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Metodický list 

Název materiálu:  Závěrečné hodnotící portfolio - zeměpis 6. ročník 

Autor: Mgr. Jana Šikýřová 

Předmět: zeměpis 

Ročník: 6. 

Metodické poznámky: Žáci vyplní připravený list s otázkami a možností výběru odpovědí. V krátkém individuálním  

                                          rozhovoru s učitelem zhodnotí svoji práci v hodinách zeměpisu.  
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Závěrečné hodnotící portfolio - zeměpis 6. ročník 

1/  Zeměpis: je můj oblíbený předmět - jde mi - nebaví mě - je obtížný předmět 

2/ Nejvíce mě bavilo učivo z kapitoly: Planeta Země a vesmír - Glóbus a mapa - Litosféra - Hydrosféra - Atmosféra -                                           

                                                        Biosféra - Pedosféra 

3/ Připravoval/a jsem se průběžně na každou hodinu: vždy - většinou ano - někdy - nikdy 

4/ Na hodinu jsem měl/a potřebné pomůcky: vždy - většinou ano - někdy - nikdy 

5/ K přípravě na hodinu jsem používal/a zápisy v sešitě a učebnici: vždy - většinou ano - někdy - nikdy 

6/ Zapojoval/a jsem se do diskuse k zeměpisnému tématu: vždy - většinou ano - někdy - nikdy 

7/ V hodinách jsem se soustředil/a na výklad učitelky: vždy - většinou ano - někdy - nikdy 

8/ Splnil/a jsem uložené zeměpisné domácí úkoly: vždy - většinou ano - někdy - nikdy 

9/ Můj písemný projev byl přehledný a čitelný: vždy - většinou ano - někdy - nikdy 

10/ Uměl/a jsem najít potřebné informace na internetu nebo v encyklopedii: vždy - většinou ano - někdy - nikdy 

11/ Naučil/a jsem se pracovat s mapou: vždy - většinou ano - někdy - nikdy 

12/ Při hodině jsem byl/a aktivní, hlásil/a jsem se:  vždy - většinou ano - někdy - nikdy 

13/ Moje písemné práce ze zeměpisu byly úspěšné: vždy - většinou ano - někdy - nikdy  

14/ Dával/a jsem přednost raději ústnímu zkoušení: vždy - většinou ano - někdy - nikdy 

15/ Dokázal/a jsem pomoci spolužákovi, když to potřeboval: vždy - většinou ano - někdy - nikdy  

16/ S výsledkem své práce v zeměpisu jsem: velmi spokojený/á  - docela spokojený/á  - nespokojený/á 

17/ Svoji práci bych sám ohodnotil/a známkou: ………………………Vybarvi podle hodnocení:                      

18/ V příštím školním roce bych rád/a v zeměpisu: ……………………………………………………………………………….................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Hodnocení učitelky:   

Jsi na tom výborně, s tvou prací v zeměpisu jsem velmi spokojená, jen tak dál! Velká pochvala!  

Jsi na dobré cestě, s prací jsem spokojena, ale mohlo by to být lepší, přesto chválím! 

S tvou prací příliš spokojena nejsem, v hodinách ses nesnažil, máš co zlepšovat!  

Tvá práce se nedařila, nezvládl jsi základní znalosti, ale věřím, že se pokusíš o zlepšení!  


