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Mgr. Tomáš Tihelka    email: t.tihelka@zskncl.cz 

 
1) Kontrola pracovního list 

 

- zkontrolovat správnost vašeho pracovní list Pr-7.A-4.5.-7.5-řešení pracovního listu 

 

 

2) Hmyz s proměnou dokonalou 

- prostudovat strany 65 až 69 - skupina hmyzu s proměnou dokonalou: 

• Motýli 

 

- shlédnout prezentaci dostupnou na:  

 

https://slideplayer.cz/slide/2898481/  

 

- zapsat do sešitu stručnou charakteristiku (stavba těla, způsob života, zajímavost), 

stačí shrnutí ze strany 69, skupiny hmyzu s proměnou dokonalou  – Motýli a 

zajímavost o některém zástupci. Může být i schématický nákres do sešitu. Zkrácený 

Zápis je možný opsat i s prezentace ke shlédnutí. 

 

3) Online Test z Přírodopisu  

- vyplnit online test z Přírodopisu na témata hmyz, hmyz s proměnou dokonalou.  

- hodnocení (známka) je pouze orientační, test hlavně slouží jako zpětná vazba pro 

probíraného učiva. 
- test lze vyplnit pouze v termínu 13.5.2020 od 12:00 do 16:00. 

- odkaz na test:  

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=wKnc0-

eh70yD7jX6zo1BeJ0wQiXtMThEjGeHhpS-

p6hURUVNME0zWlpTU0FPOVk0SDQ4TVM1UDcySy4u  

 

 

 

4) Dobrovolné úkoly  

 

a) otevřít interaktivní sešit Přírodopis 6 a vyplnit stranu 40 od nakladatelství 

Taktik  

 

https://interaktivita.etaktik.cz/novy-

student/83053/4111266c60b6b44deee244dad253d78a 

 

https://slideplayer.cz/slide/2898481/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=wKnc0-eh70yD7jX6zo1BeJ0wQiXtMThEjGeHhpS-p6hURUVNME0zWlpTU0FPOVk0SDQ4TVM1UDcySy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=wKnc0-eh70yD7jX6zo1BeJ0wQiXtMThEjGeHhpS-p6hURUVNME0zWlpTU0FPOVk0SDQ4TVM1UDcySy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=wKnc0-eh70yD7jX6zo1BeJ0wQiXtMThEjGeHhpS-p6hURUVNME0zWlpTU0FPOVk0SDQ4TVM1UDcySy4u
https://interaktivita.etaktik.cz/novy-student/83053/4111266c60b6b44deee244dad253d78a
https://interaktivita.etaktik.cz/novy-student/83053/4111266c60b6b44deee244dad253d78a


 

5) Hodnocení 2. pololetí školního roku 2019/2020 
 

Pravidla při hodnocení žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 

Základní škola Kostelec nad Černými lesy 

1. Hodnocení výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí školního roku 2019/2020 provedou 

vyučující na základě těchto podkladů: 

        a) podklady pro hodnocení získané v druhém pololetí v době, kdy osobní přítomnost žáků ne-

byla zakázána (tj. do 10. března 2020), 

       b) podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy probíhalo vzdělávání na dálku, 

pokud pro takové vzdělávání měl žák odpovídající podmínky, 

       c) podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy se žáci základní školy účastnili 

ve škole vzdělávacích aktivit formou školních skupin nebo jinou formou (konec druhého pololetí po 

obnovení provozu), 

      d) podpůrně také hodnocení výsledků vzdělávání žáka za první pololetí školního roku 

2019/2020. 

  

2. Žáka lze hodnotit známkou, je „nehodnocen“, jen v těchto případech: 

      a) není-li absolutně žádný podklad pro hodnocení podle písm. a) a d) v odst. 1 

      b) byl z daného předmětu v 1. pololetí také „nehodnocen(a)“  

3. V případě, že nebude žák na konci druhého pololetí hodnocen, určí ředitel školy pro jeho 

hodnocení náhradní termín v posledním týdnu měsíce srpna 2020. 

  

4. Žák, který nebude s hodnocením na vysvědčení spokojen má zachováno právo požádat pře-

zkoumání výsledků hodnocení s případným komisionálním přezkoušením. Toto právo musí 

uplatnit v souladu s § 52 odst. 4 nebo § 69 odst. 9 školského zákona. 

Pravidla hodnocení budou také zveřejněna na webových stránkách školy. 

Toto hodnocení nenahrazuje klasifikační řád k hodnocení žáků, který zůstává nadále v platnosti. Pro 

hodnocení žáků za druhé pololetí školního roku 2019/2020 se však přednostně použijí tato Pravidla. 

                                                                                    

 Mgr. Lenka Rosensteinová 

ředitelka školy 



Dle mého názoru budu hlavně jako součást hodnocení vycházet ze známek získaných 

do 10.3.2020. Někteří žáci, avšak nemají do 10.3. 2020 žádnou známku, proto budu 

dále hodnotit podpůrně na základě odevzdaných prací: 

• Herbář 

• Vypracování zadaných úkolů (pracovních listů) 

• Referát 

Žáci, kteří neodesílali pracovní listy v elektronické podobě a vyplňovali je doma pí-

semně, je odevzdají společně s herbářem v prvním týdnu měsíce června. Příští týden 

upřesním, po konzultaci s vedením školy, kde práce odevzdají, aby se zamezilo co nej-

menšímu kontaktu mezi žáky a ostatními osobami (např. lavice umístěná v areálu 

školy – před jídelnou apod.)  

          Mgr. Tomáš Tihelka 

 

 


