
Milí žáci, milé žákyně, 

vzhledem k tomu, že se asi neuvidíme delší dobu, než asi většina z nás očekávala, rád bych vás 

seznámil s tím, jak vás budu v tomto pololetí hodnotit. 

Ústní zkoušení 

Všichni z vás už byli v tomto pololetí vyzkoušeni. Pokud nebudete chtít dobrovolně, už vás zkoušet 

nebudu. 

Samostatná práce 

Věřím, že úkoly v pracovním sešitě plníte a budete plnit samostatně s učebnicí stejně jako ve škole. 

Abyste získali známku ze samostatné práce, já vás mailem požádám o zaslání fotky nebo skenu 

konkrétní samostatné práce. Např.: Napíši žáku XY, že chci odevzdat samostatnou práci ze dne 23. 3. 

Ten mi pošle pouze cvičení, která jsem zadal na tento den. Pokud by neměl možnost cvičení mi 

poslat, napíše mi to a počítá s tím, že je odevzdá po návratu do školy. Výhoda okamžitého poslání 

samostatné práce spočívá v tom, že budete vědět, jak jste hodnoceni. 

Po vašem návratu do školy nahlédnu do vašeho pracovního sešitu, a pokud bych zjistil, že jste 

opakovaně samostatnou práci vůbec nevypracovali, musel bych vás za to hodnotit nedostatečně. (5x 

vůbec nevypracovaná samostatná práce by byla za 5.) 

Písemky 

Žádnou písemku jste v tomto pololetí bohužel napsat nestihli. Sice jsem vám napsal termín pro 

písemku z vrcholného středověku, ta však již neproběhla. Myslím, že po návratu do školy, budete mít 

spoustu jiných starostí než psát písemku z dějepisu. Přesto byste určitý historický přehled měli mít. 

Proto vám vypracuji shrnutí učiva za období vrcholného a pozdního středověku a k němu otázky, 

které byste měli být schopni zodpovědět. Pokud byste odpověď nezjistili, klidně se ptejte. Písemku 

ale už psát nebudete. Tyto znalosti použijete až na začátku 8. třídy při opakování za šestý a sedmý 

ročník. 

Projekty 

Jeden projekt teď dokončujete. V nejbližší době vám pošlu jeho hodnocení. Pokud to stihneme, 

udělali byste si ještě jeden z období pozdního středověku. 

Výsledná známka na vysvědčení bude průměrem získaných známek. 

Snažte se zvládnout, co můžete, ale netrapte se tím, když něco nezvládnete. Hlavně se nebojte svého 

vyučujícího na cokoliv zeptat.  

Přeji pevné nervy a hlavně hodně zdraví 

 Petr Punčochář 
 petr.puncochar@zsnedvedice.cz 
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