Čeká Vás poprvé slovní
hodnocení na vysvědčení
(nejen) pro ukrajinské žáky?

Nejsem odborník na vzdělávání dětí s OMJ a sama ve třídě ukrajinské děti letos nemám. Můžu ale nabídnout
zkušenosti s využíváním slovního hodnocení v minulých letech. Ovšem terén a mnozí kolegové mohou být mnohem dál.
To, co nabízím, je autentické slovní hodnocení na vysvědčení ze ZŠ Labyrinth v Brně, které jsem se snažila doplnit
komentářem k jednotlivým jeho částem. Struktura vysvědčení není legislativně zakotvena, my jsme ho pojali takto, ale
rozhodně to není jediná možnost. A taky je potřeba říct, že ve třídě učilo několik učitelů, hodnocení se tedy skládá z
práce nejméně 5 kolegů. Každý z nich je na své cestě v užívání popisného jazyka jinak daleko. Učíme se to,
nepředkládám tedy geniální vzorový materiál, spíše podklad pro Vaše přemýšlení nad tím, jak takové vysvědčení může
vypadat.
Máte-li připomínky, nápady, tipy na vylepšení, ozvěte se mi na pancelcino@gmail.com nebo na Facebooku či
Instagramu - @Pancelcino.cz a pošlete svůj tip na to, jak své ukrajinské žáky hodnotíte Vy. Díky za to,
Pavlína Loňková
Další inspiraci k psaní slovního hodnocení najdete třeba tady:
bit.ly/slovnihodnoceni2020

bit.ly/pancelcino-slovni-hodnoceni

Milá Andreo,

V úvodním odstavci v ZŠ Labyrinth krátce shnujeme pololetí,
které máme za sebou. Co pro něj bylo typické, co jsme zažili...
Nabízí se třeba začít "Milá XXX, do naší třídy jsi přišla v březnu a
první dny ve škole jsi skvěle zvládla. Neznalas náš jazyk ani děti
ve třídě, ale díky své snaze a podpoře kamarádů, učitelů a
maminky ses učila tuto překážku rychle překonávat. Během
necelých čtyř měsíců jsme zažili spoustu veselých chvil, výlet na
Macochu, vycházky do nedalekého lesa nebo návštěvu pana
myslivce u nás ve třídě. ...
Následují jednotlivé předměty.
Shrnujeme, co jsme dělali a v jaké kvalitě
to žák zvládá. Pište o tom, na čem dítě
opravdu pracovalo. Např. Naučila ses
znaky české abecedy a postupně si
rozšiřuješ slovní zásobu. V jednoduché
větě většinou poznáš podmět a
přísudek. Ke psaní i/y v koncovkách
podstatných jmen používáš pomůcku a
ještě občas chybuješ. S porozuměním
přečteš krátký text, dlouhá slova Ti ještě
činí potíže. ...

Skvělá věc je sebehodnocení, o které
se můžete opřít. Nechst děti, aby
ohodnotily některé výstupy tak, jak
se jim to daří. Pak napsat např. V
sebehodnocení uvádíš, žes přečetla 2
ukrajinské knihy a 1 český komiks. O
něm sis připravila krátkou prezentaci.
Povídalas nám také o tom, jaké jsou
na Ukrajině typycké zvyky a svátky.
Své vystoupení jsi doplnila ukázkami
obrázků a fotek. ...

Dál nabízím to, jak vypadalo minulý
rok naše slovní hodnocení žákyně 4.
ročníku, která nemá mateřský jazyk
češtinu. Využijte k inspiraci, ale pište
to, o čem jste se učili Vy. :-)
Hodně pomohou slova jako
VĚTŠINOU, ČÁSTEČNĚ, JEŠTĚ SE TI
NEDAŘÍ, ZVLÁDÁŠ S DOPOMOCÍ, S
POMŮCKOU, S TABLETEM, ...

Netvrdím, že je tohle vysvědčení ukázkové. I naši
učitelé se učí, jak popisný jazyk správně používat.
Tady je 7 základních pravidel:
1) Sepište si, CO BUDETE v každém předmětu
HODNOTIT. (např. česká abeceda, najde PO a PŘ
ve větě, zná vyjm. slova atd.)
2) Z důkazů a záznamů (sešity, pozorování, prac.
listy, písemky,...) zjistěte, V JAKÉ KVALITĚ TO ŽÁK
SPLŇUJE. (samostatně, bezchbně, s drobnými
chybami, s dopomocí, ...)
3) Pište to, co můžete VIDĚT, SLYŠET,
POZOROVAT, ne domněnky. Chceme věty typu "S
dopomocí jednoduše vysvětlíš, jak funguje
koloběh vody." Nechceme věty typu "Jsi chytrá, ale
často zlobíš." Pokud je chytrá, napište, z čeho to
usuzujete. Např. "Zvládáš počítat i náročnější typy
úloh." Pokud zlobí, popište, co vidíte, např. "Někdy
se Ti nedaří dodržovat pravidla třídy, často
druhým skáčeš do řeči." Obecně nepište věty typu
JSI, ale popište činnosti, využijte příslovce.

4) Porovnávejte žákovy výkony v čase, jak se zlepšil, co
za dobu ve Vaší třídě zvládl. Nesrovnávejte ho s
ostatními. Např. Udělal jsi velký pokrok v řešení slovních
úloh, pomáhá Ti, když si je graficky znázorníš. Nebo Velmi
ses zlepšila v hlasitém čtení českých vět, postupně také
lépe rozumíš jejich obsahu. Aktivně a samostatně
využíváš překladač na tabletu, který Ti pomáhá přeložit
náročnější slovní spojení.
5) Volme jazyk, kterému budou děti a jejich rodiče
rozumět. Jde-li to, vyhněme se "mluvnickým kategoriím
sloves", ale popišme, že "u sloves správně určuješ jejich
osobu, číslo, způsob i čas". Pokud je to v možnostech
školy, napadá mě, že by bylo vlídné přeložit celé
vysvědčení do ukrajinštiny (třeba alespoň Google
překladačem, CTRL+C), vytisknout ho pak na obyčejný
papír a přiložit ho k oficiálnímu hodnocení, které bude na
tiskopisu.
6) Jde o žáky, ne o nás. Pokud to jde, vyhněte se spojením
typu "Mám radost, že" nebo "Jistě jsi spokjojená s..." Co si
o dětech myslíme my učitelé není podstatné. Pište, co
vidíte, slyšíte.
7) Využívejte Ti, Ty, Tobě, Tebe - velké T.

Andy
Andy,

Oslovení a tvar jména žádný
předpis neupravuje. My jsme
se ve škole domluvili tak, že v
úvodu využíváme plný tvar
jména tak, jak ho děti mají
zapsaný v matrice, v
závěrečném odstavci tvar
vyžádaný - jak si nechávají
říkat od ostatních. Ale je to
ryze na domluvě.

V závěrečném odstavci se u nás na škole zaměřujeme na měkké dovednosti,
kompetence, zapomíínání, dodržování pravidel, chování, na to, co se obecně
žákovi daří a na čem by měl ještě pracovat.
Struktura vysvědčení ale není legislativně zakotvena, nabízím tedy takovou, kterou
jsme si dohodli u nás na škole. Nemusí vyhovovat všem a je možné si ji upravit.

Končíme pozitivně, gratulujeme k
úspěšnému ukončení 4. ročníku a
přejeme něco hezkého třeba "v další
cestě za vzděláním".

