
                                                UČEBNÉ  OSNOVY 

 

Názov predmetu Etická výchova 

Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, 33 hodín ročne 

Názov ŠVP ŠVP pre primárne vzdelávanie v SR 

Názov ŠkVP Syseľ 

Ročník druhý 

Stupeň vzdelania ISCED 1 

Vyučovací jazyk slovenský 

 

Charakteristika predmetu, jeho význam v obsahu vzdelávania    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Mladší školský vek je obdobím, keď dieťa vychádza z rodiny, v ktorej bolo spravidla chránené 

a milované a vstupuje do reálneho sveta mimo rodiny. Je vhodné, aby škola nadväzovala na to, čo 

dieťa prežíva doma. V rodine získava  primárne skúsenosti prijímatia i podriaďovania sa 

rodinnému spoločenstvu (pocit istoty, starostlivosti, ale aj spravodlivosti, trestu, vytvárania 

a prijímania pravidiel v rodine…).   Rovnako so životom v rodine môže súvisieť i prvá skúsenosť 

s neprijatím, ponížením, odmietnutím, konfliktom... Skúsenosti vyplývajúce zo vzťahov 

k najbližším sú v mladšom školskom veku východiskom pri výchove k prosociálnosti. A naopak 

– rodina je prvým miestom, kde sa môže testovať prosociálne správanie dieťaťa, v istom zmysle 

účinnosť etickej výchovy. 

 

Na I. stupni ZŠ je zvlášť dôležité venovať potrebný čas rozvíjaniu sebaúcty a úcty k iným, 

rozvoju sociálnych zručností orientovaných na interpersonálne vzťahy žiakov a na zvyšovanie ich 

odolnosti voči negatívnym sociálno-patologickým, či antimorálnym vplyvom, ktoré stále viac 

zasahujú nižšie vekové kategórie detí na základnej škole. 

 

 Rozvíjajúce ciele, predmetové spôsobilosti vychádzajúce z kľúčových kompetencií 

 

Cieľom etickej výchovy ako povinne voliteľného predmetu na I. stupni ZŠ je: 

1 viesť dieťa k sebaúcte, k autonómnemu cíteniu a mysleniu,  

2 naučiť hodnotiť, zaujímať stanoviská, rozlišovať dobro od zla,   
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3 naučiť prvky efektívnej komunikácie, dôvody a prvky prosociálneho správania 

primerané veku, 

4 spoznať zásady dobrých medziľudských vzťahov, 

5 zvnútorňovať  prosociálne hodnoty,  postoje a sociálne normy, 

6 podporovať rozvoj  sociálnych zručností,  

7 formovať spoločenstvo detí. 

 

Uvedené ciele etická výchova metodicky realizuje hrovými formami a interaktívnymi 

metódami. Prostredníctvom nich sa  s využitím princípov aktívneho sociálneho  učenia  vytvárajú 

pozitívne sociálne skúsenosti žiaka v interakcii s učiteľom i spolužiakmi, prezentujú sa pozitívne 

vzory správania v rozprávkach, v umení aj v každodennom živote. Prežitú skúsenosť postupne 

žiak rozumovo chápe a vytvára si tak racionálne komponenty svojho prosociálneho správania. 

 

 Obsahovo je etická výchova pre I. stupeň koncipovaná ako program výchovy 

k prosociálnosti zostavený podľa modelu R.R. Olivara a rozšírený o témy korešpondujúce 

s vývinovými osobitosťami žiakov, ktoré priniesla skúsenosť ETV ako nepovinného 

predmetu na I. stupni ZŠ. 

 

 Vo vzťahu k iným predmetom je etická výchova otvorená. Prezentuje  morálne postoje, je 

oporou mnohých tematických celkov v prvouke, vlastivede, v slovenskom jazyku, výtvarnej 

výchove, hudobnej výchove, telesnej výchove. Podieľa sa na výchove k manželstvu 

a rodičovstvu, na environmentálnej výchove, výchove k tolerancii, rasovej a náboženskej 

znášanlivosti. 

Zároveň etická výchova čerpá z týchto predmetov a oblastí podnety a v súčinnosti s nimi 

prispieva k postupnému dozrievaniu osobnosti žiaka, podporuje v ňom sebadôveru  a dôveru 

voči širšiemu sociálnemu prostrediu, samostatnosť, odvahu a iniciatívnosť, dozrievanie 

etických postojov a sociálnych zručností. 
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Témy, prostredníctvom ktorých rozvíjame kompetencie, obsah, prierezové témy, 

prepojenie s inými predmetmi: 

 

Základným zámerom a cieľom etickej výchovy v prvom ročníku je: 

1 Viesť k sebaúcte, autonómii cítenia a myslenia dieťaťa. 

2 Vytvárať prosociálne  spoločenstvo detí. 

3 Osvojovať si sociálne zručnosti potrebné v sociálnych kontaktoch s inými ľuďmi 

 

2. Postoje a zručnosti medziľudských vzťahov 

3 ponúknuť žiakom víziu spolupracujúceho spoločenstva ako základu pre dobré spolužitie 

(jeho jednoduché a viditeľné komponenty – sedenie v kruhu, formulovanie pravidiel typu 

mať právo byť vypočutý, právo nevyjadriť sa, mať vzájomnú úctu a dôveru – 

nevysmievať sa, hovoriť pravdu, chrániť veci svoje i iných…), 

4 prvé kontakty v triede a v škole (zoznamovanie, oslovovanie, pozdrav), 

5 komunikácia zameraná na sebaprezentáciu a sociálne vzťahy,  

6 pravidlá podporujúce spolužitie v skupine (po istom čase možno pravidlá prehodnocovať, 

dopĺňať). 

 

3. Prvky prosociálneho správania v detskom kolektíve: 

9 vzájomná úcta pri komunikácii (pekne sa oslovovať, pozdraviť sa, počúvať sa 

navzájom...), 

10 úcta k vzájomným požiadavkám, vďačnosť za vykonané dobro (prosím, ďakujem), 

11 vzájomná pomoc medzi spolužiakmi i členmi rodiny. 

 

4. Ľudská dôstojnosť a sebaúcta: 

14 uvedomovanie si vlastnej hodnoty (rozdiel medzi mnou a ostatným svetom), 

15 poznanie a postupné zvnútorňovanie povedomia jedinečnosti a nedotknuteľnosti, 

16 vedenie k sebaovládaniu a znášaniu námahy pri prekonávaní prekážok. 

 

5. Pozitívne hodnotenie iných: 

22 človek a jeho hodnota - spoznávanie pozitívnych vlastností svojich najbližších v rodine, 



 4 

v triede, v škole, v rovesníckych vzťahoch… (Čo sa mi najviac páči na mojej mamičke, 

ockovi, starkých…), 

23 verbálne vyjadrovanie pozitívneho hodnotenia druhých, 

24 prehodnocovanie negatívnych skutočností (dobro – zlo, napr. branie si vecí navzájom, 

posudzovanie a ponižovanie, urážanie menej zdatných detí v oblasti intelektu a prejavov - 

spevu, kreslenia, pohybu, oblečenia, rodinnej situácie…, klamanie a žalovanie…), 

25 postoj k ľuďom, ktorí sú nám nesympatickí, spôsobujú nám alebo druhým zlo (úmyselne, 

neúmyselne). 

 

6. Naša rodina: 

31 uvedomovanie si hodnoty rodiny pre jednotlivca i pre spoločnosť (Čo sa mi na našej 

rodine najviac páči?)  

32 príbuzenské vzťahy (S kým z rodiny si najviac rozumiem...? Čo by som mohol urobiť pre 

lepšie vzťahy v našej rodine, ktoré z rodinných pravidiel sa mi najťažšie dodržiavajú...), 

33 rodičovská láska a jej význam v živote dieťaťa (konkrétne emocionálne prejavy, prejavy 

starostlivosti, pomoci...), 

34 úcta, komunikácia a pomoc  medzi členmi rodiny (Koho rád pozorujem pri práci? Čo by 

som rád vedel ako moji blízki...), 

35 význam blízkeho človeka pre život jednotlivca. 

 

Prierezové témy 

Povinnou súčasťou obsahu vzdelávania sú prierezové témy, ktoré sa spravidla prelínajú cez 

vzdelávacie oblasti. Prierezové témy môžeme realizovať viacerými formami, ako : 

- integrovanú súčasť vzdelávacieho obsahu daného predmetu 

- formou projektu 

- formou kurzu 

Nevyhnutnou podmienkou účinnosti prierezovej témy je používanie aktivizujúcich, 

interaktívnych učebných metód. Výber spôsobu a času prierezovej témy je v kompetencii 

každého učiteľa.  

 

Na úrovni primárneho vzdelávania zavádza ŠvKP tieto prierezové témy: 
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1. MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA  - cieľom je rozvoj chápania iných kultúr, akceptácia 

a rozvoj medziľudských vzťahov, tolerancie. 

2. MEDIÁLNA VÝCHOVA -  cieľom je zmysluplné, selektívne a kriticky využívať médiá 

a ich produkty, uvedomovať si aj negatívne vplyvy na rozvoj svojej osobnosti. 

3. OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ -  cieľom je rozvíjať sebareflexiu, 

sebapoznávanie, sebaúctu, sebadôveru, sebavzdelávanie a zodpovednosť za svoje 

konanie, prevencia sociálno-patologických javov v škole. 

4. ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA – cieľom je rozvíjať vzťah medzi človekom a jeho 

životným prostredím. 

5. DOPRAVNÁ VÝCHOVA -  cieľom je získať základné vedomosti, zručnosti a návyky 

zamerané na bezpečné správanie v rôznych dopravných situáciách. 

6. OCHRANA ŹIVOTA A ZDRAVIA -  cieľom je sebaochrana, poskytnutie prvej pomoci, 

rozvoj teles. zdatnosti, civilná ochrana, zdravotná príprava. 

7. VÝCHOVA K MANŽELSTVU A RODIČOVSTVU -  cieľom je komunikovať, 

argumentovať, používať informácie, riešiť problémy, spolupracovať v rodine, prezentovať 

sám seba ale aj svoju rodinu. 

 

 

Požiadavky na výstup: 

- komunikatívne zručnosti 

- sebahodnotenie a sebapoznávanie 

 - spolupráca 

 - cit pre rodinnú spolupatričnosť 

 - vlastenectvo 

 - komplexná prosociálnosť 

 - ľudská dôstojnosť a sebaúcta 

 - pozitívne hodnotenie iných 

 - postoje a zručnosti medziľudských vzťahov 
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 Metódy a formy práce - stratégie vzdelávania 

            

Dosahovanie cieľov sa realizuje najmä  prostredníctvom zážitkových metód, ktoré vytvárajú 

optimálne podmienky pre budovanie mravného úsudku a zvnútorňovanie ponúkaných hodnôt. 

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. 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. 

Vyučovaciu hodinu najmä na prvom stupni treba členiť tak, aby sa rešpektovali zvláštnosti tohoto 

vývinového obdobia (napr. sedenie v kruhu treba striedať s pohybovými cvičeniami na uvoľnenie 

i aktivizáciu dieťaťa). Treba mať pripravených viac aktivít k danej téme. Prostriedkom, ktorý 

učiteľ často využíva, je čítanie rozprávok, príbehov. Vhodné obrázky, audio i videonahrávky, 

CD-romy môžu poslúžiť ako motivačný materiál. Deti v mladšom školskom veku radi kreslia 

a robia pohybové aktivity. Toto všetko sa dá zapojiť do vytvárania situácií, v ktorých sa uplatňujú 

formy zážitkového  učenia. 

  

Hodnotenie predmetu: 

 

V druhom ročníku ZŠ sú žiaci priebežne i súhrnne hodnotení slovne, dôraz sa kladie na 

pozitívne, motivujúce hodnotenie prejavov a výsledkov práce žiaka, ako aj jeho správania. 

Hodnotí sa jeho tvorivosť, aktivita v práci. Predmet etická výchova nie je klasifikovaný. 
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Hodnotiace portfólio : 

Získavanie sociálnych a osobnostných kompetencií, rozvoj charakterových a sociálnych zručností 

Voliteľné – tvorba projektov. Vzájomné vzťahy v detskom kolektíve a postavenie jedinca.  

 

2. ročník 

 

 Postoje a spôsobilosti medziľudských vzťahov  

 Tvorivosť 

 Iniciatíva 

 Vyjadrovanie citov 

 Naša trieda -spoločenstvo detí 

 

Tematický celok Obsahový štandard Výkonový štandard 
 

Prierezové témy 

 

Postoje a 

zručnosti 

v medziľudských 

vzťahoch 

                               

Vie vysvetliť 

dôležitosť počúvania 

pre spoluprácu. 

Pozná svoje práva 

a povinnosti v rámci 

školskej triedy. 

Chápe a vnútorne 

akceptuje význam 

počúvania pre spoluprácu 

a dobré vzťahy. 

Uvedomuje si spojitosť 

práv a povinností. Badať 

pokroky v počúvaní 

výkladu na hodine, ale aj 

v počúvaní spolužiakov 

pri diskusii. 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj 

Environmentálna 

výchova 

Výchova 

k manželstvu a 

rodičovstvu 

 

Tvorivosť 

 

Vie vysvetliť, čo je 

tvorivosť, súvislosti 

medzi fantáziou, 

úsilím a tvorivosťou 

Vie vymenovať 

konkrétne produkty 

tvorivosti v rámci 

rodiny a školy. 

Je si vedomý, že má čo 

ponúknuť zo svojich darov 

v prospech spoločenstva 

Badať podporu 

sebaovládania a 

trpezlivosti pri spoločnom 

riešení úloh. 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj 

Environmentálna 

výchova 

Regionálna výchova  

 

Iniciatíva 

 

Vie vysvetliť, čo je 

iniciatíva, uviesť 

príklady prospešnej 

a škodlivej iniciatívy 

 

Uvedomuje si rozdiel 

medzi pozitívnou 

iniciatívou a tou, ktorá 

ohrozuje jeho zdravie 

a osobnú bezpečnosť 

Prejavuje aktívnejšiu 

účasť na riešení problémov 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj 

Environmentálna 

výchova 
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v triede. 

 

Vyjadrovanie 

citov 

 

Vie vysvetliť 

spojenie„vyjadrovan

ie citov“ 

Vie vysvetliťvýznam 

citov v živote 

človeka pozná 

význam slov radosť, 

smútok, hnev, 

ľahostajnosť, 

veselosť, vďačnosť, 

ochota, láskavosť, 

obdiv, odpor 

 

Chápe dôležitosť 

Kultivovaného 

vyjadrovania negatívneho 

prežívania citov u seba 

i iných, vie verbálne 

i neverbálne identifikovať 

a vyjadriť city vďačnosti, 

ochoty, láskavosti a 

obdivu, hnevu, smútku, 

odporu, prekvapenia. 

Prejavuje snahu 

kultivovane vyjadrovať 

hnev, vzdor, odpor, 

smútok. Učiť sa 

akceptovať prežívanie 

citov u druhých. 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj 

 

Výchova 

k manželstvu a 

rodičovstvu 

 

 

Naša trieda -

spoločenstvo detí 

 

Vie vysvetliť ,čo je 

spoločenstvo detí 

Vie, čo podporuje 

vzájomnú dôveru, 

priateľstvo a čo ich 

narúša. 

 

Uvedomuje si 

potrebu rešpektovania 

odlišnosti iných. 

Chápe túžbu nájsť dobrého 

priateľa a byť dobrým 

priateľom 

 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj 

Multikultúrna 

výchova 

 

 

 


