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       1.Charakteristika etickej výchovy: 

Etická výchova má v učebnom pláne základnej školy osobitné postavenie. Od školského roku 

1993/94 je povinne voliteľným predmetom na druhom. stupni základných škôl v alternácii s 

náboţenskou výchovou. Od školského roku 2004/05 sa v rovnakom postavení zavádza aj na 

prvom stupni základných škôl a špeciálnych základných škôl, s výnimkou špeciálnych 

základných škôl pre ţiakov s mentálnym postihnutím a základných škôl pri zdravotníckych 

zariadeniach. Predchádzajúcich 10 rokov bola na prvom stupni základných škôl ako 

nepovinný predmet. 

Etická výchova sa prvom rade zameriava na výchovu k prosociálnosti, ktorá sa odráţa v 

morálnych postojoch a v regulácii správania ţiakov. Prosociálne správanie je také správanie, 

ktoré prináša prospech druhej osobe alebo skupine osôb, nevyplýva z povinností a nie je 

sprevádzané očakávaním aktuálnej odmeny. 

Etická výchova má štyri základné zloţky: 

1. Výchovný cieľ. 

2. Obsah /výchovný program, ktorý sa premieta do jednotlivých tém v osnovách/. 

3. Výchovný štýl (vzťah, prístup učiteľa k ţiakovi - podrobnejšie sa o ňom hovorí v 

procesuálnej stránke osnov). 

4. Výchovné metódy. 

 

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 ţivotu a ľuďom spojený so zdravou kritickosťou, 

 jej správanie je určované osobným presvedčením a zvnútornenými 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 zloţitých situáciách, 

 charakterizuje ju spojenie správneho myslenia a správneho konania, 

 koná v súlade so svojimi zásadami, ale aj s citovou zaangaţovanosťou - súlad 

medzi emóciami a chcením - nekoná len z povinnosti a bez nadšenia s pocitom 

sebaľútosti. 

         Pre etickú výchovu je primárny rozvoj etických postojov a prosociálneho  

správania. Jej súčasťou je aj: 

 rozvoj sociálnych zručností /otvorená komunikácia, empatia, pozitívne 

hodnotenie iných…/, 

 podpora mentálnej hygieny - podieľa sa na primárnej prevenciu porúch 

správania a učenia. 

                      Výchova zameraná na také náročné ciele nemôţe počítať s rýchlym úspechom.    

Výchova, ktorá pod tlakom zodpovednosti volí rýchlu cestu, síce na prechodný čas potlačí 

negatívne správanie, ale neprináša trvalé výsledky, pretoţe nepodporuje interiorizáciu 

(zvnútornenie) etických hodnôt. 

Dosahovanie týchto cieľov ráta s aktivizáciou a rozvojom nonkognitívnych funkcií osobnosti, 

ktoré uvádza M. Zelina v systéme KEMSAK: 

 

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

problémy,  

E - emocionalizácia - jej cieľom je naučiť človeka cítiť a rozvíjať jeho kompetencie 

pre cítenie, preţívanie, rozvíjať jeho city,  

M - motivácia - cieľom je rozvinúť záujmy, potreby, túţby, chcenia osobnosti, jej 

aktivity,  

S - socializácia - jej cieľom je naučiť človeka ţiť 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 ţivota. 

 

 

 

            Etická výchova na prvom stupni ZŠ 

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 preţíva doma. V rodine získava primárne skúsenosti prijímania i 



podriaďovania sa rodinnému spoločenstvu (pocit istoty, starostlivosti, ale aj spravodlivosti, 

trestu, vytvárania a prijímania pravidiel v rodine…). Rovnako so ţivotom v rodine môţe 

súvisieť i prvá skúsenosť s neprijatím, poníţením, odmietnutím, konfliktom... Skúsenosti 

vyplývajúce zo vzťahov k najbliţším sú v mladšom školskom veku východiskom pri výchove 

k prosociálnosti. A naopak - rodina je prvým miestom, kde sa môţe testovať prosociálne 

správanie dieťaťa, v istom zmysle účinnosť etickej výchovy. 

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

rozvoju sociálnych zručností orientovaných na interpersonálne vzťahy ţiakov a na zvyšovanie 

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

viac zasahujú niţšie vekové kategórie detí na základnej škole. 

 

 

         Rozvíjajúce ciele: 

 viesť dieťa k sebaúcte, k autonómnemu cíteniu a mysleniu, 

 naučiť hodnotiť, zaujímať stanoviská, rozlišovať dobro od zla, 

 naučiť prvky efektívnej komunikácie, dôvody a prvky prosociálneho správania 

primerané veku, 

 spoznať zásady dobrých medziľudských vzťahov, 

 zvnútorňovať prosociálne hodnoty, postoje a sociálne normy, 

 podporovať rozvoj sociálnych zručností, 

 formovať spoločenstvo detí. 

Uvedené ciele etická výchova metodicky realizuje hrovými formami a interaktívnymi 

metódami. Prostredníctvom nich sa s vyuţitím princípov aktívneho sociálneho učenia 

vytvárajú pozitívne sociálne skúsenosti ţiaka v interakcii s učiteľom i spoluţiakmi, 

prezentujú sa pozitívne vzory správania v rozprávkach, v umení aj v kaţdodennom 

ţivote. Preţitú skúsenosť postupne ţiak 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 ţiakov, 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 

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

a náboţenskej znášanlivosti. 

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

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

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

etických postojov a sociálnych zručností. 

 

 



              Kľúčové kompetencie:  

Viesť k sebaúcte, autonómii cítenia a myslenia dieťaťa.Vytvárať prosociálne 

spoločenstvo detí.Osvojovať si sociálne zručnosti potrebné v sociálnych kontaktoch s 

inými ľuďmi. 

Postoje a zručnosti medziľudských vzťahov  

- ponúknuť ţiakom víziu spolupracujúceho spoločenstva ako základu pre dobré spoluţitie 

(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…), 

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

- komunikácia zameraná na sebaprezentáciu a sociálne vzťahy,  

- pravidlá podporujúce spoluţitie v skupine (po istom čase moţno pravidlá 

prehodnocovať, dopĺňať). 

Prvky prosociálneho správania v detskom kolektíve:  

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

navzájom...),  

- úcta k vzájomným poţiadavkám, vďačnosť za vykonané dobro (prosím, ďakujem),  

- vzájomná pomoc medzi spoluţiakmi i členmi rodiny. 

Ľudská dôstojnosť a sebaúcta:  

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

- poznanie a postupné zvnútorňovanie povedomia jedinečnosti a nedotknuteľnosti,  

- vedenie k sebaovládaniu a znášaniu námahy pri prekonávaní prekáţok. 

Pozitívne hodnotenie iných:  

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

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

ockovi, starkých…),  

- verbálne vyjadrovanie pozitívneho hodnotenia druhých,  

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

posudzovanie a poniţovanie, uráţanie menej zdatných detí v oblasti intelektu a prejavov - 

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

- postoj k ľuďom, ktorí sú nám nesympatickí, spôsobujú nám alebo druhým zlo 

(úmyselne, neúmyselne). 

Naša rodina:  

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

rodine najviac páči?)  

- 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 najťaţšie 

dodrţiavajú...),  

- rodičovská láska a jej význam v ţivote dieťaťa (konkrétne emocionálne prejavy, prejavy 

starostlivosti, pomoci...),  

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

som rád vedel ako moji blízki...), 



            3.Témy,obsah,prierezové témy a prepojenie s inými predmetmi 

 

 

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 náboţenstvá - tolerancia a úcta, 

rodina v ktorej ţijem, 

výchova k manţelstvu a rodičovstvu, 

      ochrana prírody a ţivotného prostredia, 

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 preţíva doma. V rodine získava primárne skúsenosti prijímania i 

podriaďovania sa rodinnému spoločenstvu (pocit istoty, starostlivosti, ale aj spravodlivosti, 

trestu, vytvárania a prijímania pravidiel v rodine…). Rovnako so ţivotom v rodine môţe 

súvisieť i prvá skúsenosť s neprijatím, poníţením, odmietnutím, konfliktom... Skúsenosti 

vyplývajúce zo vzťahov k najbliţším sú v mladšom školskom veku východiskom pri výchove 

k prosociálnosti. A naopak - rodina je prvým miestom, kde sa môţe testovať prosociálne 

správanie dieťaťa, v istom zmysle účinnosť etickej výchovy. 



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

rozvoju sociálnych zručností orientovaných na interpersonálne vzťahy ţiakov a na zvyšovanie 

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

viac zasahujú niţšie vekové kategórie detí na základnej škole 

         Začlenenie prierezových tém 

Prierezové témy:      

 

Multikultúrna výchova - rozvíjať u ţiakov poznanie rozličných tradičných aj nových kultúr, 

akceptovať kultúrne rozmanitosti ako spoločenskú realitu 

- uvedomovať si vlastnú kultúrnu identitu a vedieť ju porovnávať so špecifikami iných kultúr 

- rozvíjať ţiakove interkultúrne kompetencie pre komunikáciu a spoluprácu s 

príslušníkmiiných kultúr 

- rozvíjať u ţiakov poznanie odevnej kultúry rozličnýchkultúr,akceptovaťkultúrnerozmanitosti 

ako spoločenskú realitu 

- mať schopnosť porovnávať spôsoby odievania rôznych kultúr, uvedomovať si kultúru 

odievania svojho národa a vedieť akceptovať iné, odlišné kultúry odievania  

 

Mediálna výchova - učiť ţiakov, ako zmysluplne, kriticky a selektívne vnímať a vyuţívať 

médiá a ich produkty 

- naučiť ţiakov schopnosti samostatne vyjadriť svoj názor na informácie z médií  

- učiť ţiakov zmysluplne, kriticky a selektívne vnímať a vyuţívať informácie z médií o 

odevnom dizajne, o módnych prehliadkach, o manekýnkach  

- naučiť ţiakov vyjadriť svoj názor na informácie z médií, nedať sa ovplyvniť módnymi 

výkrikmi v odievaní  

 

Výchova zdravého ţivotného štýlu 

- posilňovať pocit zodpovednosti vo vzťahu k zdravému ţivotnému štýlu a vnímaniu 

estetických hodnôt prostredia 

- dodávaním potrebných informácií o odevnom dizajne a jeho doplnkoch vypestovať cit k 

estetizácii seba a svojho prostredia formou besied, aktívnych tvorivých hodín 

- beseda s odborníkom o správnej ţivotospráve, ţivotnom štýle, preventívnych ochoreniach 

- pozorovanie, návšteva zdravotného strediska, lekárne 

 

Osobnostný a sociálny rozvoj – 

 rozvíjať ľudský potenciál ţiakov, poskytovať im základy pre plnohodnotný a zodpovedný 

ţivot 

- rozvíjať tvorivý prístup k vlastným činnostiam, otvorenosť k experimentovaniu 

- rozvíjať u ţiakov sebareflexiu, sebapoznávanie, sebaúctu, sebadôveru a stým spojené 

prevzatie zodpovednosti za svoje konanie, za osobný ţivot a sebavzdelávanie 

- rozvíjať u ţiakov schopnosť prevziať zodpovednosť za svoj prístup k obliekaniu, k 

doplnkom, nesnaţiť sa obliekať len podľa toho, čo ,,letí“, ale vytvoriť si vlastný štýl 

obliekania 

- rozvíjať tým u ţiakov sebadôveru, sebaúctu, dôveru k hodnotám, zodpovednosť za svoje 

konanie 

 

Regionálna výchova - rozhovor, beseda, výklad, projektová činnosť, pozorovanie, vychádzka, 

exkurzia, návšteva výstavy, múzea, kostolov- zviditeľnenie školy v regióne a v tlači 

 

Dopravná výchova - prednáška príslušníkov obecnej polície 



- návšteva dopravného ihriska spojená s prednáškou o dopravných predpisoch 

- vychádzka do obce spojená s vyuţitím získaných zručností v praktickom ţivote 

 

Tvorba a prezentácia projektov - prehliadka kniţnice a zhromaţďovanie materiálov 

práca s odbornou literatúrou a encyklopédiami. 

  

Etická výchova je prepojená s nasledujúcimi predmetmi:slovenský jazyk, matematika, 

výtvarná výchova,telesná výchova,hudobná výchova, prírodoveda, vlastiveda. 

 

 

         4.Požiadavka na výstup 

 

Poţadovaný výstup ţiakov z Etickej výchovy v  4. ročníku je zameraný na rozvíjanie funkčnej 

gramotnosti v oblastiach:čitateľská gramotnosť, kultúrna gramotnosť - Ţiak vie samostatne a 

bez prípravy správne, plynule a nahlas čítať prozaicky text, ktorého obsah, štýl a jazyk sú 

primerané jeho jazykovej úrovni a skúsenostiam a dokáţe prispôsobiť rýchlosť čítania tomu, 

aby mohol, čo najefektívnejšie pochopiť význam prozaického textu. 

-Ţiak vie samostatne sformulovať subjektívne hodnotenie prečítaného textu a vie ho  

primerane obhajovať. Pri obhajobe svojho názoru dodrţiava pravidlá spoločenskej 

komunikácie. 

 Vie sformulovať vlastné hodnotenie prečítaného textu a podloţiť svoje stanovisko 

argumentmi.prírodovedná gramotnosť -dokáţe vyuţívať medzipredmetové vzťahy, mediálna 

gramotnosť - vie pracovať s jazykovými slovníkmi, encyklopédiami, vyuţíva pri práci PC ( 

textový dokument, práca s internetom, prezentačné zručnosti), dokáţe pracovať s médiami 

ako napr. rozhlas, televízia, printové médiá, vie spracovať a prezentovať projekt na zadanú 

témuglobálne vzdelávanie . 

 Ţiak vie získať informácie z rozličných informačných zdrojov a vyuţiť ich vo svojej práci.  

 

          5.Metódy a formy práce 

                                                                                                                                                                                                   

Učiteľ pouţíva rôzne metódy a techniky (hru, hranie rolí, hranie scénok, anketové 

metódy, metódu posilňovania, problémové vyučovanie, dramatizácia …). Základom 

výchovnovzdelávacieho procesu etickej výchovy je záţitkové učenie, ktoré učiteľ v jeho 

technikách, cvičeniach a aktivitách prispôsobuje veku ţiakov a situácii v ţiackom kolektíve. 

Aktivity pomáhajú precítiť etické hodnoty, uľahčujú porozumieť normám, ktoré súvisia 

s očakávaným správaním, umoţňujú nácvik zodpovedajúceho správania a prenos získaných 

skúseností do správania sa v reálnom svete. 

Ţiaci počas hodín ETV sedia v kruhu, aby si videli navzájom do tváre, aby sa vzájomne 

poznávali - sedenie v kruhu treba striedať s pohybovými cvičeniami na uvoľnenie i 

aktivizáciu dieťaťa. 

Prostriedkom, ktorý učiteľ často vyuţíva, je čítanie rozprávok, príbehov. Vhodné obrázky, 

audio i videonahrávky, CD – roomy môţu poslúţiť 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 záţitkového učenia. 

 

 

         6 .Učebné zdroje 

Učebné zdroje : ktoré sú zdrojom informácie pre ţiakov:odborná literatúra, pracovný zošit pre 

4. ročník autorky:  PaeDr Eve Ivanová,PhDr Ľubica Kopinová Mgr Mária Otottová, 

encyklopédia,detské časopisy,internet 



             7. Hodnotenie etickej výchovy  

Pri hodnotení ţiakov  sa riadime podľa „Metodického pokynu č.22/2011 vydaným  MS“,  

ktorý nadobúda účinnosť od 1.mája 2011. 

 Ţiak na hodine etickej výchovi je hodnotený slovne:sbsolvoval, neabsolvoval.  

(1) absolvoval, ak sa ţiak aktívne zúčastňoval na vyučovacom procese daného predmetu 

alebo ak bol ţiak prítomný na vyučovacej hodine, aj keď zo závaţných objektívnych 

dôvodov nepracoval, 

(2) neabsolvoval, ak ţiak zo závaţných dôvodov nemohol vykonávať poţadované 

intelektuálne a motorické činnosti, a preto sa na vyučovacom predmete ospravedlnene 

nezúčastňoval, 

(3) neabsolvoval, ak ţiak na vyučovacej hodine nepracoval, nevie uplatniť svoje 

vedomosti a zručnosti ani na podnet učiteľa; celkové hodnotenie takého ţiaka je 

neprospel.  

 

 

 

 

 

 

Časovo-tématický plán na vyučovanie etickej výchovy pre 4. ročník ZŠ  
šk. rok 2013 / 2014 

Vyučujúci: Mgr. G.Hertelová 

M T Tématický celok 
Obsahový 

standard                                                 
Výkonový standard Aktivity PL MP 

Prierez 

témy. 

IX 1 

Sociálne postoje a 

zručnosti v 

medziľudských 

vzťahoch 

Opakovanie tém z 

2. ročníka 

Pozitívne 

aktivizovať 

ţiakovm podnietiť 

snahu napĺňať 

ţelania iných 

Batoh plný 

ţelaní; pieseň 

„Keď si 

šťastný“ 

1 1  



 2 (8 hodín) 

Efektívna 

komunikácia, 

asertivita, empatia 

Prehĺbiť základné 

komunikačné 

zručnosti 

Prosím, 

ďakujem, 

prepáč 

2 2 VMR 

 3  
Tolerancia vo 

vzťahoch 

Rozvíjať 

ohľaduplnosť a 

toleranciu k iným 

Tolerancia 3 3 OSR 

X 1  

Rešpekt a úcta 

voči všetkým 

ľuďom 

Ujasniť si predstavy 

o chlapcoch a 

dievčatách 

Čo očakávame 

od chlapcov a 

čo od dievčat 

4 4  

 2  
Rovnoprávnosť 

pohlaví a rás 

Zamyslieť sa nad 

vnútorným svetom 

druhého pohlavia 

Môj zvláštny 

sen 
5 4  

 3  

Kultivované 

správanie k 

osobám iného 

pohlavia 

Pozitívne prijať 

príslušníka druhého 

pohlavia a 

kultivovane sa k 

nemu správať 

Ako spolu 

vychádzame 
6 5  

 4  

Vnímanie 

rozdielov medzi 

myslením 

chlapcov a dievčat 

Učiť sa tolerovať 

odlišnosti 

Hviezdne 

dieťa 
7 5 OSR 

 5  

Komiunikačné a 

interpersonálne 

zručn. v medziľud. 

vzťahoch 

Porozumenie medzi 

účastníkmi v 

skupine, vzájomná 

tolerancia 

Hľadáme 

porozumenie 
8 5 OSR 

XI 1 
Reálne a 

zobrazené vzory 

Sloboda a 

zodpovednosť 

Rozvíjať schopnosť 

zodpovedne si 

vybrať a riadiť sa 

vzorom 

Môj vzor 9 6  

 2 (6 hodín) 

Zodpovednosť pri 

výbere 

zobrazeného vzoru 

Vedieť prijať vzory 

s ich pozitívami i 

negatívami 

Moje vzory 10 6 MDV 

 3  

Prezentácia 

prosociálnych 

vzorov v okolí 

dieťaťa 

Uvaţovať o 

hodnotách 

kamarátstva, vedieť 

sa stotoţniť s jeho 

pozitívami 

Môj kamarát – 

môj vzor 
11 6  

 4  

Čitateľský návyk-

objavovanie 

prosociál. vzorov 

Vedieť sa 

zorientovať v 

literárnych vzoroch 

a riadiť sa ich 

príkladom 

Môj literárny 

vzor 
12 7 MKV 

XII 1  

Pozitívne a 

negatívne vplyvy 

TV, filmu,PC hier 

Naučiť sa 
analyzovať a 

hodnotiť ponúkané 

programy vysielané 

médiami 

Budem 

kritickým 

divákom? 

13 8 MDV 



 2  

Pozitívny vplyv 

ľudí na seba 

navzájom 

Poznávať a 

pochopiť význam 

pozitívnych 

ľudských hodnôt 

Kde býva 

krása 
14 9 OŹZ 

 3 
Rozvoj tvorivosti 

a iniciatívy 

Podpora záujmov- 

rozvoj osobnostnej 

kvality v umelec. 

oblasti 

Vyuţiť tvorivosť 

ako prostriedok na 

spravodlivé riešenie 

problému 

Komu to patrí 15 10  

I 1 (7 hodín) 

Osobnostné kvality 

vyuţívané pre 

dobro jednotlivca 

Podporiť záujmy a 

osobnostné kvality 

ţiakov 

Kto pomôţe 

Tiborovi 
16 10 MKV 

 2  

Podpora záujmov-

rozvoj osobnostnej 

kvality v sociálnej 

činn. 

Usilovať sa uplatniť 

osobnostné kvality a 

osobné záujmy v 

aktivitách pre iných 

Slávnostný 

deň 
17 10 MKV 

 3  

Osobnostné 

kvality vyuţívané 

pre dobro 

spoločnosti 

Uvedomiť si, ţe 

dodrţiavanie 

pravidiel je 

podmienkou 

spoluţitia bez 

konfliktov 

Pravidlá, ktoré 

nám uľahčujú 

ţivot 

18 11 DV 

II 1  

Tvorivosť pri 

riešení 

kaţdodenných 

problémov 

Uvedomiť si pojmy 

a súvislosti týkajúce 

sa medziľudských 

vzťahov 

Hra na 

Marťana 
19 13  

 2  

Iniciatíva pri 

riešení 

kaţdodenných 

problémov 

Rozvíjanie 

schopnosti úspešne 

riešiť problémy 

Riešimew 

kaţdodenné 

problémy 

20 14  

 3  

Podpora záujmov-

rozvoj osobnost. 

kvalít na ochranu 

prírody 

Podporiť citový 

vzťah k prírode 

Vlastné 

aktivity 
/ /  

III 1 
Naplnenie obsahu 

Dohovoru o 

právach dieťaťa 

Súvislosti práv 

detí 

Podporiť pozitívne 

vnímanie rozdielov 

medzi deťmi 

Chlapec s 

dvoma očami 
21 16 MKV 

 2 (8 hodín) 

Akceptácia Práv 

dieťaťa v 

demokratických 

krajinách 

Naučiť sa rozlišovať 

rozdiel medzi 

ţelaniami a 

potrebami 

Čo chcem a čo 

potrebujem 
22 16  

 3  

Práva dieťaťa v 

slovenskom 

právnom poriadku 

Nie na všetko, čo si 

ţelám, mám aj 

právo 

Čo chcem a čo 

potrebujem 
23 16  

 4  Prijatie odlišností 

Uvedomiť si rozdiel 

medzi 

individuálnymi a 

skupinovými 

právami. Utvárať 

Práva v balóne 24 17 MKV 



názorový konsenzus 

IV 1  
Podiel UNESCO 

na ochrane dieťaťa 

Poznať, ţe práva 

úzko súvisia s 

povinnosťami 

Prtáva a 

povinnosti 
25 17 OSR 

 2  

Napĺňanie 

Dohovoru o 

právach dieťaťa 

Poznávať 

problematiku práv v 

kaţdodennom 

ţivote 

Bingo 26 17  

 3  Solidarita 

Uvedomiť si, ako je 

dôleţitý spôsob 

vlastného správania 

sa na prijatie inými 

Morálne 

poučenie 
27 18  

 4  Práva a povinnosti 

Čo znamená „mám 

právo“ a „mám 

povinnosť“ 

Vlastné 

aktivity 
/ / VMR 

 5 
Náš región, naša 

vlasť 

Iniciatíva pri 

poznávaní 

vlastného regiónu 

Prehlbovať vzťah k 

svojmu rodisku, 

miestu, kde dieťa 

ţije, ktoré chce 

poznať 

Tu som sa 

narodil, tu 

ţijem... 

28 18 VVL 

V 1 (7 hodín) 

Rozvoj 

podvedomia 

príslušnosti k 

svojmu regiónu 

Rozvíjať povedomie 

a príslušnosť k 

svojmu regiónu 

Tradície nášho 

regiónu 
29 19 VVL 

 2  

Iniciatíva pri 

ovplyvňovaní 

vlastného regiónu 

Byť iniciatívny pri 

pozitívnom 

ovplyvňovaní 

svojho regiónu 

Čo chýba 

nášmu regiónu 
30 19 VVL 

 3  

Rozvoj 

podvedomia a 

príslušnosti k 

svojej vlasti 

Rozvíjať pozitívny 

vzťah k svojej vlasti 

Slovensko – 

moja vlasť 
31 19 VVL 

 4  
Ekologické 

správanie 

Čo sa mi nepáči 

alebo čo ma trápi na 

našom regióne 

Vlastné 

aktivity 
/ / EVV 

VI 1  
Vzťah k faune a 

flóre regiónu 

Rastliny a ţivočíchy 

v našom regióne 

Vlastné 

aktivity 
/ / EVV 

 2  
Objavovanie 

tradícií 

Poznať tradície v 

našom regióne, ich 

ochrana a rozvoj 

Vlastné 

aktivity 
/ /  

 3 Zhrnutie Zhrnutie 

Zhrnúť skúsenosti a 

poznatky ţiakov o 

vplyve etickej 
výchovy na kvalitné 

medziľudské 

vzťahy 

Čo mi dala 

etická 

výchova 

32 20 OSR 

 4 (2 hodiny) Hry na kaţdú Hry na kaţdú Vlastné / /  



príleţitosť príleţitosť aktivity 

  

Poznámka:  

EVV – environmentálna výchova 

MKV – multikultúrna výchova 

DV – dopravná výchova 

OŢZ – ochrana ţivota a zdravia 

OSR – osobný a sociálny rozvoj 

VVL – výchova k vlastenectvu 

MDV – mediálna výchova 

VMR – výchova k manţelstvu a rodičovstvu 

 



                                 TEMATICKÝ VÝCHOVNO – VZDELÁVACÍ  PLÁN  

 

 

Predmet : etická výchova      Počet vyuč. hodín ročne : 33              Ročník :  prvý 

Školský rok: 2012/2013    Počet vyuč. hodín týždenne : 1   
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Obsahový štandard 

 

Výkonový štandard 

 

 

Formy 

preverovania 

učiva 

 

Prierezové témy 
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XII. 
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9. 

 

10 

 

 

 

11 
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12. 

 

13..  

 

14- 

 

 

 

 Úvodná hodina 

 

Spolupráca v triede 

 

Prvé kontakty v triede, v škole 

 

Komunikácia zameraná na 

sebaprezentáciu 

 

Komunikácia zameraná na 

socialne vzťahy 

Nadviazanie, udrţovanie  vzťahu 

v detskom kolektíve. 

Prvky prosocialného správania sa 

Vzájuomná úcta pri komunikácií 

Empatia v komunikácii 

Asertivita v komunikácii 

Zdravá a nezdravá kritickosť 

 

Neverbalná komunikácia 

 

Úcta k vzájomným poţiadavká 

Dôstojnosť ľudskej osoby 

Ochota spolupracovať 

s rovesníkmi 
Utvoriť spoločenstvo detí cez 

rovnaké záujmy  

 

 Vďačnosť za vykonané dobro 

 

Pozitívne hodnotenie druhých 

Uvedomiť si vlastné hodnoty 

Poznanie vlastnej 

jedinečnosti,nedotknuteľnosti 

 

 

Poznať význam ETV 

 

Rozvíjať a zdokonaľovať 

u ţiakov základné etické 

postoje a spôsobilosti ako sú 

sebaovládanie, pozitívne 

hodnotenie seba a druhých, 

komunikačné zručnosti, 

tvorivé riešenie 

medziľudských vzťahov 

 

 

 

 

 

 

 

Rozvoj etických postojov 

a prosociálneho správania     

 

        

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Naučiť sa realne prijímať 

 

 

 

 

 

 

 

Skupinová práca 

 

Individuálna práca 

                                      

 

 

 

 

 

 

Skupinová práca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individuálna práca 

 

Skupinová práca 

 

 

 

 

 

 

 

MDV 

 

OSR 

 

 

MDV 

 

 

 

 

OZO 

 

 

 

ENV 

 

 

OZO 

 

VMR 

 

ENV 

 

OSR 

 

 

MUV 

VMR 

 

 

 

 

 

OSR 
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VI. 

 

 

 

            

          

15. 
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20. 

 

 

21. 

 

 

22. 

  

23 

 

 

24. 

 

25. 

 

 

26. 

 

 

27. 

 

 

28. 

29. 

 

. 

30. 

 

31. 

 

 

32. 

33-      

Vianoce,čas radosti 
a obdarovania 

 

Schopnosť byť sám sebou 

Sebahodnotenie                                     

Sebaúcta,zvýšiť sebaúctu ţiakov. 

Rešpekt a úcta k iným rasám, 

etnikám 

Vedenie k sebaovládaniu 

a k znášaniu námahy pri 

prekáţok 

Rešpekt a úcta 

k handicapovaným ľuďom 

 

Prosociálne správanie ako 

vedomé vytváranie dobrých 

vzťahov 

Úprimnosť a otvorenosť 

Iniciatíva v medziľudských 

vzťahov 
Zdravá a nezdravá kritickosť 

ľudí 

Etické hodnoty súťaţivosti 

a spolupráce, pravidlá „fair play“ 

 

Rozdiel medzi individuálnou 

a skupinovou prácou 

Moje vzory z detstva a zo 

súčasnosti 

Môj obľúbený hrdina z televízie 

Etika sexuálneho ţivota 

Priateľstvo a láska 

 

Zdrţanlivosť a vernosť ako 

optimálna prevencia pohlavne 

prenosných chorôb a AIDS 

Počatie a prenatálny ţivot 

Dôsledky predčasného 

sexuálneho ţivota, prirodzené 

a umelé metódy regulácie počatia 

Hodnota ľudského ţivota 

 

Mravný dopad promiskuitného 

ţivota 

  

Systematizácia učiva 

 Opakovanie celoročného učiva 

 

Vyhodnotenie celoročnej práce 

ţiakov 

samého seba,pozitivné 
sebahodnotenie 

 

 

 

 

 

 

 

Vysvetliť ţiakom princípy 

náboţenskej 

a nenáboţenskej etiky, 

ukázať im cestu 

k pochopeniu a tolerovaniu 

správania a názorov 

spoluobčanov 

 

Posilniť u ţiakov rozvíjanie 

morálneho úsudku a zmyslu 

pre zodpovednosť 

Umoţniť ţiakom na 

primeranej úrovni vysvetliť 

základné etické pojmy, 

súvislosť medzi hodnotami a 

normami 

 
 

Individuálna práca 

 

 

 
 

 

 

 

OZO 

 

MDV 

 

OZO 

 

 

 

MDV 

 

 

 

VMR 

 

 

OZO 

 

 

 

 

OSR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

            

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


