
skontroloval žiakom pomôcky
zopakoval triedne pravidlá 

Výučba učiteľa*
frontálne vo dvojici
skupinové individuálne

vysvetľovanie
otázka-odpoveď
pozorovanie
demonštrácia

textové pomôcky
zvukové pomôcky
projekčná technika
interaktívna tabuľa

Komunikácia učiteľa* áno nie
plynulá
rýchla
pomalá 
monotónna
spisovná
nespisovná
zrozumiteľná
zreteľná artikulácia
silný
primeraný
slabý
otvorené otázky
zatvorené otázky

realizoval spoločnú hru 

začal výučbu

Reč učiteľa

Hlas učiteľa

Otázky učiteľa  
(učiteľ kládol žiakom)                      

Vyučovacie metódy 
(odhadnite pomer v %)

hra

iné:

iné:

modely
reálne pomôcky
prístrojová technika
tabule

rozprávanie
dialóg
práca s učebnicou

iné:

privítal žiakov
spoločne sa všetci pozdravili

Meno a priezvisko cvičného učiteľa:

Meno a priezvisko študenta: 

Názov cvičnej školy: 

Dátum konania stáže:

Stážový záznamový hárok študenta  (3. - 5. deň)

Organizačné formy 
(odhadnite pomer v %)

Vyučovacie 
prostriedky 
(odhadnite pomer v %)

Činnosť učiteľa po 
príchode do triedy* 
(stručne opíšte)



organizačné otázky 
výchovné otázky 
vzdelávacie otázky 
mimické prejavy - pozitívne (úsmev) 
mimické prejavy - negatívne (zamračenie sa) 
dotyky (pohladenie)

áno nie
príjemná
premenlivá
napätá

áno nie
pripravovali si pomôcky 
vykonávali hygienické činnosti 
konzumovali desiatu
komunikovali s učiteľom

Žiaci* áno čiastočne nie
boli pozorní
zapájali sa do činností
dodržiavali pravidlá v triede
reagovali na výzvy učiteľa
akceptovali vyučujúceho
prejavovali pozitívne emócie
prejavovali negatívne emócie
boli plačliví
boli svedomití
regulovali vlastné emócie

boli aktívni 
boli aktívni len na vyzvanie učiteľa 
boli pasívni, nereagovali
chceli prezentovať svoje nápady

áno nie
pochvaly 
formatívne hodnotenie
pokarhanie, poznámky
neštandardné formy hodnotenia
individuálne hodnotenie žiaka
napomenutia, upozornenia

Metódy 
odmeňovania a 
udržania disciplíny*

Neverbálna 
komunikácia 

Atmosféra v triede*                

Činnosti žiakov v 
triede počas 
prestávok*

Správanie sa

Emocionalita

Sociabilita

Aktivita

iné (napíšte aké):

iné (napíšte aké):

prejavovali ochotu spolupracovať so spolužiakmi
prejavovali ochotu spolupracovať s učiteľom



áno nie
tematické vých.-vzdel.plány
učebnice, pracovné listy
školské zošity žiakov
informačný systém školy
triedna kniha
klasifikačný hárok/záznam
katalógový list žiaka
dokumenty z triedneho aktívu
ochrana osobných údajov

Participujú rodičia žiakov na adaptačnom dni? 
Stručne opíšte, akým spôsobom.

Sú rodičia iniciátormi komunikácie s učiteľom? 
Stručne uveďte, čo je predmetom komunikácie.

*Priestor na
poznámky
(opíšte detaily
pozorovanej hodiny)

Dokumenty*

Spolupráca s rodičmi

Spozorovali ste nejaké rituály napr. povedali si 
básničku, zaspievali pieseň, zahrali sa hru,  boli 
upozornení na niečo dôležité a pod.?

Rituály
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