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ŠkVP pre predmet ETV 5. – 8. ročník 

CHARAKTERISTIKA UČEBNÉHO PREDMETU ETICKÁ VÝCHOVA  
 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 v 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. 

 

CIELE UČEBNÉHO PREDMETU ETICKÁ VÝCHOVA  
 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 UČEBNÉHO PREDMETU ETICKÁ VÝCHOVA – OBSAHOVÝ A VÝKONOVÝ ŠTANDARD  
 Obsah etickej výchovy je orientovaný na atribúty, ktoré treba v dieťati rozvíjať, aby sme dosiahli výchovné ciele. Tieto atribúty sú zakomponované v 

desiatich základných témach a šiestich aplikačných témach:  

 otvorená komunikácia  

 dôstojnosť ľudskej osoby, 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.  
 

Cieľom etickej výchovy ako povinne voliteľného predmetu v nižšom stupni sekundárneho vzdelávania 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,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.  

 

ČASOVÁ DOTÁCIA: 

5. ročník: 1hodina podľa ŠVP 

6. ročník: 1 hodina podľa ŠVP 

7. ročník: 1 hodina podľa ŠVP 

8. ročník: 1. hodina podľa ŠVP 

 

MEDZIPREDMETOVÉ VZŤAHY:  VYV, HUV, SJL, INF, DEJ, VUM, OBN, BIO 

 

PRIEREZOVÉ TÉMY: OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ, MEDIÁLNA VÝCHOVA, MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA, OCHRANA ŽIVOTA A ZDRAVIA, TVORBA 

PROJEKTU A PREZENTAČNÝCH SCHOPNOSTÍ 

 



UČEBNÉ ZDROJE: 

 PIVARČIOVÁ, GOGOLOVÁ: ETICKÁ VÝCHOVA PRE 5. ROČNÍK, 6. ROČNÍK 

 METODICKÁ PRÍRUČKA K UČEBNICI ETICKÁ VÝCHOVA PRE 5. A 6. ROČNÍK 

 PIEKOP, J.: EMPATIA 

 ŠTEPANÍK, J: UMENIE JEDNAŤ S ĽUĎMI 

 MELGOSA, J.: ZVLÁDNI SVOJ STRES; MELGOSA, J.: KNIHA O DOSPIEVANÍ 

 PETHOVÁ, M. VAN: UMENIE KOMUNIKOVAŤ 

 MÝTY A PREDSUDKY – ĽUDIA PROTI RASIZMU 

 KING, RAYNEROVÁ – NENIČ SVOJE TELO 

 REDHAMER:  FAJČENIE A ZDRAVIE 

 GÖHLER, KÜHA: FALOŠNÉ VEDOMIE 

 SLYŠKOVÁ: ZAKÁZANÉ OVOCIE NAJVIAC CHUTÍ 

 PROJEKT UNICEF: S KAŽDÝM DIEŤAŤOM SA  RÁTA 

 MALCHÁREK: SILA OSOBNOSTI 

 VIDEOKAZETY A DVD K JEDNOTLIVÝM TÉMAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Učebné osnovy 5. ročník 

Mes

iac 

Ciele a kľúčové kompetencie Tematický 

celok 

Téma/Obsahový štandard Medzipredmet

ové 

vzťahy/prierez

ové tematiky 

Stratégie 

vyučovani

a/Metódy 

a formy  

Výstup na 

hodnotenie/ 

výkonový 

štandard 

Metódy 

hodnotenia 

Počet 

hodín 

Poznámk

y 

IX. Organizačné pokyny 

Socio-afektívny štandard – poznávať 

seba a druhých 

Utváranie 

osobnosti – 

poznávanie 

seba a iných 

Úvodná hodina 

Aktivita „Čo vieme o sebe“ 

Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj 

Rozhovor 

Diskusia 

Samostatn

á práca 

Vyjadrenie 

postojov 

Ústne 

hodnotenie 

1  

 Socio-afektívny štandard 

- ţiak chápe metaforu lode 

a oceánu ako metaforu 

označujúcu ţivot 

Konatívny štandard 

- ţiaci si uvedomujú pravidlá 

spolupráce, akceptovania 

druhého, aktívneho 

počúvania, vzájomnej 

pomoci, empatie; 

 Príprava na plavbu po Oceáne 

spoznávania – príbeh na úvod 

Analýza pojmov – spolupráca, aktívne 

počúvanie, priateľ, súostrovie 

porozumenia, more, dohody, charakter, 

loď, útes, oceán, vlajka, zrkadlenie, 

ostrovy, mapa, kompas, srdce; 

Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj 

 

Tvorba 

projektu 

a prezentačný

ch schopností 

Rozhovor 

Diskusia 

Samostatn

á práca 

Vyjadrenie 

postojov 

Ústne 

hodnotenie 

1  

 Konatívny štandard 

- ţiak vyuţíva svoju fantáziu 

a predstavivosť a navrhne 

svoju loď 

- ţiak hodnotí seba a dokáţe 

analyzovať svoje správanie, 

názory najbliţších naňho, 

uvedomuje si svoje 

schopnosti, vie vyjadriť 

svoje obľúbené činnosti 

 Moja loď 

Kresba vlastnej lode 

Plachty mojej lode, ktoré ma pohýnajú: 

činnosti, ktoré ţiak robí rád, čo sa ti 

dobré podarilo urobiť minulý týţdeň, 

v čom sa chceš zlepšiť 

Vlastnosti, ktoré ťa charakterizujú 

VYV 

Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj 

Tvorba 

projektu 

a prezentačný

ch schopností 

Rozhovor 

Diskusia 

Samostatn

á práca 

Vyjadrenie 

postojov 

 

Moja loď – 

kresba  

Ústne 

hodnotenie 

Hodnotenie 

výstupu 

2  

X. Konatívny štandard 

- ţiak vie odprezentovať 

svoju prácu pred ostatnými 

ţiakmi, hovorí o sebe, čím 

umoţní poznávanie 

spoluţiakmi 

Socio-afektívny štandard 

- upevňovanie vzťahov 

v triede a akceptácia ţiaka 

v kolektíve, ţiak trenuje 

a vie pozorne počúvať 

iných 

 Prezentácia lodí Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj 

 

Tvorba 

projektu 

a prezentačný

ch schopností 

Rozhovor 

Diskusia 

Prezentáci

a výstupu 

Prezentácia 

výstupu 

Ústne 

hodnotenie 

Hodnotenie 

výstupu 

1  

 Konatívny štandard 

- sebapoznávanie ţiaka, ţiak 

akceptuje iných a vie prijať 

 Moja vlajka 

Farby mojej vlajky 

Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj 

Rozhovor 

Diskusia 

Prezentáci

Vyjadrenie 

postojov 

 

Ústne 

hodnotenie 

 

2  



ich odlišnosť 

Socio-afektívny štandard 

- poukázanie na súvislosti 

farieb a pováh ľudí, ţiak 

analyzuje svoje povahové 

črty 

 

Tvorba 

projektu 

a prezentačný

ch schopností 

a výstupu Hodnotenie 

výstupu 

Hodnotenie 

výstupu 

 Konatívny štandard 

- ţiaci vedia vyjadriť 

pravidlá pre prácu 

v skupine, pre dobré vzťahy 

v triede, vedia uviesť 

príklady, ktoré spôsobujú 

zlé vzťahy v triede; 

 Dohody v klube námorníkov 

Náš klub námorníkov – fotografie 

Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj 

 

Tvorba 

projektu 

a prezentačný

ch schopností 

Rozhovor  

Diskusia 

Vyjadrenie 

postojov 

Ústne 

hodnotenie 

1  

XI. Socio-afektívny štandard 

- ţiak vie rozpoznať znaky 

aktívneho počúvania, 

uvedomuje si jeho význam 

pre medziľudské vzťahy 

 Pozorné počúvanie 

Čínsky znak 

Bystrý zrak a aktívne počúvanie 

Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj 

 

Multikultúrna 

výchova 

 

Tvorba 

projektu 

a prezentačný

ch schopností 

Rozhovor 

Diskusia 

Samostatn

á práca 

Vyjadrenie 

postojov 

 

 

Ústne 

hodnotenie 

1  

 Socio – afektívny štandard 

- ţiaci vyuţívajú svoju 

kreativitu  a vytvoria 

z materiálov 

predchádzajúcich hodín loď 

- ţiaci vedia zhodnotiť,či sa 

im aktivita páčila, nepáčila, 

ţiak vie vyjadriť svoje 

názory a pocity 

Konatívny štandard 

- ţiak vie pracovať v tíme 

 Stavba našej lode (lode ţiakov, vlajky, 

fotografie všetkých ţiakov a tr. uč. , 

pravidlá v klube námorníkov, znak 

aktívneho počúvania) 

Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj 

 

Vyv 

 

Tvorba 

projektu 

a prezentačný

ch schopností 

Skupinová 

práca 

Hodnotenie 

výstupu 

Ústne 

hodnotenie 

 

Sebahodnot

enie 

 

Hodnotenie 

výstupu 

  

 Socio-afektívny štandard 

- ţiaci poznajú znaky 

verbálnej komunikácie, 

analyzujú, ako 

komunikujeme v rôznych 

situáciách 

Konatívny štandard 

- ţiak si uvedomuje význam 

foriem slušného správania 

ako je pozdrav, 

Otvorená 

komunikáci

a 

Verbálna komunikácia 

Pozdrav, poďakovanie, ospravedlnenie 

sa, otázka 

Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj 

Hranie 

rolí 

 

Práca 

v skupine 

 

Rozhovor 

– diskusia 

Prezentácia 

scénok k téme 

Ústne 

hodnotenie 

2  



poďakovanie, prosba, 

ospravedlnenie sa a pouţíva 

ich v beţnom ţivote; 

XII. Konatívny štandard 

- ţiak si uvedomuje význam 

foriem slušného správania 

ako je pozdrav, 

poďakovanie, prosba, 

ospravedlnenie sa a pouţíva 

ich v beţnom ţivote; 

- pozná moţné chyby 

v komunikácii a predchádza 

im v praktickom ţivote 

 Prejavy úcty v komunikácii, chyby 

v komunikácii, prekáţky v komunikácii 

Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj 

Hranie 

rolí 

 

Práca 

v skupine 

 

Rozhovor 

– diskusia 

Vyjadrenie 

postojov 

 

Prezentácia 

scénok 

Ústne 

hodnotenie 

2  

 Konatívny štandard: 

- ţiak rozvíja svoju empatiu, 

je ochotný pomáhať, vie sa 

podeliť, darovať, byť 

solidárny 

Prosociálne 

správanie 

Aktivita k Vianociam: Keby som mal 

takú moc 

Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj 

Rozhovor 

- diskusia 

Vyjadrenie 

postojov 

Ústne 

hodnotenie 

  

I. Socio – afektívny štandard 

- ţiak chápe význam 

neverbálnej komunikácie, 

vie analyzovať 

neveberbálne prejavy 

v komunikácii, rozumie im; 

Otvorená 

komunikáci

a 

Neverbálna komunikácia 

Znaky neverbálnej komunikácie 

Dţentlmenské spôsoby 

Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj 

Rozhovor 

– diskusia 

 

Hranie 

rolí 

Vyjadrenie 

postojov 

 

Prezentácia 

scénok 

Ústne 

hodnotenie 

3  

II. Socio – afektívny štandard 

- ţiak neustále poznáva seba 

a svoje vlastnosti, rozvíja 

schopnosť sebaovládania, 

rozvíja povedomie vlastnej 

hodnoty a úctu k sebe 

Poznanie 

a pozitívne 

hodnotenie 

seba 

Ja a moje najlepšie vlastnosti 

Čo môţem robiť lepšie 

Strana o mne z lodného denníka 

Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj 

Rozhovor  

Diskusia 

Samostatn

á práca 

Vyjadrenie 

postojov 

Ústne 

hodnotenie 

 

Sebahodnot

enie 

4  

III. Socio – afektívny štandard 

- ţiak chápe význam 

pozitívneho hodnotenia 

druhých 

- učí sa vidieť problémy 

postihnutých, starých 

a chorých a objavuje ich 

dary 

Konatívny štandard 

- ţiak je tolerantný a úctivý 

k ostatným; 

 Význam pozitívneho hodnotenia 

druhých 

Kaţdý máme svoj spôsob 

Moji najbliţší 

Aktivita: „Čo je pod hladinou a čo je 

nad hladinou. Kto sa kde hodí“ 

 

Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj 

Rozhovor  

Diskusia 

Práca vo 

dvojiciach 

Samostatn

á práca 

Vyjadrenie 

postojov 

Ústne 

hodnotenie 

 

Sebahodnot

enie  

3  

IV. Socio – afektívny štandard 

- ţiak rozumie, ţe tvorivosť 

je potrebná nielen pre vedu 

a umenie, alej aj pre 

vytváranie medziľudských 

Tvorivosť 

v medziľuds

kých 

vzťahoch 

Rozvíjanie základnej tvorivosti, 

objavovanie darov prostredníctvom 

širokej ponuky pre ľudskú tvorivosť 

(pohybová, výtvarná, imitačná, 

literárna, prosociálna) 

VYV 

SJL 

Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj 

Rozhovor 

– diskusia 

 

Samostatn

á práca 

Vyjadrenie 

postojov 

 

Prezentácia 

ţiackych prác 

Ústne 

hodnotenie 

 

Sebahodnot

enie 

4  



vzťahov a riešenie 

problémov; 

Konatívny štandard 

- ţiak si uvedomuje, ţe pri 

šírení dobra je iniciatívny 

a tvorivý, vie si váţiť dobro 

poskytnuté iným človekom 

Radosť z tvorivosti a kreativity 

Tvorivosť a iniciatíva v medziľudských 

vzťahoch (čo môţem urobiť pre mojich 

spoluţiakov, pre našu triedu, pre 

rodinu, ľudí v núdzi....) 

 

Práca vo 

dvojiciach 

 

Hranie 

rolí 

V. Socio – afektívny štandard 

- ţiak sa cítiť byť súčasťou 

prírody a chce jej pomôcť, 

vníma moţnosti pre 

ochranu ŢP 

Konatívny štandard 

- podľa svojich moţností, 

chráni prírodu (zber, 

triedenie odpadu, a pod.) 

Etické 

aspekty 

ochrany 

prírody 

Ochrana prírody, úcta k všetkým 

formám ţivota 

Problémy ŢP, ekologická etika 

z pohľadu ţiaka (zber a triedenie 

odpadu, znečisťovanie, problémy 

v praktickom ţivote) 

Voda je ţivot, Modrá planéta 

Odpad, recklovanie (DVD) 

BIO 

Environmentá

lna výchova 

Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj 

Ochrana 

ţivota a 

zdravia 

Multikultúrna 

výchova 

Rozhovor 

Diskusia 

 

Samostatn

á práca 

 

Práca v 

skupine 

Vyjadrenie 

postojov 

Ústne 

hodnotenie 

4  

VI. Konatívny štandard 

- z prírodného materiálu ţiak 

vyrobí napr. zviera 

 Tvorivosť VYV Skupinová 

práca 

Výstup Ústne 

hodnotenie 

 

Hodnotenie 

výstupu 

 

Sebahodnot

enie 

1  

 Konatívny štandard 

- ţiak vie vyjadriť názor 

k aktuálnemu dianiu 

Socio – afektívny 

- ţiak má prehľad o dianí 

v spoločnosti, rozvíja 

kritické myslenie; 

Aktuálne 

problémy 

spoločnosti 

Aktuálne problémy spoločnosti Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj 

Rozhovor 

– diskusia 

Vyjadrenie 

postojov 

Ústne 

hodnotenie 

1  

 Konatívny štandard 

- ţiak vie kriticky zhodnotiť 

svoju prácu a prijíma spätnú 

väzbu; 

 Hodnotiaca hodina Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj 

Rozhovor 

– diskusia 

Vyjadrenie 

postojov 

Ústne 

hodnotenie 

 

Sebahodnot

enie 

1  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učebné osnovy:  VI. ročník   

 

 

Ciele a kľúčové kompetencie Tem. celok Téma 

Obsahový štandard 

Medzipredmetové 

vzťahy, 

prierezové témy 

Stratégie 

vyučovania, 

metódy a 

formy 

Výstup na hodnotenie 

Výkonový štandard 

Metódy 

hodnotenia 

Počet 

hodín 

Poznámky 



    IX.  

 

Naučiť sa uvedomiť si preţívanú 

emóciu a pouţívať ju . 

Aplikovať vedomosti 

o vyjadrovaní emócií v skupine 

a v ţivote. 

 

 

Identifikácia 

a vyjadrenie 

vlastných 

citov 

Úvodná hodina 

 

Citové rozcvičky 

 – vie vysvetliť pojem  city a ich zákl. 

členenie 

 Mandala 

-vie vyjadriť pocity spojené s kresbou 

a hudbou 

Viem počúvať iných 

- chápe vplyv citov na výkonnosť 

človeka 

 

 

 

 

                 

Osobnostný 

a sociály rozvoj    

Stanovuje si ciele 

– pre zlepšovanie 

seba samého . 

 

VYV 

 

HUV 

 

 

 

Diskusia  

Skupinová 

práca 

 

 

-ţiak chápe dôleţitosť 

vyjadrovania citov pre 

ţivot a vplyv citov na naše 

zdravie 

 

- vie vyjadrovať city 

zrozumiteťne a bez 

zraňovania iných 

  

 

 

 

Priebeţné,  

overujúce. 

4  

    X. Ţiak dokáţe narábať s pojmovým 

aparátom ,ktorý sa týka 

identifikácie citov. 

 

              
  Čo cítim. 

-vie yjadriť svoje city v skupine 

 

Rozoznávanie emócií 

- vie rozoznať city ,ktoré sa spájajú 

s preţívaním pohody a nepohody 

 

Malý slovník emócií 

 - posilňovnie pocitu spolupatričnosti                                   

  

                  

Osobnostný 

a sociálny rozvoj   

Komunikatívne 

schopnosti.              

Diskusia          

Skupinová 

práca 

 

 

- ţiak dokáţe preţívať 

hlboké city radosti aj 

smútku 

 

- neakceptuje ubliţovanie 

a zraňovanie citov iných 

 

 

 

 

 

Ústne,      

rozlišujúce. 

4  

    XI. Ţiak chápe emocionáľnu 

kongruenciu a vie identifikovať 

emócie podľa ich prejavov 

a rozumie podstate empatie 

Kognitívna 

a emocionálna 

empatia 

Čo je empatia ? 

- rozumie pojmu a vie vyjadriť jej 

význam v medziľudských vzťahoch 

 

Pozeráme očami iného človeka 

- ţiak si zlepšuje schopnosť 

vciťovania sa do preţívania iných 

Príbehy iných                                                   

SJL                    

Osobnostný a 

sociány rozvoj        

-rešpektuje rôzne  

hľadiská 

Teamová 

práca 

Hranie rolí 

Rozhovor 

-chápe význam empatie vo 

svojom ţivote a je ochotný 

ponúkať ju iným 

- v komunikácii badať 

prvky aktívneho pocúvania 

a prejavov empatie 

Neformálne 

Pochvala 

4  

 

   XII. 

Ţiak dokáţe rozoznať riziká 

a nástrahy spojené s pouţívaním 

mobilov a internetu ako je  

zneuţívanie, zastrašovanie a 

obťaţovanie   

Médiá Mobil 

Internet 

- ţiak analyzuje riziká a nástrahy  

a uvedomuje si škodlivosť 

nesprávneho pouţívania týchto 

technológií 

INF 

Mediálna 

výchova                                  

Osobnotný 

a sociálny rozvoj 

Rozhovor      

Dramatizá- 

cia 

-pozná spôsoby riešenia 

problémov pri zastrašovaní 

a obťaţovní mobilom  aj 

internetom a chápe ich 

dôsledky 

Rozlišujúce    

Neformálne 

3  



       I. Ţiak dokáţe pouţívať svoje 

práva, ale je schopný reflektovať 

vo svojom ţivote všetky 3 formy 

správania –  

agresívne, pasívne a chápe 

výhodnosť asertívneho správania 

Asetivita ako 

ţelateľný 

spôsob 

správania 

Typy správania 

- vie vysvetliť pojmy agresívne 

správanie 

- zoznámi sa s prejavmi asertívneho 

správania 

Vedieť povedať nie 

- sebapresadzovanie, vedieť čeliť 

manipulácii 

Sťažnosti a želania 

- vedieť vyjadriť svoj názor, poţiadať 

o láskavosť , napísať sťaţnosť    

 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj 

Mult. výchova 

Rozhovor  

Diskusia 

Hranie rolí 

 

- ţiak pozná svoje práva, 

výhody asertívneho 

správania a dokáţe riešiť 

kaţdodenné konflikty  

Ústne 

hodnotenie 

3  

      II. Ţiak sa dokáţe v ţivote 

vysporiadať s agresivitou vo 

svojom okolí 

 Sťažnosti a želania 

Asertívne práva 

Ako premôcť agresivitu 

- ţiak ovláda techniky, ktoré potlačia 

agresívne verbálne aj neverbálne 

prejavy 

Asertívny tréning 

- ţiak vie riešiť konflikty v triede, 

doma 

DEJ Hranie rolí 

 

- ţiak dokáţe vnímať 

a rešpektovať asertívne 

práva druhých 

Ústne  

hodnotenie 

4  

      III. Ţiak vie rozlíšiť pozitívne 

a negatívne vzory a sám sa 

identifikuje so svojimi 

pozitívnymi 

vzormi 

Reálne 

a zobrazené 

vzory 

Moje vzory 
- vie vysvetliť pojem vzor 

a zdôvodniť svoje vlastné vzory 

Aj s dospelými si môžeme rozumieť 

- vie uviesť pozitívne vzory vo 

svojom okolí 

Sokrates – môj vzor 

- vie vymenovať vlastnosti ľudí 

s pozitívnym správaním 

SJL 

DEJ 

VUM 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj 

Rozhovor 

Diskusia 

- ţiak cíti obdiv voči 

svojim vzorom, chce sa im 

podobať 

Ústne 

hodnotenie 

3  

 

 

Časový 

rozvrh 

Ciele a kľúčové kompetencie Tem. celok Téma 

Obsahový štandard 

Medzipredmetové 

vzťahy, 

prierezové témy 

Stratégie 

vyučovania, 

metódy a 

formy 

Výstup na 

hodnotenie 

Výkonový 

štandard 

Metódy hodnotenia Počet 

hodín 

Poznámky 



 

 

Učebné osnovy VII. ročník 

IV. Ţiak prejavuje schopnosť 

mravného úsudku pri 

posudzovaní pozitínmych 

a negatívnych vzorov 

 Charakteristika 

dobrého človeka 

- vie vymenovať 

pozitívne vlastnosti 

ľudí 

Dobré skutky 
prinášajú šťastie 

- vie identifikovať 

ľudí vo svojom okolí 

konajúcich dobro 

Môj vzor -projekt 

OBN  

SJL 

Sociálny 

a osobnostný 

rozvoj                    

Rozhovor       

Tvorba 

projektu 

 

Ţiak dokáţe 

odprezentovať 

svoj vzor. 

Dokáţe kriticky 

vnímať svoje 

idoly 

Formálne a 

neformálne 

3  

V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. 

Ţiak dokáţe pozitívne aj 

kriticky myslieť, vie rozoznať 

dobro a konať ho vo vzťahoch 

s inýmí ľuďmi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ţiak je ochotný vo svojom 

ţivote 

pomáhať, podeliť sa 

a obdaruvávať iných 

Prosociálne 

správanie 
Kto je priateľ 

- vie vysvetliť pojem 

prosociálne správanie 

Pravidlá priateľstva 

- vie vysvetliť význam 

priateľstva aj 

z vlastnej skúsenosti 

Spoluprácou sa naše 

sily znásobia 

- chápe prínos 

spolupráce 

v medziľudských 

vzťahoch 

Pomoc pomáha 

- vie prijať aj 

ponúknuť pomoc 

 

Dar, darovanie 

- prijímať a dávať je 

dôleţité 

Aktuálne problémy 

v medziľudských 

vzťahoch 

- aktívne počúvanie 

a zodpovednosť za 

správanie 

Záverečná hodina 

- reflexia 

SJL                       

VYV                   

Kooperatívne 

správanie                

-vie 

spolupracovať 

s inými osobami 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SJL 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj 

Diskusia 

Sprostredkova- 

nie vlastných 

záţitkov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupinová 

práca 

Uvedomuje si 

ťaţkosti ,ktoré 

preţívajú starí 

a chorí ľudia, 

v kontakte s nimi 

prejavuje prvky 

prosociálnosti 

a túţi im pmôcť 

Rozlišujúce 

a priebeţné 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ústne 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 



 

 

 

Ciele a kľúčové kompetencie Tem. celok Téma 

Obsahový štandard 

Medzipredmetové 

vzťahy, prierezové 

témy 

Stratégie 

vyučovania, 

metódy a formy 

Výstup na 

hodnotenie 

Výkonový štandard 

Metódy 

hodnotenia 

Počet 

hodín 

Poznámky 

IX. –X. Osvojenie si zákl. postojov,ktoré 

podmieňujú kultivované dospievanie. 

Učenie poznávať sám seba, 

objavovať svoju identitu, rozvíjať 

sebaoceňovanie. 

Objavenie 

vlastnej 

jedinečnosti 

a identity. 

Úcta 

k človeku 

zdravé 

sebavedo-

mie 

-vie vysvetliť  

Význam poznania 

silných a slabých 

stránok osobnosti. 

OBN                 

Osobnostný 

a sociály rozvoj    

Stanovuje si ciele – 

pre zlepšovanie 

seba samého . 

Diskusia  

Skupinová 

práca 

-poznaním svojej 

osobnosti vytvára 

priestor pre 

sebaprijatie  

a rozvoj 

intrapersonálnej 

komunikácie –  

prejavuje sebaúctu 

-vie vyjadriť svoje 

myšlienky 

formuluje ich ako 

svoj názor              

Priebeţné,  

overujúce. 

5  

XI.-XII. Učenie obhájiť svoje práva a názory. Byť sám 

sebou, ve-

dieť obhájiť 

svoje práva 

a názory.                   

- vie vysvetliť 

uplatnenie pojmu 

asertivita 

v kaţdodennosti –

–-vie vysvetliť 

pojem manipulácia      

OBN                     

Osobnostný 

a sociálny rozvoj   

Komunikatívne 

schopnosti.             

–vie obhájiť svoj 

názor 

Diskusia          

Skupinová 

práca 

-chápe proces 

sebaakceptácie        

-pozná svoje právo 

na odmietnutie 

nevhodnej  ponuky 

a zásady jej 

uplatnenia 

Ústne,      

rozlišujúce. 

6  

I.-II. Osvojenie si pojmov, asertivita, 

spolupráca a prosociálne správanie 

Prosociálnosť 

ako zloţka 

vlastnej 

identity 

-vie vysvetliť 

slová nezávislosť, 

rešpektovanie, 

ponúkanie 

a prijímanie            

-pozná zásasdy 

prosoc. správania 

SJL                    

Osobnostný a 

sociány rozvoj        

-rešpektuje rôzne  

hľadiská 

Demonštračná 

metóda           

Teamová práca 

- zodpovednosť 

vedie k dobru pre 

iných a pre seba      

-postupné 

preberanie 

zodpovednosti za 

svoje rozhodnutia 

Neformálne 5  



II.- III. Poznávanie svojich práv a povinností 

v rodine                                                

-kultivovane prejaviť svoj názor 

a viesť konštruktívny dialóg s 

rodičmi     

Etické 

aspekty 

vzťahu 

k vlastnej 

rodine 

- vie pomenovať 

moţnosti prosoc. 

správania vo 

vlastnej rodine  

OBN                      

DEJ                    

Komunikatívne 

schopnosti              

-počúva druhých 

a rozumie im  

Rozhovor      

Dramatizácia 

- uvedomuje si 

svoje práva 

a povinnosti a ich 

dodrţiavaním 

prispieva 

k dobrému 

fungovaniu rodiny  

- dobre vychádza 

s členmi rodiny 

Rozlišujúce    

Neformálne 

5  

 

Časový 

rozvrh 

Ciele a kľúčové kompetencie Tem. celok Téma 

Obsahový štandard 

Medzipredmetové 

vzťahy, prierezové 

témy 

Stratégie 

vyučovania, 

metódy a formy 

Výstup na 

hodnotenie 

Výkonový štandard 

Metódy 

hodnotenia 

Počet 

hodín 

Poznámky 

IV.-V. Spoznávanie svojej sexuálnej identity, 

poznávanie hodnôt priateľstva lásky 

a manţelstva , uvedomovanie si rizík 

pri predčasnom sexuálnom ţivote. 

Etické 

aspekty 

integrova- 

nia sex. 

zrelosti do 

kontextu 

osobnosti 

- vie čo je počatie 

a prenatálny ţivot  

-vie vysvetliť 

príčiny a dôsledky 

predčasného sexu  

-vie čo sú pohlavné 

choroby a AIDS 

OBN                    

Sociálne a osobné  -

ovláda svoje 

sexuálne správanie 

a emócie 

Rozhovor      

Situačná 

metóda 

Sexualitu vníma 

ako hodnotu            

-o otázkach sexua-  

lity hovorí uctivo    

-neznáme oblasti si 

ujasňuje dialógom 

s rodičmi a učiteľmi               

-túţi po vzťahu 

zaloţenom na úcte a 

láske 

Formálne a 

neformálne 

6  

V.- VI. Rozvíjanie pozitívneho postoja 

k postihnutým, chorým a k skupinám 

obyvateľstva, ktoré potrebujú pomoc 

a porozumenie. 

Vzťah 

k chorým, 

starým, 

postihnu-

tým, 

mentálne 

alebo 

morálne 

naruš. 

ľuďom. 

-vie vymenovať 

obmedzenia 

a prednosti 

chorých osôb         

-vie zdôvodniť 

špec.komunikáciu 

s takýmito osobami                 

SJL                       

VYV                   

Kooperatívne 

správanie                

-vie spolupracovať 

s inými osobami 

Diskusia Uvedomuje si 

ťaţkosti ,ktoré 

preţívajú starí 

a chorí ľudia, 

v kontakte s nimi 

prejavuje prvky 

prosociálnosti a túţi 

im pmôcť 

Rozlišujúce a 

priebeţné 

5  

 

 

 



Učebné osnovy VIII. ročník 

Časový 

rozvrh 

Ciele a kľúčové kompetencie Tem. celok Téma 

Obsahový štandard 

Medzipredmetové 

vzťahy, prierezové 

témy 

Stratégie 

vyučovania, 

metódy a formy 

Výstup na 

hodnotenie 

Výkonový štandard 

Metódy 

hodnotenia 

Počet 

hodín 

Poznámky 

IX. Osvojovanie si zákl. postojov 

súvisiacich s voľbou ţivotných cieľov 

svetonázorom,náboţenstvom, 

etickými hodnotami a normami. 

Zdroje et. 

ponania 

ľudstva 

Etika,mravné hod-

noty a normy, 

svedomie 

- vie vysvetliť čo 

je to mravná 

hodnota a mravná 

norma 

-osobnostný 

a sociálny rozvoj 

-multikultúrna 

výchova 

- OBN 

- GEG 

- rozhovor 

- demonštračné 

-chápe význam 

svedomia vo 

svojom ţivote 

- koná dobro 

F 1 

H 2 

H 4 

3  

X. Osvojovanie si pozitívnych postojov 

vo vzťahu k svojmu zdraviu a ochrane 

ţivota človeka. 

Ţivot, 

telesné 

a duševné 

zdravie ako 

etická 

hodnota 

Ochrana ţivota 

Základy hygieny 

Starostlivosť 

o zdravie 

- lekárska etika 

-vie vysvetliť 

základné pojmy 

k príslušnej téme 

-osobnostný 

a sociálny rozvoj  

-ochrana ţivota 

a zdravia 

- BIO 

- rozhovor 

-práca s textom 

- chápe čo zahŕňa 

ochrana ţivota 

a zdravia 

- chráni zdravie 

svoje aj iných 

F 1 

H 5 

3        

XI. – 

XII. 

Osvojovanie si základných pojmov 

súvisiacich z ekonomickými 

hodnotami vo vzťahu k etike. 

Ekonomi-

cké 

hodnoty a 

etika 

Vlastníctvo 

a peniaze ako 

prostriedok 

Materializmus 

a konzumizmus 

Reklama  

Ekonomické cnosti 

Pomoc sociálne 

slabším,solidarita  

Ochrana 

spotrebiteľa  

-osobnostný 

a sociálny rozvoj  

- mediálna výchova 

- OBN – 8.roč. 

      

- demonštračné 

- praktické 

 

 

- chápe základné 

etické problémy 

súvisiace s ekon.     

hodnotami 

-ekonomicky sa učí 

správať rozváţne 

-nepodlieha manip.  

-reklamy 

a prejavuje pomoc 

F 1 

H 2 

7  



 

Časový 

rozvrh 

Ciele a kľúčové kompetencie Tem. celok Téma 

Obsahový štandard 

Medzipredmetové 

vzťahy, prierezové 

témy 

Stratégie 

vyučovania, 

metódy a 

formy 

Výstup na 

hodnotenie 

Výkonový štandard 

Metódy 

hodnotenia 

Počet 

hodín 

Poznámky 

II. Prehlbovanie svojich komunikačných 

spôsobilostí orientovaných na riešenie 

problémov a vedenie dialógu. 

Prehlbova-nie 

komunikačných 

spôsobi- lostí 

Počúvanie 

a vedenie dialógu 

Riešenie 

konfliktov 

Asertívne 

správanie 

Oprávnená 

a neoprávnená 

kritika 

- hovoriť adresne  

-vedieť povedať 

nie 

- osobnostný 

a sociálny rozvoj 

- komunikačné 

spôsobilosti 

- SJL 

- slovné 

- diskusia 

- demonštračné 

- chápe dôleţitosť 

rozvoja vlastnej 

komunikácie 

- je schopný 

vyjadriť i prijať 

oprávnenú kritiku 

F 1 

H 2 

H 5 

   4                           

 III.-IV. Rozvíjanie povedomia vlastnej 

dôstojnosti a hodnoty ľudskej bytosti 

Zdravý ţivotný 

štýl 

Povedomie 

vlastnej hodnoty 

Cieťavedomosť 

a pracovitosť 

Čistota zmýšľania, 

reči a správania 

v oblasti sexuality 

Význam studu 

a intimity 

v prejavoch 

náklonnosti 

Kultivované 

vyjadrovanie 

svojich citov 

Zmysluplnné 

vyuţitie voľného 

- osobnostný 

a sociálny rozvoj 

- ochrana ţivota 

a zdravia 

-mediálna výchova 

- tvorba projektov 

- BIO – 7.roč. 

 

- slovné 

- demonštračné 

- projektové 

- uplatnuje zásady 

zdravého ţivotného 

štýlu 

- voľný čas vyuţíva 

vyváţene 

F 1 

H 1 

H 4 

6  

I. Osvojovanie si základných etických 

hodnôt súvisiacich s dobrým menom 

cťou a pravdou. 

Dobré 

meno 

a pravda 

ako etické 

hodnoty 

Pravda a loţ 

Tajomstvo 

Česť a dobré 

meno, ublíţenie na 

cti 

- vie vysvetliť 

pojmy a pozná 

zásady narábania s 

pravdou 

-osobnostný 

a sociálny rozvoj    

-komunikatívne 

schopnosti 

- slovné  

- práca s textom 

- chápe problémy 

súvisiace s pravdou 

a uvedomuje si jej 

hodnotu 

- svoje názory 

podkladá 

argumentami 

- bezhlavo 

nekritizuje 

F 1 

H 4 

3  



času  

V. Oboznámenie sa s niektorými 

vlastnosťami podporujúcimi zdravý 

ţivotný štýl. 

Závislosti Škodlivosť 

závislostí 

- fajčenie, alkohol 

- omamné látky 

-konzumný sex 

-hracie automaty 

-nadmerné 

sledovanie 

televízie a práca 

s PC 

- sekty a kulty 

- osobnostný 

a sociálny rozvoj 

- ochrana ţivota 

a zdravia 

- mediálna 

výchova 

- BIO – 7.roč. 

- slovné 

- projektové 

- demonštračné 

- uvedomuje si 

mnoţstvo ponúk na 

závislosť, pozná 

ich škodlivosť 

- pri ponuke vie 

povedať nie 

F 1 

H 1 

H 4 

3  

VI. Preberanie zodpovednosti pri ponuke 

nevhodných masmediálnych vplyvov. 

Osvojovanie si významu pozitívneho 

myslenia v ľudskom ţivote. 

Masmediálne 

vplyvy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Záverečná 

hodina 

Vplyv masmédií 

Prosociálne vzory 

v masmédiách 

Výchova 

kritického diváka 

 

 

 

 

 

 

Hodnotiaca hodina 

 

- osobnostný 

a sociálny rozvoj   

- mediálna 

výchova 

- slovné 

- práca 

s textom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- slovné 

-  je schopný 

vyberať si televízne 

programy 

- je pripravený 

vyhodnotiť etické 

prvky filmu,alebo 

vysielania 

- vo virtuálnej 

realite hľadá to, čo 

Podporuje jeho 

zdravý ţivotný štýl 

F 1 

H 1 

H 5 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 



Vysvetlivky :         

Metódy a formy :  F 1 – ústne 

                            H 1 -  rozlišujúce 

                              H 2 – priebežné 

                            H 4 – formálne 

                              H 5 – neformálne 

 

Hodnotenie predmetu:  

     V predmete etická výchova sa v 5. – 9. ročníku na konci 1. a 2. polroka hodnotí formou absolvoval, neabsolvoval. Pre hodnotenie absolvoval je potrebná účasť 

žiaka na hodine, aktívna práca, zapájanie sa do jednotlivých aktivít, záujem a snaha. 

Na vyučovacej hodine sa výkon žiaka priebežne hodnotí ústnou alebo písomnou pochvalou, kde sa vyzdvihne jeho výkon, snaha, záujem.  

 

Vypracovala :     PK  - DEJ , GEG, OBN , ETV:  J. Móricová, Mgr. E. Šebianová, Mgr. G. Aláčová 

 


