
 

 

 

 

 

 

 

Hodnocení práce s výběrovým portfoliem 

Metodický postup 

Eva Ždímalová 

2. ročník 

1. Žáci si vezmou svoje portfolia, prohlédnou si je. 

2. Společně si přečteme pracovní list, budeme vzpomínat na práci,vycházky, 

výlety, divadelní představení, koncerty, exkurze,… které jsme absolvovali 

během 2. ročníku. 

3. Na vynechaná místa v listu se žáci nakreslí podle zrcátka, nakreslí, co nebo 

koho mají nejraději, nebo co nejraději ze všeho dělají. 

4. Potom se snaží vyhledat v textu co nejpřiléhavější slova, kterými by 

ohodnotili svoji školní práci, učitelku i úkoly, které na pracovních listech plnili. 

5. Všímají si a hodnotí, zda se v něčem polepšili, co se dobře naučili,… 

6. Každý potom svoje poznatky představí ostatním a popovídá si o nich 

individuálně s učitelkou. 

7. Nakonec si v portfoliu nechá listy, se kterými by se mohl pochlubit, které se 

mu líbí.  

8. Kdo má zájem, čte nahlas svoje práce ostatním, ukáže svůj čtenářský 

deníček,… 

 

 
 

Projekt: Už víme, co jsme se naučili 
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Hodnocení práce s výběrovým portfoliem 

Datum: ………………………………. 

Jmenuji se: …………………………………………….. 

To jsem já:  

 

 

 

 

Mám velmi rád(a): 

 

 

 

 

 

Do školy chodím:   rád(a)        nerad(a)         vím, že je to potřeba       s radostí  

  se strachem       každý den se těším        mám trochu obavy      je tu legrace 

 

Naše paní učitelka by ode mne dostala na vysvědčení …….. . 

Naučí nás:     hodně         málo          nic          přiměřeně           zajímavé věci    

hlouposti      

 

Je:      přísná          spravedlivá           nespravedlivá           hodná            zlá 

nespravedlivá            jiná:   …………………………………………………………………. 

 



Učení je pro mě:      důležité         zábavné         nudné           nepotřebné 

hodně se dozvím           moc těžké            přiměřené, jsem spokojený(á) 

 

Ve škole mě baví hlavně ……………………………………………………………………….. 

Letos pro mě bylo příjemné…………………………………………………………………… 

 

Po škole nejraději …………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

Práce, které máme založené v portfoliích se mi:     líbí       nelíbí       dařily 

nedařily 

 

Bavila mě práce s názvem: ……………………………………………………………………. 

 

Pochlubit se mohu s ………………………………………………………………………………. 

 

Poznám  Nepoznám , kde se mohu polepšit. 

Do 3. třídy se těším    netěším. 

Chtěl(a) bych se tam naučit hodně o ……………………………………………………………… 

A co budu dělat o prázdninách?  

 


