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Názov predmetu Etická výchova 

Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín 

Názov ŠVP ŠVP pre primárne vzdelávanie v SR 

Názov ŠkVP Syseľ 

Ročník Piaty 

Stupeň  vzdelania ISCED – 2 nižšie sekundárne vzdelávanie 

Vyučovací jazyk slovenský 



 

1. Charakteristika vyučovacieho predmetu 

 

Poslaním povinne voliteľného predmetu etická výchova je vychovávať osobnosť s vlastnou identitou a hodnotovou orientáciou, v ktorej úcta 

k človeku a k prírode, spolupráca, prosociálnosť a národné hodnoty zaujímajú významné miesto. Pri plnení tohto cieľa sa neuspokojuje iba 

s poskytovaním informácií o morálnych zásadách, ale zážitkovým učením účinne podporuje pochopenie a interiorizáciu (zvnútornenie) 

mravných noriem a napomáha osvojeniu správania sa, ktoré je s nimi v súlade. Pripravuje mladých ľudí pre život v tom zmysle, aby raz ako 

dospelí prispeli k vytváraniu harmonických a stabilných  vzťahov v rodine, na pracovisku, medzi spoločenskými skupinami, v národe a medzi 

národmi. 

Etická výchova sa  prvom rade  zameriava na výchovu k prosociálnosti, ktorá sa odráža v morálnych postojoch a v regulácii správania žiakov. 

Pre etickú výchovu je primárny  rozvoj etických postojov a prosociálneho správania. Jej súčasťou je aj rozvoj sociálnych zručností /otvorená 

komunikácia, empatia, pozitívne hodnotenie iných…/ ako aj podpora mentálnej hygieny, podieľa sa na primárnej prevenciu porúch správania 

a učenia. 

 

 

2. Ciele vyučovacieho predmetu 

 

Cieľom etickej výchovy ako povinne voliteľného predmetu na II. stupni základných škôl    

      je 

 poskytnúť žiakom impulzy a pozitívne skúsenosti, ktoré podporujú základnú dôveru, autonómiu a iniciatívu 



 umožniť im osvojiť si základné komunikačné zručnosti, základné úkony spoločenského správania, učiť ich pozitívne hodnotiť seba aj 

druhých, tvorivo riešiť každodenné situácie v medziľudských vzťahoch 

 vysvetliť žiakom pojmy empatia, asertivita, spolupráca a prosociálne (sociálne 

pozitívne) správanie 

 umožniť žiakom osvojiť si ďalšie sociálne zručnosti, napr. vyjadrovanie citov, empatie, asertívne správanie 

 umožniť žiakom osvojiť si základné postoje, ktoré podmieňujú kultivované dospievanie, učiť ich poznávať sám seba, objavovať svoju 

identitu, rozvíjať sebaoceňovanie 

 spoznávať a osvojovať si práva a povinnosti v rodine, učiť sa kultivovane prejaviť svoj názor, postupne preberať zodpovednosť za svoje 

rozhodnutia, zároveň však rešpektovať rodičov a viesť s nimi konštruktívny dialóg 

 umožniť žiakom uvedomiť si svoju sexuálnu identitu, chápať pozitívne hodnoty priateľstva, lásky, manželstva a rodiny, uvedomiť si 

riziká spojené s predčasným sexuálnym životom zdôvodniť základné mravné normy, zaujať správny postoj k otázkam súvisiacim so 

sexualitou  

 rozvíjať u žiakov pozitívny postoj k postihnutým, chorým, a iným skupinám obyvateľstva, ktoré potrebujú pomoc a porozumenie 

 vysvetliť žiakom základné pojmy súvisiace s voľbou životných cieľov, svetonázorom, náboženstvom, etickými hodnotami a normami 

 umožniť žiakom pochopiť základné etické problémy súvisiace s ekonomickými hodnotami, pravdou a dobrým menom 

 vysvetliť žiakom základné pojmy súvisiace s ochranou prírody a životného prostredia 

 učiť žiakov rešpektovať ľudí s inými názormi, zároveň však ostať sám sebou; formulovať svoje životné ciele, byť odolný voči 

nevhodným ponukám, ostať slobodný od závislostí, ktoré znehodnocujú a ohrozujú náš život 

 rozvíjať u žiakov povedomie vlastnej dôstojnosti a hodnoty ľudskej bytosti, v tomto zmysle byť schopný kriticky hodnotiť masmediálne 

vplyvy, vychovať kritického diváka. 

 



 

3. Prínos predmetu k rozvoju kľúčových  kompetencií - výchovné a vzdelávacie stratégie. Stratégia vyučovania 

 

Osvojenie  základných sociálno-komunikačných zručností :  

Úrovne komunikácie, verbálna a neverbálna komunikácia, pozdrav, otázka, poďakovanie, ospravedlnenie, prejavenie úcty voči iným 

v komunikácii, komunikačné šumy, chyby a prekážky. 

Osvojenie si zručností pozitívneho  hodnotenia seba aj druhých:  

Sebapoznanie, sebahodnotenie, sebaúcta, sebaovládanie, poznanie svojich silných a slabých stránok, povedomie vlastnej hodnoty, elementy 

formujúce sebaúctu v školskom veku (rodina, škola, vrstovníci, zovňajšok, úspech, vzťahy, záujmy...). 

Pozitívne hodnotenie druhých v bežných podmienkach, pozitívne hodnotenie najbližších (rodina, kamaráti, učitelia...) hľadanie dôvodov pre 

pozitívne hodnotenie iných, ich verbálne vyjadrenie, prípadne písomné vyjadrenie pozitív iných, reflexia nad dobrom, ktoré od iných prijímame. 

Úcta k postihnutým, starým, chorým a pod. 

 

Osvojenie tvorivého riešenia  každodenných  situácií v medziľudských vzťahoch:  

Rozvíjanie základnej tvorivosti, objavovanie darov prostredníctvom širokej ponuky pre ľudskú tvorivosť (pohybová, výtvarná, imitačná, 

literárne, prosociálna...) radosť z tvorivosti, tvorivosť a iniciatíva v medziľudských vzťahoch (čo môžem urobiť pre mojich spolužiakov, pre našu 

triedu, pre rodinu, pre ľudí v núdzi...). 

 

Osvojenie základných pojmov súvisiacich s ochranou prírody a životného prostredia:  



Vnímanie prírody, obdiv a úcta ku všetkým formám života, dôležitosť ochrany prírody z hľadiska prosociálnosti (úcta k tým, čo prídu do prírody 

po nás, či už o týždeň, alebo o sto rokov...) ekologická etika z pohľadu žiaka (zber odpadu, neznečisťovať okolie, šetriť prírodu konkrétnou 

citlivosťou v bežných životných situáciách –tečúci vodovodný kohútik, zbytočne zažaté svetlo). 

 

4. Rozpis učiva a realizácia kompetencií (tabuľka) 

 

Cieľ a kľúčové 

kompetencie 

Tematický celok Téma 

Obsahový štandard 

Prierezové 

Témy 

a medzipredmet

ové vzťahy 

Metódy Výkonový štandard 

Výstup na 

hodnotenie 

vytvorený produkt 

Odporúčaný počet 

hodín 

Osvojenie  základných 

sociálno-

komunikačných 

zručností  

 

otvorená 

komunikácia 

 

Úrovne 

komunikácie, 

verbálna 

a neverbálna 

komunikácia, 

pozdrav, otázka, 

poďakovanie, 

ospravedlnenie, 

prejavenie úcty voči 

iným v komunikácii, 

komunikačné šumy, 

Komunikácia 

Multikulturálna 

výchova, 

osobnostný 

a sociálny rozvoj 

Prepojenie na 

slovenský jazyk, 

občiansku 

výchovu, 

mediálnu 

výchovu 

hra, hranie 

scénok, 

pantonimá 

socio- afektívky 

uvedomuje si príčiny 

komunikačných 

šumov a vníma miesto 

komunikačných 

prekážok pri 

nedorozumeniach 

konatívny. dobre 

zvláda základné 

komunikačné 

zručnosti – 
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chyby a prekážky. 

 

predstavenie sa, 

pozdrav, 

poďakovanie, prosbu, 

ospravedlnenie sa - 

-v komunikácii badať 

odstraňovanie 

komunikačných 

šumov 

 

Osvojenie si zručností 

pozitívneho  

hodnotenia seba aj 

druhých 

 

Poznanie a 

pozitívne 

hodnotenie 

druhých 

 

Sebapoznanie, 

sebahodnotenie, 

sebaúcta, 

sebaovládanie, 

poznanie svojich 

silných a slabých 

stránok, povedomie 

vlastnej hodnoty, 

elementy formujúce 

sebaúctu v školskom 

veku (rodina, škola, 

vrstovníci, 

Človek 

a prostredie 

Prepojenie na 

občiansku 

výchovu 

Hranie rolí - rozumie a vie 

vysvetliť pojmy 

sebaúcta a 

sebaovládanie 

- vie pomenovať 

prvky podporujúce 

sebaúctu u žiaka 

socio- afektívky - 

uvedomuje si 

dôležitosť poznania 

svojich silných 

a slabých stránok 
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zovňajšok, úspech, 

vzťahy, záujmy...). 

Pozitívne hodnotenie 

druhých v bežných 

podmienkach, 

pozitívne hodnotenie 

najbližších (rodina, 

kamaráti, učitelia...) 

hľadanie dôvodov 

pre pozitívne 

hodnotenie iných, ich 

verbálne vyjadrenie, 

prípadne písomné 

vyjadrenie pozitív 

iných, reflexia nad 

dobrom, ktoré od 

iných prijímame. 

Úcta k postihnutým, 

starým, chorým a 

pod. 

 

- pozná elementy 

formujúce jeho 

sebaúctu 

Konatívny:  badať 

snahu o väčšie 

sebapoznanie 

a rozvíjanie 

pozitívneho 

hodnotenie seba 

- v správaní badať 

väčšie sebaovládanie 

 

 



Osvojenie tvorivého 

riešenia  

každodenných  situácií 

v medziľudských 

vzťahoch 

 

Tvorivosť v 

medziľudských 

vzťahoch, 

iniciatíva 

 

Rozvíjanie základnej 

tvorivosti, 

objavovanie darov 

prostredníctvom 

širokej ponuky pre 

ľudskú tvorivosť 

(pohybová, výtvarná, 

imitačná, literárne, 

prosociálna...) radosť 

z tvorivosti, 

tvorivosť a iniciatíva 

v medziľudských 

vzťahoch (čo môžem 

urobiť pre mojich 

spolužiakov, pre 

našu triedu, pre 

rodinu, pre ľudí v 

núdzi...). 

 

Výchova 

k manželstvu a 

rodičovstvu 

osobnostný 

a sociálny 

rozvoj, ochrana 

života a zdravia 

Prepojenie na 

občiansku 

výchovu, 

slovenský jazyk 

Diskusia, 

interview, 

záznamy 

pozorovaní 

- vie vysvetliť 

dôležitosť pozitívneho 

hodnotenia druhých 

v medziľudských 

vzťahoch 

- je schopný 

verbalizovať pozitívne 

hodnotenie druhých 

v bežných 

podmienkach  

socio- afektívky -  vie 

ohodnotiť dobro 

u iných 

i v podmienkach 

záťaže – 

u postihnutých,  

- chápe zmysel 

pozitívneho 

hodnotenia druhých 

Konatívny:  učí sa 

vidieť problémy 
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postihnutých, starých 

a chorých a objavuje  

 

Osvojenie základných 

pojmov súvisiacich s 

ochranou prírody a 

životného prostredia 

 

Etické aspekty 

ochrany prírody 

 

Vnímanie prírody, 

obdiv a úcta ku 

všetkým formám 

života, dôležitosť 

ochrany prírody 

z hľadiska 

prosociálnosti (úcta 

k tým, čo prídu do 

prírody po nás, či už 

o týždeň, alebo o sto 

rokov...) ekologická 

etika z pohľadu žiaka 

(zber odpadu, 

neznečisťovať 

okolie, šetriť prírodu 

konkrétnou 

citlivosťou 

v bežných životných 

Environmentálna 

výchova, 

osobnostný 

a sociálny 

rozvoj, ochrana 

života a zdravia 

regionálna 

výchova 

Prepojenie na 

biológiu 

Projektové 

vyučovanie, 

vychádzka 

-vie vysvetliť 

súvislosti medzi 

ľudskou činnosťou 

a životným prostredím  

– vie uviesť príklady 

ekologickej etiky 

(šetrenie energie, 

ochrana prírody) 

socio- afektívky: cíti 

sa súčasťou prírody 

a chce jej pomôcť 

- vníma svoje 

možnosti pre ochranu 

životného prostredia 

Konatívny: podľa 

svojich možností 

a výziev, ktoré ponúka 

daný región ,chráni 
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situáciách –tečúci 

vodovodný kohútik, 

zbytočne zažaté 

svetlo). 

 

prírodu a životné 

prostredie 

 

Prierezové témy – výchova : MUV-  multikultúrna     MEV-mediálna      OSR-osobnostný a sociálny rozvoj      ENV-environmentálna      DOV-

dopravná      OŽZ-ochrana života a zdravia     TPPV-tvorba a prezent.projektu   REV- regionálna výchova VMR- výchova k manželstvu a 

rodičovstvu 

 

 

5. Hodnotenie výsledkov žiakov - metódy a prostriedky  

 

Na hodine etickej výchovy žiakov nehodnotíme známkou. Je vhodné a žiaduce jednotlivcov slovne oceniť počas hodiny a skupinu žiakov 

priebežne i na konci hodiny. Žiaci by mali tiež mať priestor na vyjadrenie, ako sa cítili, ako sa im hodina páčila, v čom by privítali zmenu. 

 

 

6. Učebné zdroje 

 

Na podporou a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:  

 

Literatúra: Lencz, L.: Pedagogika etickej výchovy. Výchova k prosociálnosti. Bratislava : Metodické centrum v Bratislave, 1998. 



Lencz, L.: Metódy etickej výchovy. Bratislava: Metodické centrum v Bratislave, 1993. 

Lencz, L. – Križová, O.: Metodický materiál k predmetu etická výchova, Bratislava: Metodické centrum v Bratislave, 1997. 

      Dataprojektor, počítač, DVD, tabuľa 

     Tabuľa , internet, knižnica 


