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Vzdelávacia oblasť: Človek a hodnoty 
Tematický výchovno-vzdelávací plán pre predmet: Etická výchova 
Vyučovací jazyk: slovenský 
Stupeň vzdelania: primárne vzdelávanie – ISCED 1 
Ročník: prvý 
Počet hodín týždenne: 1 
Počet hodín ročne: 33 

Etická výchova 

Charakteristika vyučovacieho predmetu 
 
Úlohou povinne voliteľného predmetu etická výchova v primárnom vzdelávaní je podporovať osobnostný a sociálny rozvoj žiaka s vlastnou identitou a 
hodnotovou orientáciou, v ktorej významné miesto zaujíma prosociálne správanie. Pri plnení tejto úlohy sa využíva hlavne zážitkové učenie, ktoré 
popri informáciách účinne podporuje pochopenie a zvnútornenie mravných noriem a napomáha osvojeniu správania sa, ktoré je s nimi v súlade.  
V etickej výchove sa kladie dôraz na rozvoj mravného usudzovania, na kultivovanie medziľudských vzťahov, ktoré vychádzajú z rodiny, rozširujú sa 
na triedny kolektív, na školu a na región, v ktorom žiaci žijú. Deje sa to prostredníctvom rozvoja sociálnych spôsobilostí (otvorená komunikácia, 
empatia, asertivita, pozitívne hodnotenie iných a pod.). Etická výchova sa tak podieľa na primárnej prevencii porúch správania a učenia. Žiaci sú vedení 
ku kritickému mysleniu, diskusii, hodnotiacim postojom, ku harmonickým a stabilným vzťahom v rodine, v kolektíve spolužiakov i v iných sociálnych 
skupinách. 
 
Ciele vyučovacieho predmetu 
 
Žiaci:  

• osvoja si základné postoje, ktoré podmieňujú kultivované medziľudské vzťahy,  
• nadobudnú spôsobilosť na pochopenie a rešpektovanie najvyššej hodnoty, ktorou je život človeka a všetko, čo vedie k jeho rozvoju,  
• získajú spôsobilosti, ktorými posilnia sebaúctu a hodnotenie iných,  
• získajú spôsobilosti pri vyjadrovaní svojich citov a nadobudnú úctu k citovému životu iných,  
• naučia sa aktívne participovať na živote spoločnosti (triedy, školy, regiónu),  
• osvoja si prvky prosociálneho správania v rodine, v žiackom kolektíve,  
• nadobudnú spôsobilosť na pochopenie hodnoty priateľstva, vzájomnosti a rodiny,  
• rozvíjajú svoj postoj k postihnutým, chorým a starým ľuďom.  
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Cieľom etickej výchovy je vychovať osobnosť, ktorá:  
 

• má svoju vlastnú identitu - je sama sebou 

• má pozitívny vzťah k životu a ľuďom 

• jej správanie je určované osobným presvedčením a etickými normami 

• má zrelý morálny úsudok 

• koná v súlade so svojimi zásadami 

 
Rozvrhnutie vyučovacích hodín etickej výchovy v stupni vzdelania ISCED 1: 

Človek a hodnoty 1. ročník 

Štátny vzdelávací program 1 
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    Obsahový a výkonový štandard z etickej výchovy pre 1. ročník ZŠ: 

Tem. 
celok Učivo Obsahový štandard Výkonový štandard 

Postoje a spôsobilosti v 
medziľudských vzťahoch 

Prvé kontakty v triede 
a v škole 
Komunikácia zameraná na 
sebaprezentáciu 
Úcta pri komunikácii 
Neverbálna komunikácia 

rodina, skupina, školská trieda  
pozdrav, vďačnosť, ospravedlnenie  
pravidlá skupiny  

Žiak na konci 1. ročníka základnej školy 
vie/dokáže:  

• predstaviť seba i spolužiakov 
krátkou charakteristikou,  

• pomenovať dôvody pre vďačnosť, 
prosbu, ospravedlnenie,  

• podieľať sa na vytváraní pravidiel 
skupiny 

Prvky prosociálneho 
správania 

Spolupráca v kolektíve 
Vďačnosť za vykonané dobro 

úcta  
úcta k rodičom, učiteľom, starším ľuďom, 
spolužiakom  
prejavy úcty  

• uviesť príklady úcty k rodičom, 
učiteľom a spolužiakom,  

• vyjadriť adekvátne vďačnosť, 
prosbu a ospravedlnenie,  

•  riadiť sa pravidlami skupiny,  
•  rešpektovať spolužiakov 

Ľudská dôstojnosť Sebaúcta 
Schopnosť byť sám sebou 

hodnota osoby, moja hodnota, rozdiel medzi 
mnou a ostatným svetom  
ľudská osoba  
sebaovládanie  

•  rozpoznať postupne rôzne 
vlastnosti ľudí,  

•  uviesť vlastnosti, ktorými sa 
odlišuje od iných,  

•  poukázať na dôležitosť 
sebaovládania v medziľudských 
vzťahoch 

Pozitívne hodnotenie iných Pozitívne vlastnosti v rodine, 
škole, triede 
Pozitívne hodnotenie 
Postoj k ľuďom, ktorí sú nám 
menej sympatický 

vlastnosti iných osôb  
pozitívne vlastnosti rodinných príslušníkov, 
spolužiakov  
vyjadrenie pozitívneho hodnotenia iných  
negatívne správanie a jeho dôsledky  

•  rozlíšiť medzi dobrým a zlým 
správaním u seba i u spolužiakov,  

•  uviesť dobré vlastnosti 
spolužiakov a príslušníkov rodiny,  

•  zahrať scénku, kde vyjadrí 
pochvalu spolužiakom 
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Naša rodina Význam a hodnota rodiny 
Úcta, komunikácia a pomoc 
medzi členmi rodiny 
Príbuzenské vzťahy 
Senzibilizácia 

rodina a jej úloha v živote človeka  
vzťahy medzi členmi rodiny  
rodinné pravidlá  
komunikácia  
pomoc v rodine  

•  pomenovať rodinné vzťahy,  
•  vysvetliť tri pravidlá vo vlastnej 

rodine,  
•  uviesť príklad úctivej 

komunikácie v rodine,  
•  naplánovať si konkrétnu pomoc 

pre členov rodiny. 
 
 
 

Výchovné a vzdelávacie stratégie  
 
Učiteľ bude používať inovatívne vyučovacie metódy zohľadňujúce úroveň vedomostí a zručností žiaka, ním nadobudnuté kompetencie a vekové 
zvláštnosti.  
 
 

Metódy a formy práce – stratégia vyučovania 
 
V rámci predmetu etická výchova budeme používať a uplatňovať tieto základné vyučovacie metódy a formy práce:  

•  metódy rozvíjajúce sociálne komunikačné spôsobilosti: 

• skupinová práca 

• práca s pracovným zošitom a učebnými pomôckami 

• rozhovor, kladenie otázok  

• práca vo dvojici  

• dialóg a diskusia  

• aktívne počúvanie  
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• verbálna a neverbálna komunikácia 

• tvorivé úlohy 

• dramatizácia  

• metódy rozvíjajúce spôsobilosť riešiť problémy: 

• tvorivé písanie, myslenie, diskusia 

• motivačné metódy  

• diagnostické metódy 

• zážitkové(skúsenostné) metódy 

• učenie disciplinovaním 

• učenie posilňovaním žiaduceho správania  

Na hodinách etickej výchovy prevažujú aktivity, ktoré majú prevažne podobu hry. 
 

Spôsoby hodnotenia 
Klasifikácia sa bude vyjadrovať určenými piatimi stupňami podľa Metodického pokynu  č. 22/2011-R z 1. mája 2011 na hodnotenie žiakov 
základnej školy, vydaných Ministerstvom školstva Slovenskej republiky v Bratislave 2011. 
Etická výchova je predmet, ktorý sa v 1. ročníku klasifikuje. Hodnotenie žiaka sa vykonáva podľa metodického pokynu č. 7/2009. Klasifikácia je 
jednou z foriem hodnotenia, ktorej výsledky sa vyjadrujú určenými piatimi stupňami: 
1 – výborný 
2 - chválitebný  
3 – dobrý 
4 – dostatočný 
5 – nedostatočný 
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Stupeň 1 (výborný), 
ak žiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a vie ich pohotovo využívať pri intelektuálnych, motorických, praktických a 
iných činnostiach. Samostatne a tvorivo uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové kompetencie pri riešení jednotlivých úloh, 
hodnotení javov a zákonitostí. Jeho ústny aj písomný prejav je správny, výstižný. Grafický prejav je estetický. Výsledky jeho činností sú 
kvalitné, iba s menšími nedostatkami. 
 
Stupeň 2 (chválitebný), 
ak žiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a vie ich pohotovo využívať. Má osvojené kľúčové kompetencie, ktoré 
tvorivo aplikuje pri intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach. Uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové kompetencie pri 
riešení jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí samostatne a kreatívne alebo s menšími podnetmi učiteľa. Jeho ústny aj písomný prejav 
má menšie nedostatky v správnosti, presnosti a výstižnosti. Grafický prejav je estetický, bez väčších nepresností. Výsledky jeho činností sú 
kvalitné, bez väčších nedostatkov. 
 
Stupeň 3 (dobrý), 
ak má žiak v presnosti, celistvosti a úplnosti osvojenie poznatkov, pojmov a zákonitostí podľa učebných osnov a pri ich využívaní nepodstatné 
medzery. Má osvojené kľúčové kompetencie, ktoré využíva pri intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach s menšími 
nedostatkami. Na podnet učiteľa uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové kompetencie pri riešení jednotlivých úloh, hodnotení javov a 
zákonitostí. Podstatnejšie nepresnosti a chyby vie s učiteľovou pomocou opraviť. V ústnom a písomnom prejave má nedostatky v správnosti, 
presnosti, výstižnosti. Grafický prejav je menej estetický. V kvalite výsledkov jeho činností sú častejšie nedostatky. 
 
Stupeň 4 (dostatočný), 
ak má žiak v celistvosti, presnosti a úplnosti osvojenie poznatkov a zákonitostí podľa učebných osnov ako i v ich využívaní závažné medzery. Pri 
riešení teoretických a praktických úloh s uplatňovaním kľúčových kompetencií sa vyskytujú podstatné chyby. Je nesamostatný pri využívaní 
poznatkov a hodnotení javov. Jeho ústny aj písomný prejav má v správnosti, presnosti a výstižnosti vážne nedostatky. V kvalite výsledkov jeho 
činností a v grafickom prejave sa prejavujú chyby, grafický prejav je málo estetický. Vážne chyby a nedostatky dokáže žiak s pomocou učiteľa 
opraviť. 
 
Stupeň 5 (nedostatočný), 
ak si žiak neosvojil vedomosti a zákonitosti požadované učebnými osnovami, má v nich závažné medzery, preto ich nedokáže využívať. Pri 
riešení teoretických a praktických úloh s uplatňovaním kľúčových kompetencií sa vyskytujú značné chyby. Je nesamostatný pri využívaní 
poznatkov, hodnotení javov, nevie svoje vedomosti uplatniť ani na podnet učiteľa. Jeho ústny a písomný prejav má v správnosti, presnosti a 
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výstižnosti podstatné nedostatky. Kvalita výsledkov jeho činností a grafický prejav sú na nízkej úrovni. Vážne chyby a nedostatky nedokáže 
opraviť ani s pomocou učiteľa. 
 
Podklady na hodnotenie výchovno – vzdelávacích výsledkov a správania žiaka získava učiteľ najmä týmito metódami, formami a prostriedkami: 
sústavným diagnostickým pozorovaním žiaka, uplatňuje aj metódy riadené (dotazníky, pozorovania) – súbor prác žiaka, ktoré vypovedajú o jeho 
výkone, analýzou výsledkov rôznych činností žiaka, konzultáciami s ostatnými pedagogickými zamestnancami a podľa potreby s odbornými 
zamestnancami zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, všeobecného lekára pre deti a dorast, najmä u žiaka s trvalejšími psychickými a 
zdravotnými ťažkosťami a poruchami,  rozhovormi so žiakom a so zákonným zástupcom žiaka. 

Známka % 
1 100 - 90 
2 89 – 75 
3 74 – 50 
4 49 – 25 
5 24 - 0 

 
Učebné zdroje 
Pracovné zošity a hravé aktivity 
 

• Spracované podľa obsahových a výkonových štandardov štátneho vzdelávacieho programu 1. stupňa ZŠ – ISCED 1. 

• Vychádza sa zo zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 
• MŠVVaŠ SR schválilo dňa 6. februára 2015 inovovaný ŠVP pre prvý stupeň základnej školy s číslom 2015-5129/1758:1-10A0 Základné školy  
      vzdelávajú žiakov 1. a 2. ročníka 
Učivo je dopĺňané prierezovými témami podľa aktuálnosti témy: 
 
MUV – multikultúrna výchova  
MDV – mediálna výchova 
OSR –  osobnostný a sociálny rozvoj 
ENV –  environmentálna výchova 
DOV –  dopravná výchova – výchova k bezpečnosti v cestnej premávke 
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OZO –  ochrana človeka a zdravia 
TBZ –   tvorba projektu a prezentačné zručnosti 
RGV –  regionálna výchova 
 
  

 
Prerokované na MZ dňa: 06. 09. 2016 
Vedúca MZ: Mgr. Silvia Ševčíková 
Schválené riaditeľom školy dňa: 
Riaditeľ školy: PaedDr. Miroslava Komorníková 

 
 
 

 


