
Stella Sigmundová , 1. ročník, prospěla s vyznamenáním 
Milá Stellinko, 
máš za sebou první školní rok v zelené třídě a spolu s ním spoustu odvedené práce. Pojďme se teď společně podívat, jak                      

se ti dařilo a co ses naučila. Do třídy přicházíš se sebejistotou a chutí se učit. Samostatně si vybíráš práci a jsi odhodlaná ji                        

dokončit. Nových lekcí se účastníš s radostí a zájmem. Dáváš přednost práci s kamarádkami, se kterými si můžeš povídat                   

a sdílet, co se právě učíš. To je v pořádku, avšak někdy se spolu zapovídáte a ty se přestaneš věnovat své práci. Nejlépe se                        

soustředíš, když pracuješ samostatně. Jakmile se do nějaké práce opravdu ponoříš, dokážeš dělat velké pokroky! Pro příští                 

rok bude tvým úkolem hledat rovnováhu mezi samostatnou prací a prací s kamarády. Když na kroužku probíráme nějaký                  

problém, jsi aktivní a přicházíš s nápady, jak situaci vyřešit. Vždy ochotně pomáháš spolužákům a dokážeš se zastat                  

slabšího. Svou veselou povahou a dobrou náladou pozitivně ovlivňuješ atmosféru celé třídy. 

 

Hodnocení míry dosažení očekávaných výstupů relevantních ve 2. pololetí v jednotlivých předmětech: 

V českém jazyce zvládáš všechny požadované výstupy a prokazuješ výborné porozumění pojmům. Zvládáš práci od               

začátku do konce samostatně a s přesností. Získané znalosti a dovednosti dokážeš samostatně aplikovat a používat v                 

různých kontextech. Nepřestávej číst a psát ani o prázdninách! 

V angličtině zvládáš téměř všechny požadované výstupy a prokazuješ uspokojivé porozumění většině pojmů. Získané              

znalosti a dovednosti dokážeš většinou samostatně aplikovat a používat v různých kontextech. Toto pololetí jsi opět                

udělala ohromný pokrok. Už se neptáš kamarádů, aby ti přeložili základní každodenní instrukce. Naopak, stala ses                

samostatnější a k práci si teď vybíráš náročnější pomůcky. Důsledněji procvičuješ aktivní naslouchání v kruhu, i když to                  

může být někdy náročné. Pokračuj touto cestou a budeš se nadále zlepšovat.  

V matematice zvládáš všechny požadované výstupy a prokazuješ výborné porozumění pojmům. Zvládáš práci od začátku               

do konce samostatně a s přesností. Získané znalosti a dovednosti dokážeš samostatně aplikovat a používat v různých                 

kontextech. Matematické myšlení je ti vlastní. 

 

V kosmické výchově zvládáš všechny požadované výstupy a prokazuješ výborné porozumění pojmům. Zvládáš práci od               

začátku do konce samostatně a s přesností. Získané znalosti a dovednosti dokážeš samostatně aplikovat a používat v                 

různých kontextech. Ať ti tvé nadšení a přirozená zvídavost vydrží i nadále! 

 

V pracovní výchově ti nedělá problém následovat jednoduchý pracovní postup. Ovládáš pravidla správného stolování i               

bezpečnost při práci s nástroji i materiály. Naučila ses zaznamenávat a vyhodnocovat výsledky svého pozorování přírody.                

I díky tvé péči je naše třída příjemným prostředím. 

 

Ve výtvarné výchově zodpovědně plníš zadání, zvládáš jednotlivé výtvarné techniky i práci s nejrůznějšími materiály.               

Dokážeš pracovat soustředěně a samostatně. Pracovala jsi s liniemi, tvary a vyzkoušela sis jejich kombinace a proměny v                  

ploše i v prostoru. Nebojíš se vyjádřit své pocity z výtvarného díla! 

 

V hudební výchově jsi pracovala tvořivě a aktivně ses zapojovala do většiny činností a her. Při zpěvu umíš správně                   

používat hlas a víš, jaké máš mít držení těla. Naučila ses nové písně, při kterých se dokážeš rytmicky doprovodit.                   

Seznámila ses také se základy hudební nauky, rozdělením hudebních nástrojů a rozšířila sis svůj hudební přehled. 

 
V hodinách tělesné výchovy jsi zlepšovala svou kondici během různých pohybových a míčových her, trénovala jsi                

manipulaci s míčem a přihrávky rukou i nohou. Cvičení a posilování s vlastní vahou těla ti pomáhá při správném držení                    

těla. Dokážeš dodržovat základní pravidla, vnímat pokyny učitele a dobře pracovat v týmu. 
  

Stello, přejeme ti krásné prázdniny plné dobrodružství a mnoho radostných objevů ve tvém dalším studiu! 

Katka a Olivia 

 


