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Vzdelávacia oblasť:  Človek a hodnoty 
Tematický výchovno-vzdelávací plán pre predmet: Etická výchova 
Vyučovací jazyk:   slovenský 
Stupeň vzdelávania:  primárne vzdelávanie - ISCED1 
Ročník:    druhý 
Počet hodín týždenne: 1 
Počet hodín ročne:  33 
Školský rok:   2015/2016 
 
Etická výchova 
 
Charakteristika vyučovacieho 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 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. 
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Ciele vyučovacieho predmetu 

 

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.  
 
 
 

Etická výchova v druhom ročníku je rozdelená do 5. tematických celkov: 
 

1. Postoje a zručnosti v medziľudských vzťahoch 
2. Tvorivosť 
3. Iniciatíva 
4. Vyjadrenie citov 
5. Naša trieda – spoločenstvo 
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Rozvrhnutie vyučovacích hodín etickej výchovy  v stupni vzdelania ISCED 1: 
 

Etická výchova 2. ročník 

Štátny vzdelávací program 1 
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Obsahový a výkonový štandard z etickej výchovy pre 2. ročník ZŠ:  
 

Tematický 
celok Téma Obsahový štandard Výkonový štandard 

Postoje a 
spôsobilosti 
medziľudských 
vzťahov 
 

Pripomenutie si tém a z nich vyplývajúce správanie z 
prvého ročníka. 
Počúvanie iných ako prvý predpoklad úspešnej 
spolupráce. 
Sebaovládanie pri prijímaní informácií o sebe od 
iných. 
Základy spolupráce v skupinách (uvedomovanie si 
práv a povinností). 
 

- vie vysvetliť dôležitosť 
počúvania pre spoluprácu 
- pozná svoje práva a 
povinnosti v rámci školskej 
triedy 

- chápe a vnútorne akceptuje 
význam počúvania pre 
spoluprácu a dobré vzťahy 
- uvedomuje si spojitosť práv 
a povinností 
- badať pokroky v počúvaní 
výkladu na hodine, ale aj v 
počúvaní spolužiakov pri 
diskusii 
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Tvorivosť 

Objavovanie vlastných daností - talentu - pozitívnych 
stránok (v čom som výnimočný, čo viem dobre robiť, 
čo mi ide dobre...). 

Rozvoj fantázie a pozorovacích schopností. 

Tvorivosť, ktorú od nás prijímajú, očakávajú iní 
(vymyslieť darček pre súrodencov, rodičov, starých 
rodičov...). 

Tvorivosť iných, ktorá nás obohacuje (ako dobre nám 
padne, keď nás iní prekvapia niečím novým, 
zaujímavým – napr. mama novým jedlom...). 

Využitie tvorivosti v živote triedy (tvorba pravidiel 
správania sa v triede, ak si ich pamätáme z minulého 
ročníka, treba ich však prehodnotiť). 

- vie vysvetliť, čo je tvorivosť 

- vie vysvetliť súvislosti medzi 
fantáziou, úsilím a tvorivosťou 

- vie vymenovať konkrétne 
produkty (ovocie) tvorivosti v 
rámci rodiny a školy 

- je si vedomý, že má čo 
ponúknuť zo svojich darov v 
prospech spoločenstva 

- zapája sa do tvorivých úloh 
prostredníctvom pozorovacích 
schopností a fantázie 

- badať podporu sebaovládania a 
trpezlivosti pri spoločnom 
riešení úloh 
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Iniciatíva 

Iniciatíva v sebapoznaní (Kto som? Aký vplyv má 
fungovanie môjho tela na moje prežívanie, pohodu, či 
nepohodu? Prečo reagujem tak, ako reagujem?). 
 
Iniciatíva vo vzťahu k iným. 
 
Hľadanie možností ako vychádzať v ústrety iným 
ľuďom (v rodine, v triede, v kruhu kamarátov...) a ich 
realizácia. 
Iniciatíva, ktorá nie je prijatá inými a iniciatíva iných, 
ktorá je pre mňa neprijateľná (riešenie problémov – 
navádzanie na klamstvo, podvádzanie, kradnutie, 
ohováranie…), 
iniciatíva, ktorá ohrozuje moje zdravie a osobnú 
bezpečnosť (fajčenie, alkohol, drogy, sexuálne 
zneužívanie detí). 
 

- vie vysvetliť, čo je iniciatíva 
- vie uviesť príklady 
prospešnej a škodlivej 
iniciatívy 

- uvedomuje si rozdiel medzi 
pozitívnou iniciatívou a tou, 
ktorá ohrozuje jeho zdravie a 
osobnú bezpečnosť 
 
- prejavuje aktívnejšiu účasť na 
riešení problémov v triede 

Vyjadrenie citov 

Vyjadrenie vďačnosti, ochoty, láskavosti, obdivu 
verbálne aj neverbálne (Ako si vzájomne vyjadrujeme 
city v rodine, vo vzťahoch s priateľmi, spolužiakmi?). 
Úcta k žene – matke, sestre, spolužiačke… (Čo sa mi 
páči a čo sa mi nepáči na ženách a dievčatách?). 
Úcta k mužovi – otcovi, bratovi, spolužiakovi…(Čo 
sa mi páči, a čo sa mi nepáči na mužoch a 
chlapcoch?). 
Kultivované vyjadrovanie negatívnych citov (hnev, 
vzdor, smútok…). 
Akceptovanie citov iných. 

- vie vysvetliť spojenie 
„vyjadrovanie citov“ 
 
- vie vysvetliť význam citov v 
živote človeka 
 
- pozná význam slov radosť, 
smútok, hnev, ľahostajnosť, 
veselosť, vďačnosť, ochota, 
láskavosť, obdiv, odpor 

- chápe dôležitosť kultivovaného 
vyjadrovania negatívneho 
prežívania citov u seba i iných 
 
- vie verbálne i neverbálne 
identifikovať a vyjadriť city 
vďačnosti, ochoty, láskavosti a 
obdivu, hnevu, smútku, odporu, 
prekvapenia 
 
- prejavuje snahu kultivovane 
vyjadrovať hnev, vzdor, odpor, 
smútok 
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- učí sa akceptovať prežívanie 
citov u druhých 

Naša trieda – 
spoločenstvo 
detí 

Správanie sa medzi sebou, vzťahy medzi chlapcami a 
dievčencami – slušnosť, ohľaduplnosť, čestnosť, 
pomoc slabším, rešpektovanie inakosti (Čo sa mi v 
našej triede najviac páči? Som tu spokojný? Sú iní 
spokojní so mnou?). 
Kamarátstvo a priateľstvo - úprimné a falošné 
priateľstvo (Čo je dôležité pre priateľstvo? Mám v 
našej triede priateľov? ). 
Dodržiavanie pravidiel správania v triede – podpora 
vzájomnosti, spokojnosti, tolerancie a spolupráce 
(Môžem niečo zmeniť na sebe, aby sa so mnou v 
našej triede lepšie žilo? Mám nejaký návrh na 
vylepšenie našich vzťahov?). 

- vie vysvetliť ,čo je 
spoločenstvo detí 
 
- vie, čo podporuje vzájomnú 
dôveru, priateľstvo a čo ich 
narúša 

- uvedomuje si potrebu 
rešpektovania odlišnosti iných 
 
- chápe túžbu nájsť dobrého 
priateľa a byť dobrým priateľom 
 
- vie rozlíšiť dobrú a zlú klímu v 
rámci triedy 
 
- rôznymi spôsobmi prispieva k 
vytváraniu dobrej nálady a 
pohody v triede 

 

Výchovné a vzdelávacie stratégie 
 

     Učiteľ bude používať inovatívne vyučovacie metódy zohľadňujúce úroveň vedomostí a zručností žiaka, ním nadobudnuté kompetencie a vekové 
zvláštnosti.  
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Metódy a formy práce – stratégia vyučovania 
 

V rámci predmetu etická výchova budeme používať a uplatňovať tieto základné vyučovacie metódy a formy práce:  
 
1. 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  
- verbálna a neverbálna komunikácia 
- tvorivé úlohy 
- dramatizácia  

 
2. metódy rozvíjajúce spôsobilosť riešiť problémy: 

- tvorivé písanie, myslenie, diskusia 
3. motivačné metódy  
4. diagnostické metódy 
5. zážitkové (skúsenostné) metódy 
6. učenie disciplinovaním 
7. učenie posilňovaním žiaduceho správania  

 
Na hodinách etickej výchovy prevažujú aktivity, ktoré majú prevažne podobu hry. 
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Spôsoby hodnotenia 
formatívne hodnotenie 

- slovné hodnotenie práce žiakov na hodine, ich aktívna účasť, sebareflexia po ukončení hodiny (ako sa cítil, čo mu robilo problém, čo sa mu páčilo, 
nepáčilo, ...) 

- hodnotenie druhými – kto sa málo zapájal, kto narúšal ich prácu, čo by chceli v skupine zlepšiť, zmeniť 

sumatívne hodnotenie 
- sebareflexia po ukončení tematického celku  
- hodnotenie druhými 

Hodnotenie žiakov v etickej výchove sa vykonáva klasifikáciou podľa Metodických pokynov Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 22 / 2011 – R 
z  1. mája 2011 na hodnotenie žiakov základnej školy. 
 
Prospech žiaka sa v tomto vyučovacom predmete bude klasifikuje týmito stupňami: 
1 -  výborný 
2 – chválitebný 
3 – dobrý 
4 – dostatočný 
5 – nedostatočný 
 
Opis kritérií: 
 
Stupeň hodnotenia 1 – výborný: 
- žiak spĺňa kritériá na vynikajúcej úrovni, je usilovný, vytrvalý, pracuje primerane svojmu veku, prevažne samostatne, tvorivo, pohotovo, je aktívny 
- tieto kritériá úspešne rozvíja v skupinovom a individuálnom prejave, dokáže vyjadrovať veku primerané postoje a názory 
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Stupeň hodnotenia 2 - chválitebný 
- žiak v podstate spĺňa kritériá 1. stupňa, ale je menej samostatný, iniciatívny a tvorivý, menej využíva svoje schopnosti v individuálnom a kolektívnom 
prejave 
 
Stupeň hodnotenia 3 - dobrý 
- žiak úlohy realizuje primerane, chýba mu iniciatívnosť a tvorivosť, je málo aktívny a snaživý, potrebuje neustále povzbudenie učiteľa 
 
Stupeň hodnotenia 4 - dostatočný 
- žiak realizuje úlohy na nízkej úrovni, bez vlastného vkladu 
 
Stupeň hodnotenia 5 - nedostatočný 
- žiak nespĺňa kritériá, nemá záujem o aktivity realizované na etickej výchove, neguje vyučovací proces 
(poznámka: - neodporúčame používať tento stupeň, treba nájsť formu, akou žiaka ohodnotiť pochvalou i za menej úspešné výsledky) 
 
Písomné práce, známka vyjadrená v percentách: 
 
Známka % 

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

 
 Pri skúšaní a hodnotení žiackych výkonov sa  učiteľ  musí riadiť zásadou, že zisťovať a hodnotiť treba to, čo žiak vie a nesnažiť sa len o odhaľovanie 
jeho nedostatkov. Všetci žiaci majú potrebu získať pocit uznania, pochvaly, akceptácie, prijatia, pocit, že je dobrý. 
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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 
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 


