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UČEBNÉ  OSNOVY 

 

Názov predmetu Etická výchova 

Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín 

Ročník  prvý 

Škola (názov, adresa) 
Základná škola s materskou školou Samuela 

Timona, Trenčianska Turná 30 

Stupeň vzdelania ISCED 1 

Názov Školského vzdelávacieho programu Otvárame bránu do sveta poznania 

Dĺžka štúdia 4 roky 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný predmet. Predmet je 

spracovaný presne v rozsahu stanovenom ŠVP, bez ďalších úprav. Štandardy predmetu sú uvedené v 

príslušnom ŠVP zverejnené na adrese www.minedu.sk alebo www.statpedu.sk v sekcii Štátny vzdelávací 

program. 

 

CHARAKTERISTIKA 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. 
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KOMPETENCIE 

 

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.  

 

 

VZDELÁVACÍ  ŠTANDARD 

 

POSTOJE A SPÔSOBILOSTI V MEDZIĽUDSKÝCH VZŤAHOCH – 7 hodín 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak na konci 1. ročníka vie/dokáže:  

 predstaviť seba i spolužiakov krátkou 

charakteristikou,  

 pomenovať dôvody pre vďačnosť, prosbu, 

ospravedlnenie,  

 podieľať sa na vytváraní pravidiel skupiny,  

 

 

rodina, skupina, školská trieda  

pozdrav, vďačnosť, ospravedlnenie  

pravidlá skupiny  

 

PRVKY PROSOCIÁLNEHO SPRÁVANIA – 7 hodín 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

 uviesť príklady úcty k rodičom, učiteľom a 

spolužiakom,  

 vyjadriť adekvátne vďačnosť, prosbu a 

ospravedlnenie,  

 riadiť sa pravidlami skupiny,  

 rešpektovať spolužiakov,  

úcta  

úcta k rodičom, učiteľom, starším ľuďom, 

spolužiakom  

prejavy úcty  
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ĽUDSKÁ DÔSTOJNOSŤ – 7 hodín 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

 rozpoznať postupne rôzne vlastnosti ľudí,  

 uviesť vlastnosti, ktorými sa odlišuje od 

iných,  

 poukázať na dôležitosť sebaovládania v 

medziľudských vzťahoch,  

hodnota osoby, moja hodnota, rozdiel medzi 

mnou a ostatným svetom  

ľudská osoba  

sebaovládanie  

 

POZITÍVNE HODNOTENIE INÝCH – 6 hodín 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

 rozlíšiť medzi dobrým a zlým správaním u 

seba i u spolužiakov,  

 uviesť dobré vlastnosti spolužiakov a 

príslušníkov rodiny,  

 zahrať scénku, kde vyjadrí pochvalu 

spolužiakom,  

vlastnosti iných osôb  

pozitívne vlastnosti rodinných príslušníkov, 

spolužiakov  

vyjadrenie pozitívneho hodnotenia iných  

negatívne správanie a jeho dôsledky  

 

NAŠA RODINA – 6 hodín 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

 pomenovať rodinné vzťahy,  

 vysvetliť tri pravidlá vo vlastnej rodine,  

 uviesť príklad úctivej komunikácie v 

rodine,  

 naplánovať si konkrétnu pomoc pre členov 

rodiny.  

rodina a jej úloha v živote človeka  

vzťahy medzi členmi rodiny  

rodinné pravidlá  

komunikácia  

pomoc v rodine  

 

tvorba a príprava celoškolského projektu 

realizácia projektu 

 

 

HODNOTENIE PREDMETU 

 

Hodnotenie realizujeme podľa platných aktuálnych metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu. 

V danom predmete sú žiaci priebežne hodnotení podľa svojich výsledkov a snahy. 

 
Na hodine etickej výchovy žiakov môžeme klasifikovať známkou 1 až 5, avšak vzhľadom k charakteru 

a osobitostiam predmetu prevláda na hodinách slovný komentár k výkonom žiakov. Hodnotíme prístup 

k predmetu, aktívne zapájanie sa do priebehu hodiny, žiakov vedieme k sebahodnoteniu 
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a k vzájomnému hodnoteniu sa. Hodnotíme výkon a aktivitu ako výsledný efekt jednotlivca i jednotlivé 

výkony v rámci skupiny. Motivácia aktívne pracovať na hodinách je vysoká, preto využívame najmä 

stupne 1 a 2.  

 
 
UČEBNÉ  ZDROJE 
 

Učebnice a učebné materiály: Ivanová, Kopinová: Etická výchova pre 1.ročník  ZŠ – PL, metodiky 

a zborníky aktivít a hier, iná odborná a detská literatúra, časopisy. 

 
Učebné pomôcky:  Filmy, obrázky, materiál ako papier, povrázky, písacie potreby, šatky atď. 
 
Ďalšie zdroje: Výchovné kultúrne podujatia, vzdelávacie internetové portály. 
 

 

FINANČNÁ  GRAMOTOSŤ 

V učive Postoje a zručnosti v medziľudských vzťahoch poukázať na to, čo sa môže stať pri požičiavaní, 

klamaní. Dôležitosť chrániť si nielen svoje veci, ale aj veci iných. V téme Vianoce rozprávanie o 

hmotných a nehmotných darčekoch. Cenu darčekov prispôsobiť finančnej situácii. Učebné zdroje: Na 

podporou a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné 

 

 

PRIEREZOVÉ  TÉMY 

Environmentálna výchova: Prvky prosociálneho správania v detskom kolektíve, Pozitívne hodnotenie 

iných a sebaúcta, Hovoríme pravdu, Prečo má lož krátke nohy.  

Mediálna výchova: Prvky prosociálneho správania v detskom kolektíve - Prajeme si, darujeme, všetko 

dobré vinšujeme. 

Osobnostný a sociálny rozvoj: Postoje a zručnosti medziľudských vzťahov - Predstavme sa, Toto som 

ja, Ahoj milý kamarát, Sme kamaráti, Hľadáme spoločné záujmy, Spolupráca vo dvojici, Dorozumievame 

sa aj bez slov, Prvky prosociálneho správania v detskom kolektíve - Prajeme si, darujeme, všetko dobré 

vinšujeme, Ľudská dôstojnosť a sebaúcta - Robíme si radosť, Postoje a zručnosti v medziľudských 

vzťahoch, Prvky prosociálneho správania sa v detskom kolektíve, Ľudská dôstojnosť a sebaúcta, Pomoc 

chorému spolužiakovi, Chráňme si veci, Tri čarovné slová, Prvky prosociálneho správania v detskom 

kolektíve, Pozitívne hodnotenie iných a sebaúcta, Hovoríme pravdu, Prečo má lož krátke nohy, Ľudská 

dôstojnosť a sebaúcta, Pozitívne hodnotenie iných - Poznávame vlastnosti, Moje vlastnosti, Môj erb, 

Dodržiavajme pravidlá, Prvky prosociálneho správania v detskom kolektíve, Naša rodina - Pomáha 

prekonávať prekážky, Ja, moji spolužiaci, Naša rodina, Všade dobre, doma najlepšie, Darčeky pre 

mojich blízkych, Darujme úsmev, Narodeniny. 

Dopravná výchova: Postoje a zručnosti v medziľudských vzťahoch, Prvky prosociálneho správania sa v 

detskom kolektíve, Ľudská dôstojnosť, Pomoc chorému spolužiakovi, Chráňme si veci.  
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Ochrana života a zdravia: Postoje a zručnosti v medziľudských vzťahoch, Prvky prosociálneho správania 

sa v detskom kolektíve, Ľudská dôstojnosť a sebaúcta, Pomoc chorému spolužiakovi, Chráňme si veci.  

Výchova k manželstvu a rodičovstvu: Prvky prosociálneho správania v detskom kolektíve, Naša rodina - 

Pomáha prekonávať prekážky, Ja, učiteľka, moji spolužiaci, Meniny, Narodeniny, Nakreslím si domček, 

Všade dobre, doma najlepšie, Darčeky pre mojich blízkych, Darujme úsmev, Narodeniny. 

Regionálna výchova a ľudová kultúra: Prvky prosociálneho správania v detskom kolektíve - Prajeme si, 

darujeme, všetko dobré vinšujeme, Ľudská dôstojnosť a sebaúcta, Pozitívne hodnotenie iných - Môj 

erb. 

 

 

 


