
ŽÁKOVSKÉ PORTFÓLIO Z Ekologického 

přírodopisu pro 7. ročník 

- soubor žákovských prací, který vznikne zpracováním těchto témat během 

školního roku 

TÉMATA: 

 Lidská sídla 

 Buňka a jednobuněčné organismy 

 Opakování ekosystému a buňky 
 

     Vegetativní orgány semenných rostlin 
 Kořen 

 Stonek 

 List 
 

 Rozmnožovací orgány semenných rostlin 
 

     Bezobratlí živočichové 
 Žahavci 

 Ploštěnci 

 Měkkýši 

 Kroužkovci 

 Členovci 
 

 Od buňky k organismu 
 

      Obratlovci 
 Třídy obratlovců 
 Povrch těla obratlovců 

 
Většinu témat budou žáci zpracovávat formou skupinové práce. Skupinovou práci 

nehodnotíme známkou, hodnocen je pouze individuální výkon žáka, tj. práce 

na portfóliu. V portfóliu se budou žáci držet níže uvedeného obsahu a budou 

hodnoceni podle stanovených kritérií: 

 

 



OBSAH   PORTFÓLIA: 

 Zadání projektu 

 Časový a pracovní plán  

 Pracovní listy včetně laboratorních prací 

 Sebehodnocení 

 Hodnocení organizátora 

 Testy  

 Hodnocení učitelem 

 

KRITÉRIA HODNOCENÍ: 

 Časový a pracovní plán                                           10 b. 

 Správnost vyplnění pracovních listů                       60 b. 

 Úplnost pracovních listů                                        10 b. 

 Celková úprava portfólia                                        10 b. 

 Sebehodnocení                                                      10 b. 
 

VÝSLEDNÁ ZNÁMKA 

100 – 85 bodů  …………………………………………………………..1 

84 – 70  ………………………………………………………………………2 

69 – 50 ……………………………………………………………………….3 

49 – 20 ……………………………………………………………………….4 
 

Pokud žák neodevzdá portfólio v dohodnutém termínu (nejpozději do následující 

vyučovací hodiny), automaticky se snižuje známka o jeden stupeň. 

V případě, že portfólio neodevzdá vůbec, je hodnoceno stupněm nedostatečný. 

V případě absence žáka je jeho povinností doplnit si teoretickou část pracovních 

listů. Laboratorní práce a pokusy nemusejí být splněny. 

Pracovní list, který bude pouze okopírovaný od spolužáka, bude posuzován jako 

nevypracovaný. 
 

MIKROSKOPOVÁNÍ:  

 - výuka v tomto školním roce bude rozšířena o časté mikroskopování.  

Během vyučování mohou být žáci prozkoušeni z:  

- přípravy mikroskopu 

-  vytvoření mikroskopického  preparátu 

- postupu při mikroskopování 

- provedení nákresu 



Následně budou hodnoceni dle stanovených kritérií: 

- přípravy mikroskopu                                               25 bodů 

-  vytvoření mikroskopického preparátu                    25 bodů            

 - postupu při mikroskopování                                    25 bodů 

 - provedení nákresu                                                  25 bodů 
 

Celkové hodnocení:  

100 – 85     ..................................1 

84 – 70      ………………………………..2 

69 – 50       ………………………………..3 

49 – 20       ………………………………..4 
 

TESTY:   

- pro ověření pochopení a porozumění probrané látky 

- budou bodovány  
 

Celkové hodnocení testů: 

100% - 85%..................................1 

84% - 70% ………………………………..2 

69% - 50% ………………………………..3 

49% - 20% ………………………………..4 


