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Systém hodnotenia a klasifikácie 

v šk. roku 2017/2018  

 

 
Predmet Trieda Systém hodnotenia 

 

Anglický jazyk 

OA – I. A, II.A, III.A 

HA – IV.HA, V.HA 

 

známkou 

 

Odborná komunikácia v ANJ 

 

III.A, III.HA 

 

známkou 

 

Konverzácia v ANJ 

 

IV.A, V.HA 

 

známkou 

 

 

 

Anglický jazyk: 
 

Hodnotí sa: 

 ústna odpoveď 

 školská slohová práca 

 písomná práca z tematického celku - test 

 neohlásené  písomné práce 

 ohlásené písomné práce 

 písomné práce – writing    

 domáce úlohy           

 

Bonusové známky: 

 

 aktivita na hodine        

 účasť na okresnej olympiáde        

 príprava prezentácie na hodinu – výklad učiva     

 1 projekt v rámci preberaného učiva  (hodnotí sa obsahové, formálne spracovanie a 

  prezentácia projektu) 

 kompletne vypracované poznámky v zošite    

 

Ak sa žiak nemôže zúčastniť zo závažných dôvodov vopred ohlásenej písomky požiada 

o náhradný termín v čase konzultačných hodín. 

 

 

 

Odborná komunikácia v ANJ  
 

Hodnotí sa:  

 ústna odpoveď  

 písomná práca z prebratého celku učiva  

 neohlásené písomné práce 
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 ohlásené písomné práce  

 projekt zadaný podľa prebratého učiva  

 

Bonusové známky: 

 

 aktivita na hodine        

 príprava prezentácie na hodinu – výklad učiva     

 kompletne vypracované poznámky v zošite  

 

 

Ak sa žiak nemôže zúčastniť zo závažných dôvodov vopred ohlásenej písomky požiada 

o náhradný termín v čase konzultačných hodín. 
 

 

Konverzácia v ANJ  
 

Hodnotí sa:  

 

 ústna odpoveď  

 písomná práca z prebratého celku učiva  

 neohlásené a ohlásené písomné práce  

 

Bonusové známky: 

 

 aktivita na hodine        

 príprava prezentácie na hodinu – výklad učiva     

 kompletne vypracované poznámky v zošite  

 

 

 

Ak sa žiak nemôže zúčastniť zo závažných dôvodov vopred ohlásenej písomky požiada 

o náhradný termín v čase konzultačných hodín. 
 

 

 

 

 

 

Vo Svidniku, dňa 13.9.2017 

 

Ing. Hanusová Angela 

 


