
UČEBNÉ OSNOVY ETICKÁ VÝCHOVA 

Názov predmetu Etická výchova 

Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín 

Názov ŠVP ŠVP pre primárne vzdelávanie v SR 

Názov ŠkVP Zdravá otvorená škola 

Ročník šiesty 

Stupeň  vzdelania ISCED – 2 nižšie sekundárne vzdelávanie 

Vyučovací jazyk Slovenský 

 
Názov predmetu Etická výchova 

Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín 

Názov ŠVP ŠVP pre primárne vzdelávanie v SR 

Názov ŠkVP Zdravá otvorená škola 

Ročník siedmy 

Stupeň  vzdelania ISCED – 2 nižšie sekundárne vzdelávanie 

Vyučovací jazyk Slovenský 

 

 

Názov predmetu Etická výchova 

Časový rozsah výučby 0,5 hodina týždenne, spolu 17 vyučovacích hodín 

Názov ŠVP ŠVP pre primárne vzdelávanie v SR 

Názov ŠkVP Zdravá otvorená škola 

Ročník ôsmy 

Stupeň  vzdelania ISCED – 2 nižšie sekundárne vzdelávanie 

Vyučovací jazyk Slovenský 



 

 

Názov predmetu Etická výchova 

Časový rozsah výučby 0,5 hodina týždenne, spolu 17 vyučovacích hodín 

Názov ŠVP ŠVP pre primárne vzdelávanie v SR 

Názov ŠkVP Zdravá otvorená škola 

Ročník deviaty 

Stupeň  vzdelania ISCED – 2 nižšie sekundárne vzdelávanie 

Vyučovací jazyk Slovenský 



6.ročník: 

1.Charakteristika predmetu 

Poslaním 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. Zážitkovým učením účinne podporuje pochopenie 

a interiorizáciu 

(zvnútornenie) mravných noriem a napomáha osvojeniu správania sa, ktoré je s nimi v súlade. Pripravuje mladých ľudí na život tak 

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

národe, a medzi národmi. Zameriava sa na výchovu prosociálnosti. Jej súčasťou je aj rozvoj sociálnych zručností (otvorená 

komunikácia, empatia, pozitívne hodnotenie iných,...) ako aj podpora mentálnej hygieny a podieľa sa na primárnej prevencii porúch 

správania a učenia. 

 

2.Obsah etickej výchovy je orientovaný na atribúty, ktoré treba v dieťati rozvíjať, aby sme dosiahli výchovné ciele. Tieto atribúty sa 

premietajú v tematických celkoch učebných osnov. Ide o tzv. desať základných tém a šesť aplikačných tém: 

· otvorená komunikácia, 

· sebaúcta, pozitívne hodnotenie seba, 

· pozitívne hodnotenie iných, 

· tvorivosť a iniciatíva, 

· vyjadrovanie citov, 

· empatia, 

· asertivita, 

· reálne a zobrazené vzory, 



· prosociálne správanie – pomoc, darovanie, delenie sa, spolupráca, priateľstvo, 

· komplexná prosociálnosť, 

· etika – hľadanie koreňov prosociálneho správania, 

· etika a ekonomické hodnoty, 

· etika a náboženstvá – tolerancia a úcta, 

· rodina v ktorej žijem, 

· výchova k manželstvu a rodičovstvu, 

· ochrana prírody a životného prostredia. 

 

V 6. ročníku je Školský vzdelávací program v nadväznosti na uvedené stanovený takto: 

 

· Identifikácia a vyjadrenie vlastných citov – uvádzanie žiakov do tajomstva citového života, definovanie a delenie citov, pocitov, 

identifikácia vlastných citov, pomenovanie, uchopenie, vyjadrenie a spôsob ich usmerňovania. Pomoc pri verbalizácii citového sveta – 

ponúknuť žiakom paletu vyjadrení pre to, čo prežívajú. 

 

·Kognitívna a emocionálna empatia, pochopenie druhých, vžitie sa do situácie druhých – rozvoj empatického vnímania iných 

ľudí na základe pochopenia dôležitosti empatie pre seba samého. Zložky empatie – kognitívna a empatická. Jej rozvoj – počúvanie, 

podobná skúsenosť, citlivosť, vyprázdnenie sa pre druhého, samotné zažívanie zo strany druhých. 

 

· Zvládnutie asertivity – asertivita ako súčasť komunikácie. Spôsoby správania v kolíznych situáciách – pasívne, agresívne a 

asertívne. Vysvetlenie podstaty asertivity – pokojné presadzovanie svojich názorov bez toho aby sme ubližovali inému. Výhody a 



nevýhody všetkých troch typov správania. Asertivitou odbúravame agresivitu, bránime svoje práva, bránime sa proti manipulácii a 

útokom a učíme sa vyjadriť svoj názor. 

 

· Pozitívne vzory správania v histórii a v literatúre – vysvetlenie pojmov vzor, model, idol. Pozitívne a negatívne vzory. Pozitívne 

vzory správania v histórii, literárne vzory, filmoví hrdinovia. Rozvíjať schopnosť mravného úsudku na modeloch správania, ktoré sú 

prezentované v médiách. Čo je to dobro a zlo v ľudskom živote? Ako sa prejavuje na správaní jednotlivcov a skupín, s akými 

dôsledkami pre jednotlivca a skupiny? 

 

· Pozitívne vzory v každodennom živote – vedieme žiakov k citlivosti na vnímanie ľudí okolo seba, anonymný hrdina. Moje okolie a 

dobrí ľudia, čo si na nich najviac cením? Ako by som chcel žiť a ako nie, ako kto a prečo? Prečo sa mi nedarí byť takí ako oni? Každý 

človek je pozvaný k naplneniu svojho života dobrom originálnym spôsobom. Môžem byť aj ja vzorom pre iných? 

 

· Prosociálne správanie – komponenty prosociálneho správania: - správanie v prospech druhého, správanie bez očakávania 

protislužby, alebo vonkajšej odmeny, správanie podporujúce reciprocitu, správanie, ktoré nenaruší identitu osoby, ktorá sa správa 

prosociálne. Druhy prosociálneho správania: pomoc, darovanie, delenie sa, spolupráca, priateľstvo. 

 

 

Žiak dostáva impulzy a pozitívne skúsenosti, ktoré podporujú základnú dôveru, autonómiu a iniciatívu. Zároveň je do vyučovacieho 

procesu začlenené tvorivé využívanie dobrodružných zážitkov z knihy Dobrodružstvá barona Műnchhausena ako jednou z foriem 

aplikovania celoročného plánu šiesteho ročníka. Dôvodom využitia sú najmä príhody hlavnej postavy, ktorá vymýšľa a samozrejme 

žiaci sa empaticky vciťujú do neskutočných príbehov. 



 

Do obsahu vzdelávania sú začlenené tieto prierezové témy: 

 

Multikultúrna výchova - cieľom je rozvoj chápania iných kultúr, akceptácia a rozvoj medziľudských vzťahov, tolerancie 

. 

Mediálna výchova - cieľom je zmysluplné, selektívne a kriticky využívať médiá a ich produkty, uvedomovať si aj negatívne vplyvy 

na rozvoj svojej osobnosti. 

 

Osobnostný a sociálny rozvoj - cieľom je rozvíjať sebareflexiu, sebapoznávanie, sebaúctu, sebadôveru, sebavzdelávanie a 

zodpovednosť za svoje konanie, prevencia sociálnopatologických javov v škole. 

 

Enviromentálna výchova – cieľom je rozvíjať vzťah medzi človekom a jeho životným prostredím. 

 

Dopravná výchova - cieľom je získať základné vedomosti, zručnosti a návyky zamerané na bezpečné správanie v rôznych dopravných 

situáciách. 

 

Ochrana života a zdravia - cieľom je sebaochrana, poskytnutie prvej pomoci, rozvoj teles. zdatnosti, civilná ochrana, zdravotná 

príprava. 

 

Tvorba projektu a prezentačné zručnosti - cieľom je komunikovať, argumentovať, používať informácie, riešiť problémy, 

spolupracovať v skupine, prezentovať sám seba ale aj prácu v skupine. 



 

 

3.Ciele predmetu na II. stupni základných škôl sú : 

 

 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 prosocionálne (sociálne pozitívne) správanie 

 umožniť žiakom osvojiť si sociálne zručnosti (vyjadrovanie citov, empatie, asertívneumožniť 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, rešpektovať svojich 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, zaujať správny postoj k otázkam súvisiacim so sexualitou 

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

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

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

 vysvetliť základné pojmy súvisiace s ochranou prírody a životného prostredia 



 učiť rešpektovať ľudí s inými názormi, ostať sám sebou, formulovať svoje životné ciele, byť odolný voči nevhodným 

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

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

vplyvy, vychovať kritického diváka 

 

 

Cieľom predmetu je tiež vychovať osobnosť , ktorá:   

 

o má svoju vlastnú identitu, je sama sebou a pritom zahŕňa v sebe prosociálnosť 

o má pozitívny vzťah k životu a ľuďom spojený so zdravou kritickosťou 

o sa správa s osobným presvedčením a iteriorizovanými etickými normami, vyplývajúcimi z univerzálnej solidarity a 

spravodlivosti, nezávisle od tlaku spoločnosti 

o má zrelý morálny úsudok opierajúci sa o zovšeobecnené zásady, vie správne reagovať aj v zložitých, neočakávaných 

situáciách 

o charakterizuje je spojenie správneho myslenia a správneho konania 

o koná v súlade so svojimi zásadami, s citovou zaangažovanosťou – súlad medzi emóciami a chcením, nekoná len z povinnosti, 

bez nadšenia s pocitom sebaľútosti 

o prijíma iných v ich rozdielnosti, akceptuje ich názory a je ochotná na prijateľný kompromis, ktorý nie je v rozpore so 

všeľudskými hodnotami 

o je ochotná a schopná spolupracovať a iniciovať spoluprácu 

 



 

 

Ráta sa s aktivizáciou a rozvojom nonkognitívnych funkcií osobnosti podľa profesora M.Zelinu 

 

KEMSAK: 

 kognitivizácia - naučiiť poznávať, myslieť, riešiť problémy 

 emociolnalizácia – naučiť človeka cítiť, prežívať, rozvíjať city 

 motivácia – rozvinúť záujmy, potreby, túžby, chcenia osobnosti, jej aktivity 

 socializácia – naučiť sa žiť s druhými ľuďmi, komunikovať, tvoriť medziľudské vzťahy 

 axiologizácia – rozvíjať progresívnu hodnotovú orientáciu osobnosti, učiť hodnotiť 

 kreativizácia – rozvíjať v osobnosti tvorivý štýl života 

 

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií 

 

Základné predmetové kompetencie (spôsobilosti) 

Žiaci sa naučia pochopiť a pracovať : 

 

s otvorenou komunikáciou 

 poznať úrovne komunikácie 

 využívať verbálnu a neverbálnu komunikácia 

 používať pozdrav, otázku, poďakovanie, ospravedlnenie 



 vedieť prejaviť úctu voči iným v komunikácii 

 rozpoznať komunikačné šumy, chyby a prekážky 

 

s poznaním a pozitívnym hodnotením seba 

 naučia sa používať sebapoznanie, sebahodnotenie ,sebaúctu 

 využívať sebaovládanie 

 poznať svoje silné a slabé stránky 

 pestovať povedomie svojej hodnoty 

 nacvičovať a vyjadriť elementy formujúce sebaúctu v školskom veku ( rodina, škola 

 vrstovníci, zovňajšok ,úspech, vzťahy , záujmy, ...) 

 

s poznaním a pozitívnym hodnotením druhých 

 použiť pozitívne hodnotenie druhých v bežných podmienkach 

 pozitívne hodnotiť najbližších (rodina , kamaráti, učitelia, ...) 

 hľadať dôvody pre pozitívne hodnotenie iných 

 vedieť hodnotiť verbálne aj písomne 

 posúdiť reflexiu nad dobrom, ktoré prijímame 

 preukázať úctu k postihnutým, starým a chorým 

 

s tvorivosťou v medziľudských vzťahoch a s iniciatívou 

 rozvíjať základ tvorivosti 



 prejaviť radosť z tvorivosti a objavovať dar pre tvorivosti (pohybová, výtvarná, 

 imitačná, literárna, prosociálna, ...) 

 preukázať iniciatívu v medziľudských vzťahoch (čo môžem urobiť pre mojich 

 spolužiakov, pre našu triedu, pre rodinu, pre ľudí v núdzi 

 

s etickými aspektmi ochrany prírody 

o vnímať prírodu a prejavovať úctu ku všetkým formám života 

o podporiť dôležitosť ochrany prírody z hľadiska prosociálnosti (úcta k tým, čo prídu po nás ) 

o plánovať ekologickú etiku z pohľadu žiaka (zber odpadu, neznečisťovať okolie, šetriť prírodu konkrétnou citlivosťou v 

bežných životných situáciách 

 

Komunikatívne a sociálno interakčné spôsobilosti 

Pre vytváranie a rozvíjanie kľúčovej komunikačnej kompetencie sú využívané stratégie, ktoré majú žiakom umožniť: 

 

– diskutovať o probléme, vyjadriť svoj názor, 

– vecne argumentovať, 

– pracovať s rôznymi typmi textov, posudzovať ich vecnú úroveň, 

– využívať informačné a komunikačné prostriedky, 

– spoluúčasť pri zostavovaní pravidiel pre prácu, 

– pracovať v atmosfére úcty a tolerancie, 

– posilňovať svoju samostatnosť, sebadôveru a sebaúctu, 



– pracovať v skupine a hľadať v nej svoju rolu. 

 

Interpersonálne a intrapersonálne spôsobilosti 

Pre vytváranie a rozvíjanie kľúčovej kompetencie k učeniu sú využívané stratégie, ktoré majú žiakom umožniť: 

· vyhľadávať a kombinovať informácie z rôznych zdrojov (verbálnych, obrazových, grafických; učebníc, slovníkov, kníh, 

atlasov, novín, webových stránok...), 

· poznávať a postupne operovať so všeobecne používanými pojmami, termínmi,znakmi a symbolmi v oblasti dejepisu, 

· využívať poznatky z rôznych predmetov, 

· zamýšľať sa nad problémy a formulovať vlastné názory a postoje, 

· hodnotiť vlastnú prácu, 

· vyhľadávať a triediť informácie podľa zadaných kritérií a efektívne ich využívať v procese učenia, tvorivých činnostiach a v 

praktickom živote, 

· plánovať, organizovať a riadiť svoje učenie, posudzovať pokrok a formulovať príčiny neúspechov. 

 

Schopnosť tvorivo riešiť problémy 

Pre vytváranie a rozvíjanie kľúčovej kompetencie k riešeniu problémov sú využívané stratégie, ktoré majú žiakom umožniť: 

· rozvoj kritického myslenia a logického uvažovania, 

· vytváranie vlastných názorov na problémové situácie, 

· hľadanie variantov riešenia problémov a overovanie správnosti riešenia, 

· pri riešení problémov objavovať paralely v histórii, 

· vyhľadávať informácie vhodné k riešeniu problému, hľadať ich zhodné, podobné a odlišné znaky, 



· samostatne riešiť problémy; voliť vhodné spôsoby riešenia, 

· obhajobu vlastných postojov a rozhodnutí. 

 

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 

Osvojiť si 

ďalšie 

prosociálne 

zručnosti, ako 

napr. 

vyjadrovanie 

citov, empatia, 

asertivita, 

prosociálne 

správanie. 

Osvojenie základných 

pojmov súvisiacich s 

ochranou prírody a 

Identifikácia a 

vyjadrenie 

vlastných citov 

Uvádzanie 

žiakov do 

tajomstva 

citového života, 

definovanie 

a delenie citov, 

pocitov, 

identifikácia 

vlastných citov, 

pomenovanie, 

-vie vysvetliť pojem 

city 

a základné členenie 

 tých, čo sa spájajú 

s prežívaním pohody 

(radosť, nádej, istota, 

vďačnosť, láska...)a 

tie, 

čo sa spájajú 

city a príroda 

s prežívaním 

nepohody 

(hnev, neistota, 

Človek 

a prostredie 

Prepojenie na 

slovenský jazyk, 

občiansku 

výchovu, 

mediálnu 

výchovu 

Pokračovanie 

projektu :  Boj 

proti nepriateľom 

lesa 

hra, hranie 

scénok,  

socioafektívky -chápe 

dôležitosť 

vyjadrenia citov 

pre život 

-z vlastnej 

skúsenosti chápe, 

ako vplývajú city 

na zdravie a 

výkonnosť 

konatívny. chápe 

význam 

empatie vo 

svojom živote 

7 



životného prostredia 

 

uchopenie, 

vyjadrenie a 

spôsob ich 

usmerňovania. 

Pomoc pri 

verbalizácii 

citového sveta – 

ponúknuť 

žiakom paletu 

vyjadrení 

pre to, čo 

prežívajú. 

 

neprijatie, smútok, 

odmietnutie...) 

-rozumie a vie 

vysvetliť 

vplyv citov na 

zdravie 

a výkonnosť človeka 

 

a je ochotný 

ponúkať ju iným 

- je schopný 

reflektovať na 

svojom živote 

- vie narábať s 

pojmovým 

aparátom, ktorý sa 

týka identifikácie 

citov (vie 

pomenovať rôzne 

spôsoby vlastného 

prežívania) 

- badať snahu 

vyjadrovať city 

zrozumiteľne a bez 

zraňovania iných 

Osvojiť si pojmy 

empatia, 

asertivita, 

Kognitívna a 

emocionálna 

empatia, 

rozumie a vie 

vysvetliť 

vplyv citov na 

Multikulturálna 

výchova 

Prepojenie na 

Psychohra, 

hry na 

telepatiu 

Socioafektívny: 

chápe význam 

empatie vo 

5 



spolupráca a 

prosociálne 

(sociálne 

pozitívne) 

správanie. 

 

pochopenie 

druhých, vžitie 

sa do 

situácie 

druhých 

Rozvoj 

empatického 

vnímania 

iných ľudí na 

základe 

pochopenia 

dôležitosti 

empatie pre seba 

samého. Zložky 

empatie – 

kognitívna a 

empatická. Jej 

rozvoj 

– počúvanie, 

podobná 

zdravie 

a výkonnosť človeka 

-rozumie a vie 

vyjadriť 

pojem empatie a jej 

význam v 

medziľudských 

vzťahoch 

 

občiansku 

výchovu 

svojom živote 

a je ochotný 

ponúkať ju iným 

konatívny:  

v komunikácii 

badať prvky 

aktívneho počúvania 

a prejavenia empatie 

 



skúsenosť, 

citlivosť, 

vyprázdnenie sa 

pre 

druhého, 

samotné 

zažívanie zo 

strany druhých. 

Osvojiť si pojmy 

empatia, 

asertivita, 

spolupráca a 

prosociálne 

(sociálne 

pozitívne) 

správanie. 

 

Zvládnutie 

agresivity 

Asertivita ako 

súčasť 

komunikácie. 

Spôsoby 

správania v 

kolíznych 

situáciách – 

pasívne, 

agresívne 

a asertívne. 

vie vysvetliť pojem 

„ sebapresadenie“ 

a pozná jeho význam 

v medziľudských 

vzťahoch 

Rodinná výchova 

Prepojenie na 

občiansku 

výchovu, 

slovenský jazyk 

Čítanie 

článkov 

o šikane, 

nespravodlivo

sti, hranie 

scénok 

Socioafektívny: je 

schopný reflektovať 

nasvojom živote 

všetky tri formy 

správania - 

agresívne, 

pasívne 

a asertívne 

- chápe 

výhodnosť 

asertívneho 

správania pre 

6 



Vysvetlenie 

podstaty 

asertivity – 

pokojné 

presadzovanie 

svojich názorov 

bez toho aby sme 

ubližovali inému. 

Výhody 

a nevýhody 

všetkých troch 

typov 

správania. 

Asertivitou 

odbúravame 

agresivitu, 

bránime svoje 

práva, 

bránime sa proti 

manipulácii 

ozdravenia 

a jasnosť 

vzťahov 

konatívny: je schopný 

komunikovať 

asertívne, hájiť si 

svoje právo, avšak 

vnímať a respektovat i 

oprávnený nárok 

iného 



a útokom a 

učíme sa vyjadriť 

svoj 

názor. 

Osvojiť si pojmy 

empatia, 

asertivita, 

spolupráca a 

prosociálne 

(sociálne 

pozitívne) 

správanie. 

 

Pozitívne vzory 

správania 

v histórii a v 

literatúre 

Vysvetlenie 

pojmov vzor, 

model, 

idol. Pozitívne a 

negatívne vzory. 

Pozitívne vzory 

správania 

v histórii, 

literárne vzory, 

filmoví 

hrdinovia. 

Rozvíjať 

vie vysvetliť pojmy 

vzor, model, idol, 

ideál 

- vie rozlíšiť 

pozitívne 

a negatívne vzory 

- vie uviesť aspoň 

dva 

negatívne a dva 

pozitívne 

príklady vzorov z 

histórie 

a z literatúry i zo 

svojho 

okolia 

 

Mediálna 

výchova 

Prepojenie na 

literatúru 

Kresba, 

diskusia, 

interwiev 

Socioafektívny: vie 

vysvetliť súvislosti 

medzi ľudskou 

činnosťou a životným 

prostredím  

Socio-efektívny: 

chápe pojmy 

vzor, model, idol 

vo svojom živote 

- cíti obdiv voči 

prosociálnym 

vzorom a chce sa 

im podobať 

konatívny: je schopný 

posúdiť 

a detronizovať svoj 

5 



schopnosť 

mravného 

úsudku na 

modeloch 

správania, ktoré 

sú prezentované 

v médiách. Čo je 

to dobro a zlo 

v ľudskom 

živote? Ako sa 

prejavuje na 

správaní 

jednotlivcov 

a skupín, s akými 

dôsledkami pre 

jednotlivca a 

skupiny? 

idol 

- prejavuje 

schopnosť 

mravného úsudku 

pri posudzovaní 

pozitívnych 

a negatívnych 

literárnych 

i historických 

vzorov 

Osvojiť si pojmy 

empatia, 

asertivita, 

Pozitívne vzory 

v každodennom 

živote 

vie vymenovať 

vlastnosti 

ľudí, ktorí môžu byť 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj 

Prepojenie na 

Modelové 

situácie, 

filmové 

Socioafektívny: 

chápe 

dôležitosť 

5 



spolupráca a 

prosociálne 

(sociálne 

pozitívne) 

správanie. 

 

Vedieme žiakov 

k citlivosti na 

vnímanie ľudí 

okolo seba, 

anonymný 

hrdina. Moje 

okolie 

a dobrí ľudia, čo 

si na nich najviac 

cením? Ako by 

som chcel žiť a 

ako 

nie, ako kto a 

prečo? Prečo sa 

mi 

nedarí byť takí 

ako oni? Každý 

človek je 

pozvaný k 

naplneniu 

pozitívnym vzorom a 

vie 

aspoň dvoch 

takýchto 

ľudí identifikovať vo 

svojom okolí 

 

občiansku 

výchovu 

ukážky prítomnosti 

prosociálnych 

vzorov vo 

svojom živote 

- sám sa 

identifikuje s 

niektorými 

vlastnosťami 

svojich vzorov 

konatívny:  pripúšťa 

možnosť 

byť potencionálnym 

vzorom a v tomto 

zmysle badať prvky 

väčšej 

zodpovednosti 

 



svojho života 

dobrom 

originálnym 

spôsobom. 

Môžem byť aj ja 

vzorom pre 

iných? 

prosociálne. 

Druhy 

prosociálneho 

správania: 

pomoc, 

darovanie, 

delenie sa, 

spolupráca, 

priateľstvo. 

Osvojiť si pojmy 

empatia, 

asertivita, 

spolupráca a 

Prosociálne 

správanie 

Komponenty 

prosociálneho 

rozumie a vie 

vysvetliť 

pojem prosociálne 

správanie (prejavené 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj 

Prepojenie na 

občiansku 

Kresba, 

modelové 

situácie, 

hranie rolí 

Socioafektívny: z 

vlastnej 

skúsenosti si 

uvedomuje, čo je 

5 



prosociálne 

(sociálne 

pozitívne) 

správanie. 

 

správania: - 

správanie v 

prospech 

druhého, 

správanie bez 

očakávania 

protislužby, 

alebo vonkajšej 

odmeny, 

správanie 

podporujúce 

reciprocitu, 

správanie, ktoré 

nenaruší identitu 

osoby, ktorá sa 

správania: 

pomoc, delenie 

sa, spolupráca, 

priateľstvo. 

dobro vo vzťahu k 

inému 

človeku bez 

očakávania 

aktuálnej odmeny) 

- vie vymenovať 

niektoré 

druhy prosociálneho 

správania 

 

 

výchovu to nezištnosť pri 

konaní dobra 

- tešia ho rôzne 

druhy prijatého 

i vykonaného 

prosociálneho 

správania 

konatívny:  badať 

rozvoj 

empatie ako 

predpokladu 

prosociálneho 

správania 

- je ochotný 

pomôcť, podeliť sa 

- vie prijať 

ponúkanú pomoc 

- participuje na 

tvorbe sociálnych 

projektov v triede, 



príp. v blízkom 

okolí 

 

4. 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. 

5. 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 



 

7.ročník: 

 

1.Charakteristika 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.Cieľom etickej výchovy je vychovať osobnosť, ktorá: 

 

 má svoju vlastnú identitu, je sama sebou a pritom táto identita zahŕňa v sebe aj prosociálnosť, 

 má pozitívny vzťah k životu a ľuďom spojený so zdravou kritickosťou, 



 jej správanie je určované osobným presvedčením a interiorizovanými etickými normami, vyplývajúcimi z univerzálnej 

solidarity a spravodlivosti, a preto je do istej miery nezávislá od tlaku spoločnosti, 

 má zrelý morálny úsudok opierajúci sa o zovšeobecnené zásady, preto je schopná správne reagovať aj v neočakávaných 

a zložitých situáciách, 

 charakterizuje ju spojenie správneho myslenia a správneho konania, 

 koná v súlade so svojimi zásadami, ale aj s citovou zaangažovanosťou - súlad medzi emóciami a chcením – nekoná len 

z povinnosti a bez nadšenia s pocitom sebaľútosti, 

 prijíma iných v ich rozdielnosti, akceptuje ich názory a je ochotná na prijateľný kompromis, ktorý ale nie je v rozpore so 

všeľudskými hodnotami, 

 je ochotná a schopná spolupracovať a iniciovať spoluprácu 

 . 

 Dosahovanie týchto cieľov ráta s aktivizáciou a rozvojom nonkognitívnych funkcií osobnosti, ktoré uvádza profesor M. Zelina 

v systéme KEMSAK: 

 

K – kognitivizácia, ktorej cieľom je naučiť človeka poznávať, myslieť, riešiť  

      problémy 

E – emocionalizácia, cieľom je naučiť človeka cítiť a rozvíjať jeho kompetencie pre cítenie, 

                        prežívanie, rozvíjať jeho city 

M – motivácia, cieľom je rozvinúť záujmy, potreby, túžby, chcenia osobnosti, jej aktivity 

S –   socializácia,  jej cieľom je naučiť človeka žiť s druhými ľuďmi, naučiť ich  



       komunikovať, tvoriť progresívne medziľudské vzťahy 

A – axiologizácia , ktorej cieľom je rozvíjať progresívnu hodnotovú orientáciu  

       osobnosti, učiť hodnotiť 

K – kreativizácia, cieľom tejto funkcie je rozvíjať v osobnosti tvorivý štýl života. 

 

 

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.   

Ciele 

Žiak si osvojí základné postoje, ktoré podmieňujú kultivované dospievanie. Učí sa poznávať sám seba, objavuje svoju identitu, rozvíja 

sebaoceňovanie. Učí sa obhájiť svoje práva a názory. 

Žiak poznáva svoje práva a povinnosti v rodine, učí sa kultivovane prejaviť svoj názor, postupne preberať zodpovednosť za svoje 

rozhodnutia, zaroveň však rešpektovať rodičov a viesť s nimi konštruktívny dialóg. 

Žiak prehlbuje svoju sexuálnu identitu, chápe pozitívne hodnoty priateľstva, lásky, manželstva a rodiny, uvedomuje si riziká spojené s 

predčasným sexuálnym životom. 



Žiak rozvíja pozitívny postoj k postihnutým, chorým, a iným skupinám obyvateľstva, ktoré potrebujú pomoc a porozumenie. 

 

 

3.Obsah etickej výchovy je orientovaný na atribúty, ktoré treba v dieťati rozvíjať, aby sme dosiahli výchovné ciele. Tieto atribúty sa 

premietajú v tematických celkoch učebných  osnov. Ide o tzv. desať základných tém a šesť aplikačných tém: 

 

1. otvorená komunikácia 

2. dôstojnosť ľudskej osoby, sebaúcta, pozitívne hodnotenie seba 

3. pozitívne hodnotenie iných 

4. tvorivosť a iniciatíva 

5. vyjadrovanie citov 

6. empatia 

7. asertivita 

8. reálne a zobrazené vzory 

9. prosociálne správanie – pomoc, darovanie, delenie sa, spolupráca, priateľstvo 

10. komplexná prosociálnosť 

11. etika – hľadanie koreňov prosociálneho správania 

12. etika a ekonomické hodnoty 

13. etika a náboženstvá – tolerancia a úcta 

14. rodina, v ktorej žijem 

15. výchova k manželstvu a rodičovstvu 



16. ochrana prírody a životného prostredia. 

 

 

 

Obsah 

 

Objavenie vlastnej jedinečnosti a identity 

 Veľkosť a dôstojnosť ľudskej osoby, úcta k človeku. Poznať svoje silné a slabé stránky, pozitívne a negatívne  vlastnosti. Zdravé 

sebavedomie. Prijať sám seba aj so svojimi  nedostatkami a rozhodnúť sa pracovať na sebe. Rovnakú šancu dávať iným. 

 

Byť sám sebou, vedieť obhájiť svoje práva a názory 

Vedieť sa presadiť a obhájiť v rôznych situáciách:  opýtať sa prečo, vedieť odmietnuť, vysloviť sťažnosť,  vysvetliť svoje názory, 

požiadať o láskavosť, vysloviť  návrh, čeliť manipulácii a tlaku skupiny. Uplatňovanie asertívneho správania v každodennosti. 

 

Prosociálnosť ako zložka vlastnej identity 

Nový vzťah k druhým: nezávislosť a rešpektovanie, ponúkanie a prijímanie slobody ako predpokladu pre schopnosť preberať 

zodpovednosť. Rozvíjanie vlastnej identity v interakcii s druhými, ochota odpúšťať a požiadať o odpustenie. Slobodné prijatie 

záväzkov a vernosť k nim ako predpoklad  zrelosti (napr. prijímanie úloh v rodine, v žiackom kolektíve, v záujmových skupinách...). 

 



Etické aspekty vzťahu k vlastnej rodine 

Hlbšie poznanie vlastnej rodiny (ako poznám svoju matku, svojho otca, súrodencov...) uplatňovanie sociálnych zručností v rámci 

rodiny (byť empatickým, otvorene a citlivo  komunikovať, byť asertívnym...) Reflexia nad vlastnou kritickosťou v rodine. 

Rešpektovanie pravidiel hry (práva a povinnosti) v rodine. 

 

Etické aspekty integrovania sexuálnej zrelosti do kontextu  osobnosti 

Rozvíjanie sexuálnej identity. Vzťahy medzi chlapcami a dievčatami. Priateľstvo a láska.  Utváranie predstáv o budúcom partnerovi. 

"Zázrak života" - počatie a prenatálny život ľudského plodu. Rozpor medzi pohlavnou a psychosociálnou zrelosťou.  Predčasný 

sexuálny styk, jeho príčiny a dôsledky. Pohlavné choroby a AIDS. Sloboda a zodpovednosť v dozrievaní sexuálnych vzťahov 

v manželský a rodinný zväzok. 

 

Vzťah k starým, chorým a k osobám so špecifickými  potrebami  

Rozvoj empatie, komunikácie s vyššie spomínanými ľuďmi. Ochota chápať ich potreby, ale aj vidieť ich možnosti a bohatstvo, ktoré 

môžu odovzdať ostatným. 

 

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 

Osvojiť si základné Objavenie Veľkosť a dôstojnosť P.T.: Osobnostný hra, hranie Vedieť sa presadiť a 7 



postoje, ktoré 

podmieňujú 

kultivované 

dospievanie. Učí sa 

poznávať 

sám seba, objavuje 

svoju identitu, rozvíja 

sebaoceňovanie. Učí 

sa obhájiť svoje práva 

a 

názory. 

 

vlastnej 

jedinečnosti a 

identity 

 

ľudskej osoby, úcta k 

človeku. Poznať 

svoje silné a slabé 

stránky, 

pozitívne a negatívne 

vlastnosti. Zdravé 

sebavedomie. Prijať 

sám seba aj so 

svojimi 

nedostatkami a 

rozhodnúť sa 

pracovať na sebe. 

Rovnakú šancu 

dávať iným. 

Byť sám sebou, 

vedieť obhájiť svoje 

práva a názory 

 

a sociálny 

rozvoj, 

prepojenie na 

občiansku 

výchovu   

 

    

scénok,  obhájiť v rôznych 

situáciách: opýtať sa 

prečo, vedieť 

odmietnuť, 

vysloviť sťažnosť, 

vysvetliť svoje názory, 

požiadať o láskavosť, 

vysloviť návrh, čeliť 

manipulácii a tlaku 

skupiny. Uplatňovanie 

asertívneho správania 

v každodennosti. 

 

Osvojiť si pojmy 

empatia, 

Prosociálnosť 

ako zložka 

Nový vzťah k 

druhým: nezávislosť 

P.T.: Osobnostný 

a sociálny 

hra, hranie 

scénok, 

Rozvíjať vlastnú 

identitu v interakcii 
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asertivita, 

spolupráca a 

prosociálne 

(sociálne 

pozitívne) 

správanie. 

 

vlastnej identity 

 

a rešpektovanie, 

ponúkanie a 

prijímanie slobody 

ako 

predpokladu pre 

schopnosť preberať 

zodpovednosť.  

 

rozvoj, 

prepojenie na 

občiansku 

výchovu 

s druhými, ochota 

odpúšťať a požiadať o 

odpustenie. Slobodné 

prijatie záväzkov a 

vernosť k 

nim ako predpoklad 

zrelosti (napr. 

prijímanie úloh v 

rodine, v žiackom 

kolektíve, 

v záujmových 

skupinách...). 

Žiak poznáva svoje 

práva a povinnosti v 

rodine, učí sa 

kultivovane prejaviť 

svoj názor, 

postupne preberať 

zodpovednosť za svoje 

rozhodnutia, zaroveň 

Etické aspekty 

vzťahu k 

vlastnej rodine 

 

Hlbšie poznanie 

vlastnej rodiny (ako 

poznám svoju matku, 

svojho otca, 

súrodencov...) 

 

P.T.: Osobnostný 

a sociálny rozvoj 

Rodinná výchova 

Prepojenie na 

občiansku 

výchovu 

Hranie rolí, 

diskusia, 

rozhovor 

Uplatňovať sociálne 

zručností v rámci 

rodiny (byť 

empatickým, otvorene 

a citlivo 

komunikovať, byť 

asertívnym...) Reflexia 

nad vlastnou 

6 



však rešpektovať 

rodičov a 

viesť s nimi 

konštruktívny dialóg. 

 

kritickosťou v rodine. 

Rešpektovať 

pravidlá hry (práva a 

povinnosti) v rodine. 

 

Žiak prehlbuje svoju 

sexuálnu identitu, 

chápe pozitívne 

hodnoty priateľstva, 

lásky, 

manželstva a rodiny, 

uvedomuje si riziká 

spojené s predčasným 

sexuálnym životom. 

. 

 

Etické aspekty 

integrovania 

sexuálnej 

zrelosti do 

kontextu 

osobnosti 

 

Rozvíjanie sexuálnej 

identity. Vzťahy 

medzi chlapcami a 

dievčatami. 

Priateľstvo a láska. 

Utváranie predstáv o 

budúcom partnerovi. 

"Zázrak života" - 

počatie a prenatálny 

život 

ľudského plodu. 

Rozpor medzi 

pohlavnou a 

psychosociálnou 

zrelosťou. Predčasný 

P.T.:Ochrana 

človeka 

a zdravia, 

prepojenie na 

biológiu 

diskusia, 

interwiev 

Utvárať predstavy o 

budúcom partnerovi. 

"Zázrak života" - 

počatie a prenatálny 

život 

ľudského plodu. 

Rozpor medzi 

pohlavnou a 

psychosociálnou 

zrelosťou. Predčasný 

sexuálny 

styk, jeho príčiny a 

dôsledky. Pohlavné 

choroby a AIDS. 

Sloboda a 

8 



sexuálny 

styk, jeho príčiny a 

dôsledky. Pohlavné 

choroby a AIDS. 

Sloboda a 

zodpovednosť 

v dozrievaní 

sexuálnych vzťahov 

v manželský a 

rodinný zväzok. 

 

zodpovednosť 

v dozrievaní 

sexuálnych vzťahov v 

manželský a rodinný 

zväzok. 

 

Žiak rozvíja pozitívny 

postoj k postihnutým, 

chorým, a iným 

skupinám 

obyvateľstva, ktoré 

potrebujú pomoc a 

porozumenie. 

 

Vzťah k starým, 

chorým a k 

osobám so 

špecifickými 

potrebami 

 

 

Rozvoj empatie, 

komunikácie s vyššie 

spomínanými ľuďmi.  

 

P.T.:Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj, 

Ochrana človeka 

a zdravia 

Prepojenie na 

občiansku 

výchovu 

Modelové 

situácie 

Chápať potreby 

starých ľudí, ale aj 

vidieť ich možnosti a 

bohatstvo, ktoré môžu 

odovzdať ostatným. 

6 

 

 



4. 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. 

 

 

5. 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 

 



8.ročník: 

Charakteristika 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. 

“ 

 

Ciel predmetu: 

 

Cieľom vyučovania predmetu Etická výchova v 8. ročníku ZŠ je : 

- Oboznámiť sa s mravným kódexom prosociálneho správania 

- Rozvíjať základné podmienky správneho konania, sebaovládania 



- Poukázať na životnú úroveň závislých a ich príbuzných 

- Poukázať na životný štýl dnešnej mládeže 

- Pomôcť žiakom uvedomiť si význam a potrebu rodiny 

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

- učiť ich pozitívne hodnotiť seba aj druhých, tvorivo riešiť každodenné situácie v medziľudských vzťahoch 

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

masmediálne vplyvy, vychovať kritického diváka 

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

normami 

Kľúčové kompetencie: 

 

a) sociálne komunikačné kompetencie 

 

- Ovládať základné sociálno – komunikačné zručnosti 

- Vedieť zrozumiteľne a vecne argumentovať, kriticky myslieť, vedieť si kolegiálne pomôcť a poradiť  

- Vedieť pracovať v tímoch rôzneho zloženia, vo dvojiciach, byť flexibilný  

- Organizovať prácu v rámci skupiny s cieľom dosiahnuť čo najlepší výsledok  

 

 

b) kompetencie v oblasti matematického a prírodovedného myslenia 

 



- používa matematické myslenie na riešenie rôznych praktických problémov  

- je schopný pozorovať okolie a vyhodnocovať ho na základe poznatkov získaných z daného predmetu 

- je pripravený rozvíjať svoju schopnosť, objavovať, pýtať sa a hľadať odpovede v oblasti etickej výchovy 

 

 

c) kompetencie v oblasti informačných a komunikačných technológií 

 

- má osvojené zručnosti v oblasti IKT a vie ich využívať vo vzdelávaní a na samoštúdium 

- dokáže získavať prostredníctvom internetu a následne ich  spracovávať a uchovávať 

- vie používať rôzne vyučovacie programy v rámci aplikácie medzipredmetových vzťahov 

 

 

d) kompetencia „učiť sa učiť“ 

 

- uplatňuje základy rôznych techník osvojovania si poznatkov v danej oblasti 

- vie využívať základné poznatky z IKT na ďalšie vzdelávanie a samoštúdium v predmete matematika 

- dokáže reflektovať proces vlastného učenia sa a myslenia pri získavaní nových poznatkov a informácií a uplatňuje rôzne 

stratégie učenia sa 

 

 

e) kompetencia riešiť problémy 



 

- Rozvíjať dôveru vo vlastné schopnosti a možnosti pri riešení úloh  

- Prehlbovať systematičnosť, vytrvalosť, presnosť a sebakontrolu pri riešení problémov  

- Vynakladať na dosiahnutie cieľa maximálne úsilie a zvládať prípadný neúspech  

- Aktívne pristupovať k riešeniu problémov  

- Má osvojené tvorivé riešenia každodenných situácií v medziľudských vzťahoch 

 

 

 

 

 

f) osobné, sociálne a občianske kompetencie 

 

- Učiť sa hodnotiť svoju činnosť i prácu iných  

- Vedieť byť ohľaduplný a taktný  

- Vedieť sa rozhodovať  

- Má osvojené zručnosti pozitívneho hodnotenia seba aj druhých 

 

g) kompetencie vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry 

 

- primerane svojmu veku sa na hodinách etickej výchovy dokáže vyjadrovať na úrovni základnej kultúrnej gramotnosti 



- je tolerantný a empatický k prejavom iných kultúr a správa sa kultivovane a primerane okolnostiam a situáciám 

 

 

 

 

Obsahový  a výkonový štandard: 

 

Tematický celok Obsahový štandard 

 

Výkonový štandard 

 

Prierezové témy 

Zdroje etického poznania 

ľudstva 

Etika - mravné hodnoty a normy 

 

Škodlivosť fajčenia, drog, 

závislosť. 

 

Poznaj sám seba - "Cisár alebo 

otrok" 

 

Náboženstvá.  

 

Poznať zdroje etického poznania 

ľudstva, chápať význam  svedomia 

vo svojom živote. 

Prejavovať rozhodnutie pre dobro 

ako postoj. 

Vysvetliť čo je to mravná hodnota 

a mravná norma 

Učiť sa odbúravať predsudky 

medzi veriacimi a neveriacimi. 

Rešpektovať iné názory. 

OSR, MUV, OŽZ, 

MEV, ENV 



Kresťanstvo a jeho etické 

posolstvo. 

 

Etické normy svetových 

náboženstiev. 

 

Sekty 

Prispievať k porozumeniu, úcte 

a tolerancii voči nábožensky 

založeným ľuďom. 

Zaujímať sa o zvyky na Slovensku  

Život, telesné a duševné 

zdravie ako etická hodnota 

Ochrana života, environmentálna 

výchova. 

Starostlivosť o zdravie. 

Základy duševnej hygieny  

Problémy lekárskej etiky 

(eutanázia, génová manipulácia, 

…). 

Vysvetliť termín  zdravie 

a starostlivosť o svoje zdravie. 

Zdôvodniť tvrdenie, že zdravie je 

etická hodnota. 

Chápať zdravie svoje i zdravie 

iných (oblečenie, jedlo, oddych, 

pohyb, stop drogám...) 

OSR, MUV, OŽZ,REV 

Etické aspekty manželstva 

Sebaovládanie ako podmienka 

zdravého sexuálneho života. 

Priateľstvo, zamilovanosť, 

známosť, manželstvo. 

Umelé prerušenie tehotenstva a 

možné následky. 

Kriticky hodnotiť postoje 

zaujímajúce stanovisku k sexualite, 

k predčasnému sexuálnemu styku. 

Oceňovať priority manželstva 

a rodičovstva. 

Definovať sexuálnu orientáciu.  

OSR, MUV, OŽZ, 

MED 



Plánované rodičovstvo, "vedomé 

plodenie". 

Poruchy sexuálnej orientácie, 

sexuálne trestné činy 

 

Neodsudzovať 

Ekonomické hodnoty a etika 

 

 

Čo znamenajú pre mňa peniaze? 

Ekonomické cnosti. 

Keď sa drogy stanú súčasťou 

života. 

Solidarita, pomoc sociálne 

slabším. 

Poctivosť, ochrana spotrebiteľa. 

Chápať základné ekonomické 

pojmy súvisiace s ekonomickými 

hodnotami. 

Poznať ciele a úlohy reklamy. 

V materiálnej oblasti je rozvážny, 

učí sa chápať hodnotu peňazí. 

Poznávať banky a iné finančné 

inštitúcie 

Rozumieť pojmom materializmus 

a konzumizmus. 

Vysvetliť cieľovosť hodnoty 

peňazí. 

Učiť sa rozumne hospodáriť. 

OSR, MUV, OŽZ, 

MED, 

Dobré meno a pravda ako 

etické hodnoty 

Poznanie a pravda  ako etické 

hodnoty. 

Poznať zásady narábania s pravdou. 

Uvedomovať si hodnotu pravdy, cti 

 



Pravda a lož. Tajomstvo. 

Česť, dobré meno, ublíženie na 

cti. 

a dobrého mena. 

V komunikácii svoje názory 

a tvrdenia predkladať argumentmi 

a prijímať argumentáciu iných 

Pochopenie toho, že pravda môže 

spôsobiť bolesť. Je aj možnosť, 

kedy nepovedať pravdu. 

Tvorivosť v medziľudských 

vzťahoch 

Národné uvedomenie.  

Demokratické 

občianstvo. 

Dobré vzťahy v škole, v 

zamestnaní a  

v povolaní. 

Sústrediť pozornosť tvorivé  na 

riešenie problémov v skupine 

a v škole i v bežnom živote. Brať 

do úvahy demokratickosť. 

Asertívne vyjadrovať svoj postoj, 

povedať nie. 

OSR, MUV, OŽZ, 

REV, 

 

 

 

 

 

Prierezové témy: 

Na hodinách etickej výchovy sa budú využívané tieto prierezové témy. 



                                   Osobnostný a sociálny rozvoj – OSR 

                             Environmentálna výchova – ENV 

                             Mediálna výchova – MEV 

                             Multikultúrna výchova – MUV 

                             Ochrana života a zdravia – OŽZ 

                                   Tvorba projektu a prezentačné zručnosti – TPPV 

                                   Dopravná výchova -DOV   

                             Reginálna výchova- REV 

 

Metódy a formy práce: 

Na hodinách etickej výchovy sa najčastejšie používajú metódy: 

1. dialóg a diskusia, 

2. zážitkové (skúsenostné) metódy, 

3. učenie posilňovaním žiaduceho správania, 

4. učenie disciplinovaním. 

 

Učebné zdroje: 

   Lencz, L. – Križová, O.: Metodický materiál k predmetu etická výchova, Bratislava:  

   Metodické centrum v Bratislave, 1997. 

   Internetové zdroje 

   Poznaj sám seba – metodická príručka 



 

 

 

Hodnotenie predmetu: 

Žiak je v priebehu školského roka hodnotený v zmysle metodických pokynov pre hodnotenie a klasifikáciu žiaka schválených MŠ SR.  

Hodnotia sa ústne odpovede, praktické zadania úloh, referáty a projekty. Pri praktických aktivitách je vhodné tiež slovné hodnotenie 

praktických zručností s dôrazom na samostatnosť a správnosť vypracovaných praktických zadaní. 

Pri hodnotení výsledkov sa v súlade s požiadavkami učebných osnov a vzdelávacích štandardov hodnotí: 

 Kvalita myslenia, predovšetkým jeho logickosť, samostatnosť , veku primeraná prezentácia 

 Preveruje sa schopnosť žiaka využívať medzipredmetové vzťahy a jeho schopnosť uplatňovať získané vedomosti a zručnosti 

pri riešení konkrétnych úloh 

 Aktivita žiaka na hodine 

 Schopnosť demonštrovať použitie princípov a pravidiel na riešenie úloh, na vyhľadávanie informácií, prezentovať informácie a 

poznatky 

 Úroveň domácej prípravy žiaka na vyučovacie hodiny 

 

 



9.ročník: 

Charakteristika 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. 

Cieľom etickej výchovy je vychovať osobnosť, ktorá: 

 má svoju vlastnú identitu, je sama sebou a pritom táto identita zahŕňa v sebe aj prosociálnosť, 

 má pozitívny vzťah k životu a ľuďom spojený so zdravou kritickosťou, 

 jej správanie je určované osobným presvedčením a interiorizovanými etickými normami, vyplývajúcimi z univerzálnej 

solidarity a spravodlivosti, a preto je do istej miery nezávislá od tlaku spoločnosti, 

 má zrelý morálny úsudok opierajúci sa o zovšeobecnené zásady, preto je schopná správne reagovať aj v neočakávaných 

a zložitých situáciách, 



 charakterizuje ju spojenie správneho myslenia a správneho konania, 

 koná v súlade so svojimi zásadami, ale aj s citovou zaangažovanosťou - súlad medzi emóciami a chcením – nekoná len 

z povinnosti a bez nadšenia s pocitom sebaľútosti, 

 prijíma iných v ich rozdielnosti, akceptuje ich názory a je ochotná na prijateľný kompromis, ktorý ale nie je v rozpore so 

všeľudskými hodnotami, 

 je ochotná a schopná spolupracovať a iniciovať spoluprácu. 

 

 Dosahovanie týchto cieľov ráta s aktivizáciou a rozvojom nonkognitívnych funkcií osobnosti, ktoré uvádza profesor M. Zelina 

v systéme KEMSAK: 

K – kognitivizácia, ktorej cieľom je naučiť človeka poznávať, myslieť, riešiť  problémy 

E – emocionalizácia, cieľom je naučiť človeka cítiť a rozvíjať jeho kompetencie pre cítenie, prežívanie, rozvíjať jeho city 

M – motivácia, cieľom je rozvinúť záujmy, potreby, túžby, chcenia osobnosti, jej aktivity 

S –   socializácia,  jej cieľom je naučiť človeka žiť s druhými ľuďmi, naučiť ich  komunikovať, tvoriť progresívne medziľudské 

vzťahy 

A – axiologizácia , ktorej cieľom je rozvíjať progresívnu hodnotovú orientáciu osobnosti, učiť hodnotiť 

K – kreativizácia, cieľom tejto funkcie je rozvíjať v osobnosti tvorivý štýl života. 

 

Obsah etickej výchovy je orientovaný na atribúty, ktoré treba v dieťati rozvíjať, aby sme dosiahli výchovné ciele. Tieto atribúty sa 

premietajú v tematických celkoch učebných  osnov. Ide o tzv. desať základných tém a šesť aplikačných tém: 

1. otvorená komunikácia 

2. dôstojnosť ľudskej osoby, sebaúcta, pozitívne hodnotenie seba 



3. pozitívne hodnotenie iných 

4. tvorivosť a iniciatíva 

5. vyjadrovanie citov 

6. empatia 

7. asertivita 

8. reálne a zobrazené vzory 

9. prosociálne správanie – pomoc, darovanie, delenie sa, spolupráca, priateľstvo 

10. komplexná prosociálnosť 

11. etika – hľadanie koreňov prosociálneho správania 

12. etika a ekonomické hodnoty 

13. etika a náboženstvá – tolerancia a úcta 

14. rodina, v ktorej žijem 

15. výchova k manželstvu a rodičovstvu 

16. ochrana prírody a životného prostredia. 

 

 Cieľom etickej výchovy  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. 

    

Kľúčové kompetencie ( spôsobilosti): 



 

Kompetencie kognitívne – poznávacie 

      - osvojiť si základné pojmy, vyberať, hodnotiť, spracúvať a využívať získané informácie, neustále zlepšovať svoju vytrvalosť 

a sebadisciplínu, uvedomiť si svoje silné a slabé stránky, svoje možnosti a rezervy 

Kompetencie  na riešenie problémov 

- vnímať a sledovať situácie v škole a vo svojom najbližšom okolí, adekvátne svojej úrovni  navrhovať riešenia podľa vedomostí 

a skúseností z danej oblasti, pri riešení problému využívať informácie získané z iných zdrojov, skúšať rôzne riešenia problému 

Kompetencie komunikačné 

- dokázať načúvať, náležite reagovať, používať vhodné argumenty, odovzdávať vlastné poznatky, sformulovať svoj názor,  uplatňovať 

otvorenú komunikáciu pre vytváranie dobrých vzťahov,  rešpektovať kultúrnu rozmanitosť  

Kompetencie interpersonálne 

  - participovať na spoločnej komunikácii i na spoločnej činnosti pri tvorbe projektov a tímovej práci vo dvojici či v skupine, 

akceptovať skupinové hodnoty a rozhodnutia, kooperovať   v skupine, schopnosť tolerovať odlišnosti jednotlivcov a skupín, 

schopnosť empatie 

 

 

Kompetencie intrapersonálne 

 - schopnosť vytvárať a reflektovať vlastnú identitu, vytvárať si vlastný hodnotový systém, schopnosť sebaregulácie a ochrany 

vlastného života, uvedomiť si svoju národnú identitu, rozvíjať cítenie, vnímanie, fantáziu 

             

          Obsah vyučovacieho predmetu 



 

Súhrn obsahového, výkonového štandardu, prierezové témy a spôsob realizácie osnov : 

Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezová téma Spôsob realizácie 

Prehlbovanie komunikačných zručností 

- vie, aké má miesto 

asertivita v 

prosociálnom 

správaní  

- pozná zásady 

prijímania a 

vyslovenia 

komplimentu, 

prijímania 

oprávnenej i 

neoprávnenej kritiky  

 

- chápe dôležitosť 

rozvoja vlastnej 

komunikácie pre 

rozvoj vzťahov  

- vníma vlastné 

omyly ,čo ho vedie k 

väčšej otvorenosti 

prijať kritiku  

- chápe dôležitosť 

zdravého životného 

štýlu aj vo svojom 

živote 

OSR, OZŽ  

počúvanie, vedenie 

dialógu, riešenie 

konfliktov, kolektívne 

aktivity 

 

 

Zdravý životný štýl 

 

- - poukáže na zhodné 

hodnoty ľudské a 

-vo svojom živote 

uplatňuje zásady 

OSR, OZŽ Diskusia, motivačný 

rozhovor, beseda 



náboženské. 

-pozná zásady, ktoré 

sa súvisia so 

zdravým životným 

štýlom a vie ich 

vysvetliť  

-  vie popísať význam 

studu a intimity v 

prejavoch 

náklonnosti medzi 

chlapcom a 

dievčaťom 

zdravého životného 

štýlu  

-  má svoje koníčky 

a vie o nich so 

záujmom hovoriť  

- chápe dôležitosť 

zdravého životného 

štýlu aj vo svojom 

živote  

 

s odborníkom 

Závislosti 

 

- vie, čo spôsobuje 

závislosti v živote 

mladého človeka  

- pozná škodlivosť 

závislosti od fajčenia, 

alkoholu, omamných 

 

- na ponuky k 

neviazanej zábave 

alebo iným druhom 

závislostí odpovedá – 

„nie“  

- je schopný posúdiť 

OSR, MEV, OZŽ  Diskusia, motivačný 

rozhovor, beseda 

s odborníkom 

Skupinová práca, 

diskusia, články z 

novín informácie z 

internetu,   



látok, hracích 

automatov, televízie, 

internetu, sexu, siekt, 

skupín orientovaných 

na rasovú 

neznášanlivosť 

-dokáže poukázať na 

krásu života bez 

drog. 

-komunikovať 

pravdivo a otvorene, 

ale taktne 

- pozná zásady 

narábania s pravdou 

 

mieru pri rôznych 

ponukách zábavy  

- akákoľvek 

neznášanlivosť voči 

osobám alebo 

skupinám osôb je mu 

cudzia 

-rozumie pojmom 

materializmus 

a konzumizmus. 

- chápe etické 

problémy súvisiace s 

pravdou a dobrým 

menom. 

 

Masmediálne vplyvy 

- vie vymenovať 

pozitíva i negatíva 

masmédií hlavne 

televízie a internetu  

 

- je schopný si 

vyberať televízne 

programy  

OSR, MEV, TPPZ Diskusia, motivačný 

rozhovor, beseda 

s odborníkom 

Skupinová práca, 



- uvedomuje si 

množstvo ponúk na 

závislosť  

- reflektuje mieru 

vlastnej slobody od 

rôznych závislostí  

- túži zostať 

slobodným  

- voľný čas využíva 

vyvážene na zábavu, 

na pomoc, na 

prehlbovanie 

vzťahov, na svoje 

záujmy.  

- vie, čo spôsobuje 

závislosti v živote 

mladého človeka. 

- prosociálne vzory v 

masmédiách, kritické 

hodnotenie 

- je pripravený 

vyhodnotiť etické 

prvky filmu, alebo 

vysielania (vhodného 

pre svoju vekovú 

kategóriu)  

- vo virtuálnej  

  realite hľadá to, čo 

podporuje jeho 

zdravý životný          

štýl  

-voľný čas využíva 

vyvážene na zábavu, 

na pomoc, na 

prehlbovanie 

vzťahov, na svoje 

záujmy.  

 -uvedomuje si 

množstvo ponúk na 

závislosť. 

diskusia, články z 

novín informácie z 

internetu 



videoprodukcie a 

televíznych 

programov, analýza 

filmu, výchova 

kritického diváka, 

možnosti pozitívneho 

ovplyvňovania 

televíziou. 

-reflektuje mieru 

vlastnej slobody od 

rôznych závislostí.  

-na ponuky k 

neviazanej zábave 

alebo iným druhom 

závislostí odpovedá – 

„nie“.  

 

 

 

Stratégia vyučovania – formy a metódy práce 

 

           Dosahovanie cieľov sa realizuje najmä  prostredníctvom zážitkových metód, ktoré vytvárajú optimálne podmienky pre 

budovanie mravného úsudku a zvnútorňovanie ponúkaných hodnôt. 

     Postup prijatia hodnôt ETV do života žiakov je daný skutočnosťou, že každému rozhodnutiu človeka predchádza poznanie 

(reflexia) a každé poznanie sa začína zmyslovým vnímaním. V ETV je odporúčaná schéma vyjadrená v pojmoch:  

1. senzibilizácia – scitlivenie (emocionálne i kognitívne) na problém, na tému, na hodnotu 

2. nácvik v podmienkach triedy, 

3. reálna skúsenosť - transfer (v rodine, na ulici, medzi kamarátmi…). 



 

   Učiteľ pritom používa rôzne metódy a techniky (hru, hranie rolí, hranie scénok, anketové metódy, metódu posilňovania, 

problémové vyučovanie, dramatizácia …) V etickej výchove im hovoríme zjednodušene – cvičenia, aktivity. Je dôležité si 

uvedomiť, že aktivity sú len prostriedkom, ktorý umožní hodnotovú reflexiu, tá je súčasťou každého kroku. (Hodnotenie prežitého 

rozumom napr. – Čo som prežil? Čo som si uvedomil? Ako to súvisí so životom vo mne, okolo mňa? Čo z toho vyplýva pre môj 

život?) Bez reflexie by ostal žiakovi iba pekný zážitok, ktorý sotva ovplyvní jeho postoje a správanie. Preto je v metodických 

príručkách osobitná časť venovaná otázkam vhodným na reflexiu. Ak nacvičíme so žiakmi určité správanie (napr. pozdrav, 

ospravedlnenie, odmietnutie…) v triede, ešte to neznamená, že to budú robiť aj doma a na ulici. Máme však k dispozícii viacero 

techník, ktoré napomáhajú tomu, aby žiaci osvojené zručnosti a skúsenosti prenášali do každodenného života (napr. záznamy 

pozorovaní, vedenie denníka, zbieranie článkov, interview s rodičmi alebo inými osobami…). Tejto časti hovoríme v etickej 

výchove transfer – prenos z hodiny ETV do bežného života rodiny, triedy a iných vzťahov, do ktorých žiak vstupuje. 

         Základom výchovno-vzdelávacieho  procesu etickej výchovy je zážitkové učenie, ktoré učiteľ v jeho technikách, cvičeniach 

a aktivitách prispôsobuje veku žiakov a situácii v žiackom kolektíve. Aktivity pomáhajú precítiť etické hodnoty, uľahčujú 

porozumieť normám, ktoré súvisia s očakávaným správaním, umožňujú nácvik zodpovedajúceho správania a prenos získaných 

skúseností do správania sa v reálnom svete. 

     Žiaci počas hodín ETV sedia v kruhu, aby si videli navzájom do tváre, aby sa vzájomne poznávali. Je to východisková pozícia, 

ktorá nie je cieľom, ale prostriedkom. Samozrejme, je možné aj iné usporiadanie priestoru v závislosti od metódy, ktorú učiteľ na 

danú aktivitu zvolil. 

 Učiteľ je na hodine facilitátor, moderátor aktivít. Jasne vysvetľuje inštrukciu. Svojou autoritou napomáha zdarnému priebehu 

aktivity (z času na čas zasiahne, aby veci usmernil či objasnil). Po každej aktivite učiteľ vedie žiakov k reflexii – uvažovaniu 



a komunikovaniu poznanej skutočnosti  s odkazom na prepojenie so životom. Domáce úlohy (transfer) sa netýkajú písomného 

vypracovávania, ale konkrétnych jednoduchých cvičení či predsavzatí orientovaných na požadované správanie. Dôležitou súčasťou 

každej hodiny je podelenie sa s niekým so získanou skúsenosťou v bežnom živote. 

     Etická výchova nepoužíva učebnicu. Podnety na činnosť nachádza učiteľ v metodických príručkách a v iných materiáloch, ako 

aj v obsahu vyučovacích  predmetov prvého stupňa. Aktualizuje  ich podľa podmienok skupiny, cieľov a obsahu etickej výchovy.  

Učebné zdroje 

Etická výchova nepoužíva učebnicu. Podnety na činnosť nachádza učiteľ  

v metodických príručkách a v iných materiáloch, ako aj v obsahu vyučovacích   

predmetov. Aktualizuje  ich podľa podmienok skupiny, cieľov a obsahu etickej  

výchovy. Metodické materiály pre etickú výchovu obsahujú ku každému  

tematickému celku bohatú ponuku aktivít. Z nich si učiteľ vyberie tie, ktoré považuje za vhodné vzhľadom na svoje osobné dispozície, 

vek študentov a iné okolnosti. Učiteľ má k dispozícii najmä metodický materiál, vydaný Metodicko-pedagogickým centrom. 

Multimédiá:  internet 

   televízia 

Didaktická technika: prenosný spätný projektor 

   počítače,  tlačiareň 

   kopírovací stroj a skener 

   video, DVD, dataprojektor 

 

Hodnotenie predmetu 



 

     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. 

 

Prierezové témy: 

Na hodinách etickej výchovy sa budú využívané tieto prierezové témy. 

                                   Osobnostný a sociálny rozvoj – OSR, MUV, OŽZ 

                             Environmentálna výchova – ENV 

                             Mediálna výchova – MEV 

                             Multikultúrna výchova – MUV 

                             Ochrana života a zdravia – OŽZ 

                                   Tvorba projektu a prezentačné zručnosti – TPPV 

                                   Dopravná výchova -DOV   

                             Reginálna výchova- REV 

 


