jednoduché otárkY, řeČovédovednosti
a mluvní cvičenív anglickém juycevyrržili velmi
dobře Při Práci s komiksem. V matematic,e zvlád,ali
operace sčítríní,
oděíténi,násobení
v
numerických
Probraných
obore
ch,
dokáaali ve spotupráci s učitelkou anebo ve
1děl'"Í
dvojicích vYřeŠit jednoduchou siovní úlohu.'Uěili
se spolupracivat, ao"rrá.ro k podpoře
rozvoje socirální gramotnosti. V prvouce učitelky
k pácvičení ználostí o hospodářských
nÍŤatech, vČele medonosné a o iočnímobdobí "jara'áoity
účinné-JoaY založenéna
ČinnostnímuČeníŽáF:kritické práci s textem
a obrazovým materiálem . žactměli možnost
Pracovat ve skuPinkách, domlouvat se, komunikovat. Kvalita výuky byla
částečněsnížena
nerovnoměmÝm ro7|!:ením délky jednotlivYch
činnostía aúsencíiur., pro vzájet,,,É
hodnocení ŽákŮ v závěru vYrrčovaói ňodiny. Ýe
vYtvarné výchově žaci prokazovali velmi
dobré Praktické dovednosti pŤi zacháaeni s vytváymi
pomůckami. Uměli si rozvrhnout
Pracovní Úkol a vČas ho. dok9nČit. Byli vedeni k eistótě a tultuře v/tvarné práce.
Z žáktlpo
celou dobu qýukY vYzařoval projev radosti z provo
zoviné činnosii. Necn}uÉto formativní
hodnocení aoceněnÍ.,qýsledk-Ů
irácejednotlivců. Vý"k; tělesné výchovy-nesla znrámky
vYsokého Profesionálního standardu v přípravě a
Íealrzaci. úvodni u *srra část byla
metodickY usPořádaná, Žáci méli z,r*e aktivity
evidentní radost. prvky kondičního
avYrovnávacího cviČeníPřisPěly krozvoji pohybóv}ch
dovedností a tělesné výkonnosti
zenÚ, Žáci velmi dobře ziaaana.iUrior. u.t."rr"it,
prirr.arrb
dolním a homím obloukem,
uměli cvikY se Švihadlem. Těloqýchovné aktivity -výrazn€
přispěly k cílenémurozvoji
osobnosti žáka a jeho tělesné zdatnosti.
V hosPitované výuce na 2. stupni ZŠsepedagogové většinou
zaměřili na propojen í již díive
osvojených znalostí a dovedností ŽákŮ snoffi
učivem. Nejčastěji volili frontální qýuku
vhodně doPlněnou samostatnou prací žákď, vzdéláváni
ve dvojicích nebo skupinách
zařazovali okrajově. Během výuky pak většinou vytržívali
motivačníhodnocení, klasifikaci
a PochvalY, k ŽákŮm
partners§r vrtarr. ia"i r" učili obsahové správnosti,
9t9vrený
adekvátní formulaci a 1ě]i
obhajobě svýci,závěru. V předmětech maternatik a
a fyzlkaproces
uČeníuČitelédůsledně spojovali s praktickým
Životě, Na velmi dobré urovni rozviieliu žrákůmatematickáu
"nzitiÁ gramotnost. Velkou u uczrrer,
pozornost
věnovali opakování a procvičoviání numerického počítání,řešění
slovních úloh, dtrazkladli
na uPevňování matematických pojmů a postupŮ. Posk}tovali
ž,ákům pffležitost vyslovit
vlastní náaor nebo dotaz a syslematict<ý
3im'za.;istováii zpětnou ,*a, o dosažených
vědomostech a dovedrrostech. Ojediněle 6yru uiroa"ymi
,:,iotrami rozv ena i finanční
gramotnost, V hodinách cizích jazykůbylo
dbáno na upevnění návyků ,p.arrne výslovnosti,
na rozvoj slovní zásobY a osvojování zlémÝ_ch Oi prrivc probíraných
gramatických jevu.
Komunikac e mezi
ž*y
neprobíú
a
vždy
jazycé.le
v
ireba se zaměřit na
Yeita1m ?
minimalizaci PolŮÍvánÍ_Českého
"irim
jurvku ve qýuce. Dostatečrrá
pozornost byla věnována
rozvoji řeČových dovedností v českémjazycL, žáci uměli
vysvětlit rčení,argumentovat
a obhájit svŮj názor. BYli většinou aktivní
á woriui. Přiměřenou relaxaci jim poskytovalo
Častéstřídání Činností.Výuka zhlédnutých hodin
dějepi;; a zeměpisu byla postavena na
standardním modelu oPakování a zkoušení probranéhó
.reirou s frontáhím,ynua.. nového
uČiva, PruběŽným záPisem, shrnutím azáiérem. ryto
vzdelávací postup y';Ň,vzhledem
k obsahu vYukY a stanovenému cíli, zvoleny
vňodně. použitínázorného podpůmého
materiálu obrázkového charakteru zvyšovalo iai"^žaků
o probíranou problematiku. žáci
Projevili dovednost samostatné práce s učebnicí.Využívaliatlasy k vyhledávrání
informací
a doPlňovalinazákJadě svých znalostí v}klad
učit"r'r.y. vJlr"sné výchově si žáci osvojovali
komPetence Pracovní a sociálnÍ, byli vedeni
kjednání v duchu zu. pru/ataoarzovrlni
nastavených Pravidel chovrání. Dobře mladali pohybove
akivity u a-zrío".rr, docházelo
kúČinnémuProcviČování a upevňoury."bratFil,
avytrvalosti. Důsledně byly
uPlatňoviánY zásadY.bezpečnosii při pohybových
činnosíech. žaiazeru laboratorní práce
-Ž;"i
v hodině PffrodoPisu podporovalo- rozvojsociální gramotnoď
pracovali
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