zaujímavo
odprezentovať.

Prezentácia je
zostavená tak, aby
zdôraznila, čo je pre
publikum
zaujímavé, ale
prejav
prezentujúcich nie
je orientovaný na
publikum nekomunikujú s ním
(neudržiavajú očný
kontakt, nereagujú
na podnety
publika).

Prezentácia
zdôrazňuje silné
stránky obsahu,
prezentujúci
udržiava očný
kontakt s
publikom, ale
nereaguje na jeho
podnety.

Prezentácia je
obojstrannou
komunikáciou
medzi
prezentujúcim a
publikom prezentujúci
reaguje na
podnety z
publika.

Kritické myslenie
1.1 Klásť
dobré otázky

1.
Žiak nekladie
otázky; prijíma,
čo je mu
predkladané.

2.
Žiak vyjadruje
pochybnosť o
predkladaných
poznatkoch,
niekedy formou
otázky (niekedy
napr. formou
negácie).
Žiak zaujíma
čiastkové a
nekonzistentné
stanoviská ku
konkrétnym
problémom

3.
Žiak kladie
otázky súvisiace
s konkrétnymi
informáciami v
tom, čo sa mu
predkladá.

4.
Žiak kladie otázky
súvisiace s
kategóriami
informácií v obsahu,
ktorý sa mu
predkladá.

Žiak si dokáže
vybrať z
ponúkaných
stanovísk k
témam diskusie.

Žiak dokáže
sformulovať
konzistentné
stanovisko k téme
diskusie.

Žiak dokáže
vybrať vytvoriť
argument na
podporu svojho
tvrdenia
analógiou k inej
argumentácii,
alebo výberom
z ponúkaných
argumentov.
Žiak dokáže
aplikovať
predloženú
alebo
odpozorovanú
stratégiu na
odlíšenie
mienky a faktu,

Žiak dokáže získať
informácie a
sformulovať
argument na
podporu svojho
tvrdenia.

1.2
Formulovať
stanovisko

Žiak nemá
záujem zaujať
stanovisko.

1.3 Podporiť
stanovisko
argumentom

Žiak
neargumentuje
svoje stanoviská.

Žiak sa pokúša
podporiť svoje
tvrdenia
argumentmi,
často
nekonzistentne.

1.4 Odlíšiť
mienku a fakt

Žiak nerozlišuje
mienku a fakt.

Žiak sa pokúša
identifikovať
znaky, ktoré
odlišujú mienku
a fakt.
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Žiak automaticky
triedi mienku a
fakty.

5.
Žiak kladie otázky
smerujúce k
hlbšiemu
poznaniu alebo k
porozumeniu
kontextu obsahu,
ktorý sa mu
predkladá.
Žiak dokáže
spresňovať či
modifikovať svoje
stanovisko na
základe nových
poznatkov alebo
argumentov v
diskusii.
Žiak dokáže
vytvoriť niekoľko
argumentačných
línií na podporu
svojho tvrdenia.

Žiak na základe
skúsenosti
vylepšuje
osvojené
stratégie
odlišovania faktov
od mienky.
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obvykle na
výzvu.

1.5 Vhodne
reagovať na
argumenty
iných

Žiak nereaguje
na argumenty
iných.

1.6. Rozlíšiť
rovnaké a
rozdielne

Žiak nedokáže
odlíšiť oblasť
zhodnosti od
oblasti
rozdielnosti

Žiak reaguje na
argumenty iných
bez kritického
zváženia
(automaticky
prijíma alebo
automaticky
odmieta).
Žiak na základe
analógie alebo
podľa pokynov
učiteľa dokáže
odlíšiť oblasť
zhodnosti od
oblasti
rozdielnosti

Žiak aplikuje
predloženú
alebo
odpozorovanú
stratégiu
vyrovnávania sa
s argumentmi
iných.
Žiak dokáže
samostatne
čiastočne určiť
oblasť
zhodnosti a
oblasť
rozdielnosti

Žiak vyhodnocuje
argumenty iných a
rozhoduje sa, ako
na ne zareaguje.

Žiak využíva
argumenty iných
na vylepšenie
svojich
argumentov alebo
na modifikáciu
svojho stanoviska.

Žiak dokáže
samostatne úplne
určiť oblasť
zhodnosti a oblasť
rozdielnosti

Žiak proaktívne aj
v na pohľad
rovnakých javoch
hľadá odlišnosti a
v napohľad
rozdielnych
javoch oblasť
zhodnosti

Nadpredmetové spôsobilosti sú súčasťou hodnotenia v pointbooku a následne aj súčasťou
pointbookového vysvedčenia . Cielene sa s nimi pracuje a reflektujú sa najmä počas
projektových týždňov, čo sú dva týždne do roka v kaťdom ročníku na druhom stupni, kedy
žiaci bádajú a majú špeciálne nastavené tímové práce so zameraním podľa ročníka (na
hľadanie odpovede na svoju vedeckú otázku, ktorú si položili v 5 roč, s využitím všetkých
zdrojov a podporou a sprevádzaním „kentaura“- mentora, v 6.roč, tvoria vynálezy pre
zlepšenie sveta., v 7 roč pracujú s kritickým myslením a v 8 ročníku robia už svoje ročníkové
práce, ktoré sú malou „vedeckou“ prácou s citáciami, teoretickou a praktickou časťou.
Organizačne sú to inak zabezpečené týždne, žiaci si prácu organizujú sami, s priebežným
sebahodnotením a sprevádzajúcim formatívnym hodnotením „kentaura“- mentora ich témy.
Na sprevádzanie im slúžia prírručky, vyberám zo šiestackej ako ukážku len tú časť, ktorá sa
týka hodnotenia (príručky tvorila Gabika Dyttertová):

Viac inšpirácie nájdete na www.lubicanoscakova.sk
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Projektové týždne sú vždy ukončované prezentáciami, s reflexiou tímu, rovesníkov aj
mentorov. Následne sa zapisujú spôsobilosti do hvezdárne, pričom cieľom nie je nájsť
odpovede na otázky, či v prípade šiestakov úplné skvelé zlepšováky, ale prejsť cestu a učiť sa
pracovať a reflektovať svoju prácu.

C Zrkadlo správania – modul určený na hodnotenie správania žiaka.

Tu je dôležité vedieť, že modul je tiež sprevádzajúci, jeho základy sa dávajú od prvého ročníka,
pričom nie je cieľom „zapísať poznámku“ ale zrkadliť žiakovi správania, pracovať
s očakávaniami a sprevádzať ho na ceste jeho vyhodnocovania a sebakorekcií jeho správania.
Pokiaľ žiak nie je schopný zareflektovať a uvedomiť si svoju chybu, nemôžeme očakávať, že
svoje správanie zmení.

Karty
Na prvom stupni, v prípade porušovania triednych dohôd a pravidiel natoľko, že správanie
žiaka obmedzuje iných v tvorení pracovnej atmosféry a narušuje ich možnosť učiť sa,
zavádzame tzv.karty., ktoré sú podobné, ako rozhodcovské karty, ktoré žiaci poznajú z futbalu
Pri rušivom správaní žiak dostáva na stôl ku sebe žltú kartu, ktorá mu zviditeľňuje, že „niekde
je problém“. Väčšina žiakov je schopná v takomto prípade svoje správanie zreflektovať
a skorigovať. Ak nie, prichádza červená karta. V prípade, že žiak správanie zmení (zareaguje
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na pokyn učiteľa), po skončení hodiny s ním nastáva aj v prípade žltej aj červenej karty
rozhovor. Je to cez prestávku, osobne, personalizované tak, aby on pomenoval, čo sa stalo
(ako to on vníma), kde si myslí, že sa stala chyba a čo urobí nabudúce inak. V prípade, že je to
potrebné, sa žiak s pedagógom dohodne, ako svoje správanie „odčiní“. Je to reakcia na akciu
– ak napríklad nemal opakovane pripravené pomôcky a vyrušoval tým ostatných, odčinením
bude pomoc s prípravou pomôcok (rozdávaním) aj pre ostatných v najbližšom čase.
Ako to vyzerá v praxi a ako o kartách komunikujeme medzi sebou pedagógovia:

Viac inšpirácie nájdete na www.lubicanoscakova.sk
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Rovnako, ak žiak počas hodiny prejavuje sústredenie, zameranie na prácu, aktivitu, podporu
ostatných, či inú spôsobilosť, ktorá je hodná ocenenia, dostáva zelenú kartu. Tiež sa potom
rozpráva s pedagógom o tom, čo k nej viedlo. Ak takto pracuje celá trieda , môže trieda
výnimočne dostať modrú kartu, pričom za istý počet modrých kariet môže mať s pedagógom
dohodu „na niečom“ , čo si sami zvolia ako svoju odmenu za dobrú prácu. Zelené kary môžu
byť zapísané do pointbooku na prvom stupni ako

Bobríci

Viac inšpirácie nájdete na www.lubicanoscakova.sk
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Zrkadlo
je podklad do ktorého žiak podľa veku reflektuje situáciu tak, ako sa podľa neho stala a čo si
myslí, že bolo nesprávne a ako by to mohol urobiť nabudúce inak. Zrkadlo vypisuje
v prípade, že bol z triedy vylúčený- v tom prípade ho preberie člen špeciálno-pedagogického
tímu a ide na rozhovor. To je dôležitý okamih, kedy sa učí identifikovať, pomenovať chyby
a následne plánovať svoju stratégiu ako byť nabudúce v podobnej situácii úspešnejší.
Zároveň sa to, čo sa v zrkadle dohodne, zapisuje ako súčasť pointbooku.

Pointbookové zrkadlo
Na druhom stupni (niekedy aj skôr) sa to zobrazí v hodnotení žiaka ako sad point, alebo
trouble point, kde je uvedená aj dohoda o riešení (príčina-následok) a čas, do kedy musí žiak
sám z vlastnej iniciatívy riešenie zrealizovať. Ak to neurobí, jeho sad point sa tzv.zapečatí
a ostáva mu zaznamenaný, následne sa postupuje podľa šk.poriadku . Tu sú podklady, ktoré
preberáme so žiakmi ku sad pointom, trouble pointom a na druhom stupni aj ku Shasta
pointom a Lion pointom:

Viac inšpirácie nájdete na www.lubicanoscakova.sk
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Lion point 2 stupeň- tabuľka, ktorá je súčasťou hodnotenia pri Shasta a Lion pointoch, tvorí
druhú stranu pointbookového vysvedčenia, čiže je súčasťou nielen pointbooku, ale aj
vysvedčenia.

ShastaPoint
udeľujeme za malé, dobré či jednorazové činy, ktoré sme si všimli

Viac inšpirácie nájdete na www.lubicanoscakova.sk
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LionPoint
Leva udeľujeme buď za väčší čin, ktorý si vyžadoval námahu, prekonanie sa
a výraznú nadprácu navyše, napríklad stál veľa osobného času /alebo je možno malý, no
daný človek ho robí opakovane.

Príklady:
Nely, ďakujem za aktívnu pomoc spolužiakom počas hodiny INF, kedy si bola prvá v činnosti a
zvolila si si sama od seba po dokončení svojej práce pomáhať spolužiakom.

Laura, rada by som ocenila, ako ste dnes aktivitu o Vás v skupine prehĺbili na debatu o tom,
ako sa máte v triede a čo Vám vyhovuje/vadí/pomáha na hodinách. Dobrú atmosféru v triede
vieme nastaviť len tak, že si budeme všímať aké máme nielen my, ale aj ostatní potreby a
budeme pracovať ako jeden tím. Len tak ďalej!
Oceňujem, že si po mojom oslovení viacerých sediacich (a hrajúcich sa) chalanov zareagoval s
veľmi pozitívnym postojom a pomohol mi pripraviť stoličky na prezentovanie šiestackych
projektov. Úplne bez brblania a dokonca s trochou úsmevu. Spravil si dve super veci v jednom:
pomohol si a zdvihol si mi náladu po ťažkom dni. Vďaka!
Shasta point a lion point je možné získať aj v Aslanovej výzve ktorú dostávajú žiaci dvakrát
ročne.

Viac inšpirácie nájdete na www.lubicanoscakova.sk
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Aslanova výzva

Viac inšpirácie nájdete na www.lubicanoscakova.sk
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SAD point

Trouble point

Viac inšpirácie nájdete na www.lubicanoscakova.sk
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Vysvedčenia
Žiaci v prvých dvoch ročníkoch dostávajú dekréty (ukážka vyššie v texte) a teda vysvedčenie
so slovným hodnotením. Žiaci od tretej triedy dostávajú okrem vysvedčenia so známkami
(podľa prepočítanej stupnice získanej úspešnosti v % v pointbooku) aj vysvedčenia
pointbookové, so slovnými hodnoteniami a 2st.aj s vytlačenou hvezdárňou:

Viac inšpirácie nájdete na www.lubicanoscakova.sk
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Prispôsobenie hodnotenia v čase, keď veľkú časť vzdelávania žiaci absolvovali online:
Počas online vzdelávania sme tvorili podporu na One note – každý týždeň, vopred, spolu
s rozvrhom, boli súčasťou malé tick listy, ktoré si žiaci sťahovali a označovaním v nich
zviditeľňovali svoje napredovanie. Z týchto tick listov sme vytvorili podklad pre hodnotenie.
Žiaci aj rodičia dostali link a cez forms vyplnili sebahodnotenie. Reinhard Siebestich vytvoril
grafickú šablónu hodnotenia a Anna Šmondrková nastavila podklady tak, aby priamo išli do
šablóny. Položky moje zrkadlo, učiteľkin a rodičovský odkaz boli priamo vložené do šablóny
z našich podkladov. Materiál z tick listov daného ročníka sme si osobne prešli s každým žiakom
v rozhovore jeden na jedného a spolu sme z nich vybrali a zapísali do položiek Moja cesta
a Zapojil som sa do dobrovoľných úloh tie, ktoré žiak reálne splnil, vrátane úrovne, na ktorej
ich zvládol.
Vznikla tak „miniknižka“ s hodnotením, ktorej súčasťou bolo sebahodnotenie žiaka,
hodnotenie učiteľom, a odkaz od rodiča.
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Keďže hodnotením sa sústavne zaoberáme, minulý rok sme sa snažili v tíme „vied“ overiť, či
je možné aj u žiakov 6nročníka stavať ešte na vnútornej motivácii. Z 50 stôp sme „udelili
žiakovi“ automaticky 40 plných, s tým, že jeho hodnotenie bolo 100% , ale v rozpise mal
presné podrobnosti o tom, ako ktoré učivo zvláda a čo sú jeho úspechy a čo výzvy. Ukázalo
sa, že u väčšiny je záujem bádať a chuť vedieť, vnútorná motivácia ešte u žiakov fungovala.
Vznikol zaujímavý doplnok ku vysvedčeniu:
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V podobnej snahe rozvíjať vnútornú motiváciu žiakov vznikali aj „vyfarbovacie“ tick listy
prvákov, ktoré boli tiež doplnkom k vysvedčeniu a v tomto prípade aj ku hodnotiacej
Kronike:
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One note – online podpora vzdelávania.
Ako ďalší systém podpory učenia a hodnotenia používame One note. Každý pedagóg na
druhom stupni má svoj zošit One note, kde majú prístup žiaci aj rodičia a kde zaznamenáva
obsah vzdelávacích hodín. Je tu aj prehľadná tabuľka zadaní, prideľované úlohy a dátumovník.
Snažíme sa, aby žiakom boli dostupné ako podpora vyučovania nielen všetky informácie, čo
sa na hodinách dialo, ale aj materiály , ktoré pedagóg použil, zadania a kritériá hodnotení.
Každý si usporiadanie stránky volí podľa seba, no sú si podobné- vyučujúci má pre každý
predmet a triedu, ktorú učí, jednu stránku, tá má štruktúrovaný zošit na úvodný predmetový
list a následné obsahy vzdelávania jednotlivých hodín, ktoré už prebehli:
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Predmetový list – je v úvode všetkých zošitov One note a uvádza všetko, čo budú
v polroku preberať, čo bude hodnotené a akou váhou:

Keď je zostavený naozaj podrobne, stáva sa skvelým základom pre hodnotenie. Dobrou
ukážkou je napríklad Geografia, ktorej One noet vidíte vyššie a sem vkladám predmetový list
vypracovaný Petrou Polkovou, ktorý nám potom skvele poslúžil ako podklad ku hodnoteniu:

Ukážka predmetového listu vloženého vo worde do One note

Geografia 6
učiteľ: Petra Polková, Ľubka Noščáková
počet hodín týždenne: 2
kontakt:
konzultačné hodiny: streda 14:20 – 15:00 (7. Hodina)
utorok14:20 – 15:00 (7. Hodina)

alebo podľa dohody…

Čo sa budeme tento rok učiť?

Tematické celky:
Tento rok sa pozrieme do rôznych častí sveta.
•

Amerika

•

Austrália a Oceánia
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•

Afrika

•

Ázia

•
•
•
•
•

Ciele:
Učiť sa zaujať postoj k aktuálnym problémom, ktoré ohrozujú prírodu a človeka.
Naučiť sa klásť silné otázky, ktoré nás privedú k väčšiemu poznaniu.
Rozvíjať zručnosti, ako je vyhľadávanie, porovnávanie, kritické posúdenie pravdivosti
informácií o krajine z rôznych zdrojov.
Rozvíjať zručnosti prezentovať informácie o krajine v rôznych podobách (grafy, mapy,
obrazový materiál, kresba, atď.) a rozvíjať medzipredmetové vzťahy.
Rozvíjať zručnosti, ktoré súvisia s orientáciou v krajine a v rámci väčšieho priestoru,
rozvíjame používanie rôznych tlačených a digitálnych máp.

Na čo si mám dať pozor
Na hodiny folder treba nosiť,
Poznámky si zapísať,
Ani nevieš ako sa ti bude hodiť,
Sem tam si ich prečítať.
Odovzdávaj načas všetky zadania,
Úlohy, kvízy, projekty, aj výsledky Tvojho bádania.
Za každý deň, čo sa omeškáš,
Z hodnotenia – 5% máš.
Keď aktívny budeš v škole,
nemusíš sa učiť doma.
Pýtaj sa, skúmaj, diskutuj stále,
o tom, čom ťa zaujíma.
Čo by mi mohlo pomôcť?
• Čítanie kníh/časopisov: Zázračná planéta, GEO, National Geographic, Lidé a země,
• pozeranie dokumentov, Stránky na IG
• Za čo môžem získať stopy do Pointbooku? (50 + 5)
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1, PRÁCA S MAPOU (10 stôp)
Poznáš mapové značky

samostatne

s pomocou

Vieš sa orientovať na mape

samostatne

s pomocou

Vieš určiť o aký druh tematickej mapy ide

samostatne

s pomocou

Vieš si vyvodiť ďalšie informácie, ktoré z mapy
vyplývajú, hoci nie sú na mape priamo napísané.

samostatne

s pomocou

neovládaš, alebo ovládaš
veľmi slabo
neovládaš, alebo ovládaš
veľmi slabo
neovládaš, alebo ovládaš
veľmi slabo
neovládaš, alebo ovládaš
veľmi slabo

2, PRÁCA S ĎAĽŠÍMI ZDROJMI – GRAFY, TABUĽKY, ČLÁNKY (10stôp)
Čítanie textu s porozumením

V grafe a tabuľke vieš určiť
premenné
Dokážeš určiť obsah grafu/tabuľky:

Rozumieš informáciám,
ktoré si si prečítal a vieš ich
ďalej použiť.
Samostatne

Väčšinou rozumieš
a dokážeš prerozprávať

samostatne

S pomocou

S pomocou

Slabo rozumieš
a potrebuješ ďalšie
vysvetlenie,
Zatiaľ nevieš určiť
premenné
Zatiaľ nedokážeš určiť
obsah

3, AKTIVITA A INICIATÍVA NA HODINE (10stôp)
Aktivitu na hodinách si prejavil

často

nepravidelne

Málokedy, či skoro vôbec

4, DODRŽIAVANIE TERMÍNOV (10stôp)
Práce/zadania sa si darilo odovzdávať

Takmer vždy

Častejšie sa Ti darilo, ako nedarilo

Skoro vôbec

5, PREJAVENÉ VEDOMOSTI O (10stôp)
Zvládnutie základných vedomosti o téme XYZ si prejavil na XY percent v kvíze: >link<
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V tomto prípade sme využili tabuľku u predmetového listu aj pri sebahodnotení priamo na
hodinách. Vytlačili sme ju a žiaci si postupne označovali čo na akej úrovni vedia a následne
sme to zapisovali do pointbooku slovne (skopírovaním podrobného záznamu jednotlivých
činností a ich úrovne ovládania) v stopách, pričom každá časť bola 10 stopová a jednotlivé
súčasti tick listu sme rozpísali na hodinách presne podľa činností, ktoré sa ich týkali a ktoré
sme spolu robili. Katka na polroku vyfarbila zvýrazňovačom svoje sebahodnotenie:
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Záver a ďalsíe materiály
V súhrne som predstavila východiská, ciele a spôsoby hodnotenia v Narnii.
Je to komplexný systém, ktorého cieľom je podporovať každého v napredovaní v súlade
s misiou a víziou školy.
Nie je možné zhrnúť a dať k dispozícii všetky, a ani väčšiu časť materiálov, ktoré sme za tých 7
rokov, čo som súčasťou Narnie, vytvorili. Hoci máme podporu a materiály tvorené „na mieru“,
každý pedagóg vo svojej jedinečnosti postupuje tak, aby plnil misiu školy svojim unikátnym
spôsobom a spolu sa snažíme tvoriť funkčnú komunitu. Pri množstve ľudí, s ktorými ju
tvoríme, nie je možné zachytiť mnohé skvelé veci/materiály, spôsoby a cesty, ktorými
jednotlivý pedagógovia hodnotia.
No máme spoločný zámer. Dôvodom, pre ktorý som sa rozhodla prispieť do tejto publikácie
je podeliť sa o to, čo a ako robíme a dať to
k dispozícii. Zo skúsenosti viem, že sa nám
omnoho ľahšie pracuje s materiálmi,
ktoré dostaneme ako „šablónu“ či
podklad.
som sa preto s aktuálnou riaditeľkou CZŠ
Narnia Soňou Poprockou, že na záver tejto
kapitoly pridám QR kód na webstránku,
kde s jej súhlasom začínam postupne
pridávať všetky spomínané materiály na
stiahnutie tak, aby si z nich čitatelia mohli
vyberať a používať ich pri svojom
hodnotení a podpore žiakov to, čo ich
oslovilo. Nech sa páči:
https://www.lubicanoscakova.sk/hodnotenie-narnia/
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