
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

  1.Charakteristika predmetu: 

 

Poslaním povinne voliteľného predmetu etická výchova je vychovávať osobnosť s 

vlastnouidentitou 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 

záţitkovým učením účinne podporuje pochopenie a interiorizáciu(zvnútornenie) mravných 

noriem a napomáha osvojeniu správania sa, ktoré je s nimi v súlade. Pripravuje mladých ľudí 

pre ţivot v tom zmysle, aby raz ako dospelí prispeli k vytváraniu harmonických a stabilných 

vzťahov v rodine, napracovisku,medzispoločenskými skupinami, v národe a medzi národmi.  

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

morálnych postojoch a v regulácii správania ţiakov. 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. 

 

 

 

 

 

Názov predmetu Etická výchova 
Vzdelávacia oblasť Človek a hodnoty 

Časový rozsach výučby 1 hodina týždenne, spolu 33  vyučovacích 
hodín ročne 

Ročník 5.-7. ročník 

Škola Základná škola, Zlaté Klasy, Hlavná 
787/25 

Názov ŠkVP Učíme sa pre život, múdrosť robí človeka 
slobodným 

Názov ŠVP Štátny vzelavací program pre2. Stupeň 
základnej školy 

Stupeň vzdelavania ISCED 2 

Dľžka štúdia 5 rokov 

Forma štúdia denná 

Vyučovaci jazyk slovenský 

Vypracoval Gabriela Hertelová 

Školský rok 2013/2014 



 

     2 .Ciele predmetu:  

 

- poskytnúť ţiakom impulzy a pozitívne skúsenosti, ktoré podporujú základnú dôveru, 

autonómiu a iniciatívu  

• umoţniť im osvojiť si základné komunikačné zručnosti, základné úkony spoločenského 

správania, učiť ich pozitívne hodnotiť seba aj druhých, tvorivo riešiť kaţdodenné situácie v 

medziľudských vzťahoch  

• vysvetliť ţiakom pojmy empatia, asertivita, spolupráca a prosocionálne (sociálne pozitívne) 

správanie  

• umoţniť ţiakom osvojiť si sociálne zručnosti (vyjadrovanie citov, empatie, asertívne 

správanie  

• umoţniť ţiakom 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  

• umoţniť ţiakom uvedomiť si svoju sexuálnu identitu, chápať pozitívne hodnoty priateľstva , 

lásky, manţelstva a rodiny, uvedomiť si riziká spojené s predčasným sexuálnym ţivotom, 

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 ţivotných cieľov, svetonázorom, náboţenstvom, 

etickými hodnotami a normami  

• pochopiť základné etické problémy súvisiace s ekonomickými hodnotami, pravdou a 

dobrým menom  

• vysvetliť základné pojmy súvisiace s ochranou prírody a ţivotného prostredia  

• učiť rešpektovať ľudí s inými názormi, ostať sám sebou, formulovať svoje ţivotné ciele, byť 

odolný voči nevhodným ponukám, ostať slobodný od závislostí, ktoré znehodnocujú a 

ohrozujú náš ţivot  

• rozvíjať povedomie vlastnej dôstojnosti a hodnoty ľudskej bytosti, v tomto zmysle byť 

schopný kriticky hodnotiť masmediálne vplyvy, vychovať kritického diváka  

Cieľom predmetu je tieţ vychovať osobnosť , ktorá:  

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

• má pozitívny vzťah k ţivotu a ľuďom spojený so zdravou kritickosťou  

• sa správa s osobným presvedčením a iteriorizovanými etickými normami, vyplývajúcimi z 

univerzálnej solidarity a spravodlivosti, nezávisle od tlaku spoločnosti  

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

zloţitých, neočakávaných situáciách 

• charakterizuje je spojenie správneho myslenia a správneho konania  

• koná v súlade so svojimi zásadami, s citovou zaangaţovanosťou – súlad medzi emóciami a 

chcením, nekoná len z povinnosti, bez nadšenia s pocitom sebaľútosti • prijíma iných v ich 

rozdielnosti, akceptuje ich názory a je ochotná na prijateľný kompromis, ktorý nie je v 

rozpore so všeľudskými hodnotami je ochotná a schopná spolupracovať a iniciovať 

spoluprácu  

 

 

 

 

 



Cieľom etickej výchovy ako povinne voliteľného predmetu v niţšom stupni sekundárneho 

vzdelávania je: 

- poskytnúť ţiakom impulzy a pozitívne skúsenosti, ktoré podporujú základnú dôveru, 

autonómiu a iniciatívu  

 umoţniť im osvojiť si základné komunikačné zručnosti, základné úkony spoločenského 

správania, učiť ich pozitívne hodnotiť seba aj druhých, tvorivo riešiť kaţdodenné situácie v 

medziľudských vzťahoch  

 vysvetliť ţiakom pojmy empatia, asertivita, spolupráca a prosociálne (sociálne pozitívne) 

správanie  

 umoţniť ţiakom osvojiť si ďalšie sociálne zručnosti, napr. vyjadrovanie citov, empatie, 

asertívne správanie  

 umoţniť ţiakom 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  

 umoţniť ţiakom uvedomiť si svoju sexuálnu identitu, chápať pozitívne hodnoty 

priateľstva, lásky, manţelstva a rodiny, uvedomiť si riziká spojené s  

predčasným sexuálnym ţivotom zdôvodniť základné mravné normy, zaujať správny postoj k 

otázkam súvisiacim so sexualitou  

 rozvíjať u ţiakov pozitívny postoj k postihnutým, chorým, a iným skupinám obyvateľstva, 

ktoré potrebujú pomoc a porozumenie  

 vysvetliť ţiakom základné pojmy súvisiace s voľbou ţivotných cieľov, svetonázorom, 

náboţenstvom, etickými hodnotami a normami  

 umoţniť ţiakom pochopiť základné etické problémy súvisiace s ekonomickými hodnotami, 

pravdou a dobrým menom  

 vysvetliť ţiakom základné pojmy súvisiace s ochranou prírody a ţivotného prostredia  

 učiť ţiakov rešpektovať ľudí s inými názormi, zároveň však ostať sám sebou; formulovať 

svoje ţivotné ciele, byť odolný voči nevhodným ponukám, 

 ostať slobodný od závislostí, ktoré znehodnocujú a ohrozujú náš ţivot  

 rozvíjať u ţiakov povedomie vlastnej dôstojnosti a hodnoty ľudskej bytosti, v tomto zmysle 

byť schopný kriticky hodnotiť masmediálne vplyvy, vychovať kritického diváka 

 

 

Kľúčové kompetencie: 

Ţiaci sa naučia pochopiť a pracovať : 

• -s otvorenou komunikáciou  

• -poznať úrovne komunikácie  

• -vyuţívať verbálnu a neverbálnu komunikácia  

• -pouţívať pozdrav, otázku, poďakovanie, ospravedlnenie  

• -vedieť prejaviť úctu voči iným v komunikácii  

• -rozpoznať komunikačné šumy, chyby a prekáţky s poznaním a pozitívnym hodnotením 

seba  

 

 

 

 

 

 

 



• -naučia sa pouţívať sebapoznanie, sebahodnotenie ,sebaúctu  

• -vyuţívať 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 pouţiť  

• -pozitívne hodnotenie druhých v beţných podmienkach  

• -pozitívne hodnotiť najbliţších (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 môţem urobiť pre mojich spoluţiakov, 

pre našu triedu, pre rodinu, pre ľudí v núdzi s etickými aspektmi 

• ochrany prírody  

• -vnímať prírodu a prejavovať úctu ku všetkým formám ţivota  

• -podporiť dôleţitosť ochrany prírody z hľadiska prosociálnosti (úcta k tým, čo prídu po nás )  

• -plánovať ekologickú etiku z pohľadu ţiaka (zber odpadu, neznečisťovať okolie, šetriť 

prírodu konkrétnou citlivosťou v beţných ţivotných situáciách  

Komunikatívne a sociálno interakčné spôsobilosti  

 

Pre vytváranie a rozvíjanie kľúčovej komunikačnej kompetencie sú vyuţívané stratégie,  

ktoré majú ţiakom umoţniť:  

• -diskutovať o probléme, vyjadriť svoj názor,  

• -vecne argumentovať,  

• -pracovať s rôznymi typmi textov, posudzovať ich vecnú úroveň,  

• -vyuţívať 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 vyuţívané stratégie, ktoré  

majú ţiakom umoţniť:  

• -vyhľadávať a kombinovať informácie z rôznych zdrojov (verbálnych, obrazových, 

grafických; učebníc, slovníkov, kníh, atlasov, novín, webových  

stránok...),  

• -poznávať a postupne operovať so všeobecne pouţívanými pojmami, termínmi, znakmi a 

symbolmi v oblasti dejepisu, 

 

 

 

 

 

 



• -vyuţívať 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 vyuţívať v procese 

učenia, tvorivých činnostiach a v praktickom ţivote,  

• -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 vyuţívané  

stratégie, ktoré majú ţiakom umoţniť:  

• rozvoj kritického myslenia a logického uvaţovania,  

• 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.  

 

 

        3. Témy, obsah predmetu , zčlenenie prierezových tém a prepojenie s inými 

predmetmi: 

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 

záţitkovým učením účinne podporuje pochopenie a interiorizáciu(zvnútornenie) mravných 

noriem a napomáha osvojeniu správania sa, ktoré je s nimi v súlade. Pripravuje mladých ľudí 

pre ţivot v tom zmysle, aby raz ako dospelí prispeli k vytváraniu harmonických a stabilných 

vzťahov v rodine, napracovisku,medzispoločenskými skupinami, v národe a medzi národmi 

 

Témy: 

Otvorená komunikácia 

Poznanie a pozitívne hodnotenie seba 

Poznanie a pozitívne hodnotenie druhých 

Tvorivosť v medziľudských vzťahoch, iniciatíva 

Etické aspekty ochrany prírody 

Identifikácia a vyjadrenie vlastných citov 

Kognitívna a emocionálna empatia, pochopenie druhých, vţitie sa do situácie druhých 

Zvládnutie asertivity 

Pozitívne vzory správania v histórii a v literatúre 

Pozitívne vzory v kaţdodennom ţivote 

Prosociálne správanie 

Objavenie vlastnej jedinečnosti a identity 

Byť sám sebou, vedieť obhájiť svoje práva a názory 

Prosociálnosť ako zloţka vlastnej identity 

Etické aspekty vzťahu k vlastnej rodine 

Etické aspekty integrovania sexuálnej zrelosti do kontextu osobnosti 

Vzťah k chorým, starým, postihnutým, mentálne alebo morálne narušeným ľuďom. 

 



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 

správaniepomoc, darovanie, delenie sa, spolupráca, priateľstvo, komplexná prosociálnosť, 

etické aspekty ochrany prírody.  

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 

 

          Začlenenie prierezových tém a prepojenie s inými predmetmi 

    

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 ecyklopédiami 

- osvojenie si formy a obsahu projektu, prezentácia a obhajoba, kolektívne posudzovanie prác 

- výstava prác 

postupy: výkladovo- ilustratívne metódy, metódy výkladovo-problémové, heuristické metódy, 

výskumné metódy, metódy poskytujúce skúsenosť a vlastný názor. 

 

 

Etická výchova je  prepojená s nasledujúcimi predmetmi:matematika,telesná výchova, 

hudobná výchova, výtvarná výchova,prírodoveda, vlastiveda, slovenský jazyk,cudzie jazyky. 

 

 

        4. Požiadavky na výstup: 

  

 Poţadovaný výstup ţiakov z Etickej   výchovy  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.  

-Ţiak vie verejne prezentovať svoju prácu, obhájiť zvolený postup práce a pri prezentácii 

dodrţiava základné normy správania. 

-Ţiak vie prezentovať svoj názor na prečítaný text a v diskusii ho vie podloţiť argumentmi 

- výstava prác. 

 

 

 

 

 

. 



       5. Metódy a formy práce: 

 

 Metódy, formy a prostriedky vyučovania etickej výchovy majú stimulovať rozvoj 

poznávacích schopností ţiakov, podporovať ich cieľavedomosť, samostatnosť a tvorivosť. 

Uprednostňujeme také stratégie vyučovania, pri ktorých ţiak ako aktívny subjekt v procese 

výučby má moţnosť spolurozhodovať a spolupracovať, učiteľ zase má povinnosť motivovať, 

povzbudzovať a viesť ţiaka k čo najlepším výkonom, podporovať jeho aktivity všeobecne, ale 

aj v oblasti zvýšeného záujmu v rámci učebného odboru. 

Metodické formy: rozprávanie, objasňovanie, opis, rozhovor, diskusia, zostavenie plánu, 

postup činnosti, ukáţky riešenia úloh, samostatné štúdium, práca s IKT, 

Sociálne formy: frontálne, individuálne, skupinové vyučovanie 

Organizačné formy: vyučovacia hodina, projekty, vychádzka, záţitkové učenie: - vnímať, 

reflektovať, konať, zovšeobecnenie 

 

          6 .Učebné zdroje  
 

Učebné zdroje, ktoré sú informačným zdrojom pre ţiakov:internet,učebnica pre 

ţiakov,autorky sú:PhDr.Darina Gogolová,PhDr.Ľubica Bagalová,RNDr.Tatiana Piovarčiová, 

Mgr.Ľubomíra Kocianová, odborná literatúra, obrázky z projektu:Srdce na dlani.,médiá. 

 

 

           7. Hodnotenie a klasifikácia predmetu 

 

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

ktorý nadobúda účinnosť od 1.mája 2011. 

 Ţiak je hodnoten7 slovne:absolvoval, 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Názov predmetu Etická výchova 

Vzdelávacia oblasť Človek   a hodnoty 
Časový rozsach výučby 0,5 hodiny týždenne, spolu 16,5  

vyučovacích hodín ročne  

Ročník deviaty 
Škola Základná škola, Zlaté Klasy, Hlavná 

787/25 

Názov ŠkVP Učíme sa pre život, múdrosť robí človeka 
slobodným 

Názov ŠVP Štátny vzelavací program pre 1. Stupeň 
základnej školy 

Stupeň vzdelavania ISCED 2 
Dľžka štúdia 5 rokov 
Forma štúdia denná 

Vyučovaci jazyk slovenský 
Vypracoval Gabriela Hertelová 

Školský rok 2013/2014 

 

 

 

 

          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 -  práca v prospech druhých  a národné hodnoty zaujímajú významné miesto. 

Pri plnení tohto cieľa sa neuspokojuje iba s poskytovaním informácií o morálnych zásadách, 

ale záţitkovým učením, ktoré účinne podporuje pochopenie a ztotoţnenie sa  (zvnútornenie) s 

mravnými  normami a napomáha osvojeniu správania sa, ktoré je s nimi v súlade. Pripravuje 

mladých ľudí pre ţivot 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 sociálnemu cíteniu, 

ktorá sa odráţa v morálnych postojoch a v regulácii správania ţiakov. Pre etickú výchovu je 

primárny  rozvoj etických postojov a prosociálneho správania – sociálneho cítenia. 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. Cieľ predmetu 

 



Cieľom etickej výchovy je vychovať osobnosť, ktorá: 

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

sociálne cítenie (prosociálnosť) 

• má pozitívny vzťah k ţivotu a ľuďom spojený so zdravou kritickosťou, 

• jej správanie je určované osobným presvedčením a prijatím za svoje tak, aby do istej 

miery bola 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, 

• 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 (poznávanie) ktorej cieľom je naučiť človeka poznávať, myslieť, riešiť  

problémy 

E –   emocionalizácia, 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, (tvorivosť) cieľom tejto funkcie je rozvíjať v osobnosti tvorivý štýl ţivota. 

 Cieľom etickej výchovy ako povinne voliteľného predmetu na 1. stupni základných škôl je: 

• viesť ţiakov k sebaúcte, k samostatnému cíteniu a mysleniu, 

• naučiť ţiakov hodnotiť, zaujímať stanoviská, rozlišovať dobro od zla  

• naučiť ich spoznať prvky správnej komunikácie, dôvody a prvky sociálneho cítenia a 

správania primerané veku, 

• umoţniť ţiakom spoznať zásady dobrých medziľudských vzťahov, 

• umoţniť ţiakom, aby prijali za svoje prosociálne hodnoty,  postoje a sociálne normy, 

• podporovať  u ţiakov rozvoj  sociálnych zručností, 

• formovať spolupracujúce spoločenstvo ţiakov. 

 

Kľúčové kompetencie: 

 

Ţiaci sa naučia pochopiť a pracovať : 

• -s otvorenou komunikáciou  

• -poznať úrovne komunikácie  

• -vyuţívať verbálnu a neverbálnu komunikácia  

• -pouţívať pozdrav, otázku, poďakovanie, ospravedlnenie  

• -vedieť prejaviť úctu voči iným v komunikácii  

• -rozpoznať komunikačné šumy, chyby a prekáţky s poznaním a pozitívnym hodnotením 

seba  

• -naučia sa pouţívať sebapoznanie, sebahodnotenie ,sebaúctu  



• -vyuţívať 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 pouţiť  

• -pozitívne hodnotenie druhých v beţných podmienkach  

• -pozitívne hodnotiť najbliţších (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 môţem urobiť pre mojich spoluţiakov, 

pre našu triedu, pre rodinu, pre ľudí v núdzi s etickými aspektmi 

• ochrany prírody  

• -vnímať prírodu a prejavovať úctu ku všetkým formám ţivota  

• -podporiť dôleţitosť ochrany prírody z hľadiska prosociálnosti (úcta k tým, čo prídu po nás )  

• -plánovať ekologickú etiku z pohľadu ţiaka (zber odpadu, neznečisťovať okolie, šetriť 

prírodu konkrétnou citlivosťou v beţných ţivotných situáciách  

Komunikatívne a sociálno interakčné spôsobilosti  

 

Pre vytváranie a rozvíjanie kľúčovej komunikačnej kompetencie sú vyuţívané stratégie,  

ktoré majú ţiakom umoţniť:  

• -diskutovať o probléme, vyjadriť svoj názor,  

• -vecne argumentovať,  

• -pracovať s rôznymi typmi textov, posudzovať ich vecnú úroveň,  

• -vyuţívať 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 vyuţívané stratégie, ktoré  

majú ţiakom umoţniť:  

• -vyhľadávať a kombinovať informácie z rôznych zdrojov (verbálnych, obrazových, 

grafických; učebníc, slovníkov, kníh, atlasov, novín, webových  

stránok...),  

• -poznávať a postupne operovať so všeobecne pouţívanými pojmami, termínmi, znakmi a 

symbolmi v oblasti dejepisu, 

• -vyuţívať 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 vyuţívať v procese 

učenia, tvorivých činnostiach a v praktickom ţivote,  



• -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 vyuţívané  

stratégie, ktoré majú ţiakom umoţniť:  

• rozvoj kritického myslenia a logického uvaţovania,  

• 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.• 

  

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

 

  Obsah etickej výchovy je orientovaný na hodnoty, ktoré treba v dieťati rozvíjať, aby sme 

dosiahli výchovné ciele. Tieto sa premietajú v tematických             celkoch učebných  osnov. 

Témy 

:Priblíţenie ţiakom predmet etickej výchovy.Zdroje etického poznania.Etika,mravnéhodnoty 

a normy.,Škodlivosť fajčenia, drogy,závoslosť.Poznaj sám seba.Náboţenstvá.Sekty.Ochrana 

zdravia,enviromentálna výchova.Základy duševnej hygieny.Etika 

a manţelstvo.Priateľstvo,zamilovanosť,známosť.Umelé prerušenie 

tehotenstva,následky.Plánované rodičovstvo.Ekonomické hodnoty a etika.Dobré meno ako 

etická hodnota.Pravda a loţ.Dobré vzťahy v škole.Národné uvedomenie.Demokratické 

občianstvo. 

 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 náboţenstvá – tolerancia a úcta 

14. rodina, v ktorej ţijem 

15. výchova k manţelstvu a rodičovstvu 

16. ochrana prírody a ţivotného prostredia. 

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 

záţitkovým učením účinne podporuje pochopenie a interiorizáciu(zvnútornenie) mravných 

noriem a napomáha osvojeniu správania sa, ktoré je s nimi v súlade. Pripravuje mladých ľudí 



pre ţivot v tom zmysle, aby raz ako dospelí prispeli k vytváraniu harmonických a stabilných 

vzťahov v rodine, napracovisku,medzispoločenskými skupinami, v národe a medzi národmi.  

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

morálnych postojoch a v regulácii správania ţiakov. 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. 

 

. 

         Prierezové témy a prepojenie s inými predmetmi  

 

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,čítanie, výtvarná 

výchova, hudobná výchova, telesná výchova. 

 

       4.Požiadavky na výstup 

 

Poţadovaný výstup ţiakov z Etickej výchovy v 9. 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 

vzťahymediálna 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 aprezentovať projekt na 

zadanú tému 

-Ţiak vie verejne prezentovať svoju prácu, obhájiť zvolený postup práce a pri prezentácii 

dodrţiava základné normy  

správania. 

-Ţiak vie prezentovať svoj názor na prečítaný text a v diskusii ho vie podloţiť argumentm 

       5.Metódy a formy práce,stratégia vyučovania 

Dosahovanie cieľov sa realizuje najmä prostredníctvom záţitkových metód, ktoré vytvárajú 

optimálne podmienky pre budovanie mravného úsudku a zvnútorňovanie ponúkaných hodnôt. 

Postup prijatia hodnôt ETV do ţivota ţiakov je daný skutočnosťou, ţe kaţdému rozhodnutiu 

človeka predchádza poznanie (reflexia) a kaţdé 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 pouţíva 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 dôleţité si uvedomiť, ţe aktivity sú len 

prostriedkom, ktorý umoţní hodnotovú reflexiu, tá je súčasťou kaţdého kroku. (Hodnotenie 



preţitého rozumom napr. - Čo som preţil? Čo som si uvedomil? Ako to súvisí so ţivotom vo 

mne, okolo mňa? Čo z toho vyplýva pre môj ţivot?) Bez reflexie by ostal ţiakovi iba pekný 

záţitok, ktorý sotva ovplyvní jeho postoje a správanie. Preto je v metodických príručkách 

osobitná časť venovaná otázkam vhodným na reflexiu. Ak nacvičíme so ţiakmi určité 

správanie (napr. pozdrav, ospravedlnenie, odmietnutie…) v triede, ešte to neznamená, ţe to 

budú robiť aj doma a na ulici. Máme však k dispozícii viacero techník, ktoré napomáhajú 

tomu, aby ţiaci osvojené zručnosti a skúsenosti prenášali do kaţdodenného ţivota (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 

beţného ţivota rodiny, triedy a iných vzťahov, do ktorých ţiak vstupuje. 

Základom výchovno-vzdelávacieho 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. Je to východisková pozícia, ktorá nie je cieľom, ale prostriedkom. Samozrejme, je 

moţné aj iné usporiadanie priestoru v závislosti od metódy, ktorú učiteľ na danú aktivitu 

zvolil. 

Pri vyučovaní etickej výchovy v špeciálnych základných školách sa vyuţívajú metódy a 

formy primerané jednotlivým druhom postihnutia ţiakov. 

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 vyuţíva, je čítanie rozprávok, príbehov. Vhodné obrázky, 

audio i videonahrávky, CD-romy 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: internet ,odborná literatúra ,encyklopédie,médiá,detské časopisy, 

obrázky z „Projektu:Srdce na dlani“ 

 

         7.Hodnotenie a klasifikácia predmetu 

 

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

ktorý nadobúda účinnosť od 1.mája 2011. 

 Ţiak na hodine etickej výchovi je hodnotený slovne:  

(4) 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, 

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

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

nezúčastňoval, 



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

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

neprospel.  

 

 

 


