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UČEBNÉ  OSNOVY 

 

Názov predmetu ETICKÁ VÝCHOVA 

Časový rozsah výučby 1 hodiny týždenne, spolu 33 VH 

Ročník  2. – 4. 

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

Timona, Trenčianska Turná 30 

Stupeň vzdelania ISCED 1 

Názov ŠkVP Otvárame bránu do sveta poznania 

Dĺžka štúdia 4 roky 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

1. CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

Predmet ETV je súčasťou vzdelávacej oblasti Človek a hodnoty. Prostredníctvom jeho vychovávame 

z detí osobnosti 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 neuspokojujeme iba s poskytovaním informácií o morálnych zásadách, ale 

zážitkovým učením účinne podporujeme pochopenie a zvnútornenie mravných noriem 

a napomáhame osvojeniu správania sa, ktoré je s nimi v súlade. Pripravujeme 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. 

V predmete ETV sa zameriavame na výchovu k prosociálnosti, ktorá sa odráža v morálnych postojoch 

a v regulácii správania žiakov. Primárny preto u nich rozvíjame kladné etické postoje a prosociálne 

správanie. Súčasťou ETV je rozvoj celoživotných pravidiel správania (pravdivosť, dôveryhodnosť, 

snaha o podávanie najlepšieho osobného výkonu, úcta k sebe i k ostatným, aktívne počúvanie) 

a rozvoj sociálnych zručností (otvorená komunikácia, empatia, pozitívne hodnotenie iných,, 

zodpovednosť, priateľstvo, vytrvalosť, trpezlivosť,...) ako aj podpora mentálnej hygieny, primárna 

prevencia porúch správania a učenia... 

 

2. CIELE PREDMETU  

 viesť žiakov k sebaúcte, k autonómnemu cíteniu a mysleniu  

 naučiť žiakov hodnotiť, zaujímať stanoviská, rozlišovať dobro od zla 

 naučiť žiakov hodnotiť, zaujímať stanoviská, rozlišovať dobro od zla 

 umožniť žiakom spoznať zásady dobrých medziľudských vzťahov 

 umožniť žiakom, aby sa v nich zvnútorňovali prosociálne hodnoty, postoje a sociálne  normy 

 podporovať u žiakov rozvoj sociálnych zručností 

 formovať spolupracujúce spoločenstvo žiakov 
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3. KĽÚČOVÉ KOMPETENCIE, KTORÉ PREDMET ROZVÍJA 

V oblasti Osobné a sociálne kompetencie 

Osobnosť formovaná etickou výchovou: 

 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 

 

4. OBSAHOVÉ, ORGANIZAČNÉ A ČASOVÉ VYMEDZENIE PREDMETU 
 

2. ročník 
Časová dotácia 33 hodín ročne, 1 hodina týždenne. 

 
1.  Postoje a spôsobilosti medziľudských vzťahov ( 7 h ) 
2. Tvorivosť (  7 h )  
3. Iniciatíva  ( 7 h ) 
4. Vyjadrovanie citov ( 6 h ) 
5. Naša trieda – spoločenstvo detí ( 6 h ) 
            

3. ročník  
Časová dotácia 33 hodín ročne, 1 hodina týždenne. 

 
1.  Postoje zručnosti medziľudských vzťahov  (  7 h ) 
2. Vcítenie sa do prežívania iných – empatia ( 7 h ) 
3. Riešenie konfliktov – výchova k zmierlivosti ( 7 h ) 
4. Pomoc, darovanie, delenie sa ( 6 h ) 
5. Naša škola ( 6 h ) 
 

4. ročník   
Časová dotácia 33 hodín ročne, 1 hodina týždenne. 

 
1. Sociálne postoje a zručnosti medziľudských vzťahov ( 7 h ) 
2. Reálne a zobrazené vzory ( 7 h ) 
3. Rozvoj tvorivosti a iniciatívy ( 7 h ) 
4. Napĺňanie obsahu Dohovoru o právach dieťaťa ( 6 h ) 
5. Náš región – vlasť – súvislosť s vlastivedou ( 6 h )       
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5. VZDELÁVACÍ ŠTANDARD  
 

2. ročník 
 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

Postoje a spôsobilosti medziľudských vzťahov  

 aktivizácia tém a z nich vyplývajúce prejavy 
správania 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 aktívneho počúvania 
pre spoluprácu 

 pozná svoje práva a povinnosti v rámci 
školskej triedy 

Žiak: 

- chápe a vnútorne akceptuje význam 
počúvania pre spoluprácu a dobré vzťahy 

- pozná pravidlá aktívneho počúvania a snaží sa 
ich dodržiavať v reálnych situáciách 

- uvedomuje si spojitosť práv a povinností 

- robí pokroky v počúvaní výkladu na hodine, 
ale aj v počúvaní spolužiakov pri diskusii 

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) 

Žiak: 

- pozná svoje kladné vlastnosti a je si vedomý, 
že ich môže ponúknuť v prospech 
spoločenstva 

- zapája sa do tvorivých úloh prostredníctvom 
pozorovacích schopností a fantázie 

- vie vysvetliť súvislosti medzi fantáziou, 
úsilím a tvorivosťou 

- vie vymenovať konkrétne produkty tvorivosti 
v rámci rodiny a školy 

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)  

Žiak: 

- uvedomuje si rozdiel medzi pozitívnou 
iniciatívou a tou, ktorá ohrozuje jeho zdravie 
a osobnú bezpečnosť 

- prejavuje aktívnu účasť na riešení problémov 
v triede 

- vie vysvetliť pojem „iniciatíva“ 

- vie uviesť príklady prospešnej a škodlivej 
iniciatívy 
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Vyjadrovanie 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 

 

Žiak: 

- chápe dôležitosť kultivovaného vyjadrovania 
negatívneho prežívania citov u seba i iných 

- pozná význam slov radosť, smútok, hnev, 
ľahostajnosť, vďačnosť, ochota, láskavosť, 
obdiv, odpor  

- vie verbálne i neverbálne identifikovať 
a vyjadriť city vďačnosti, ochoty, láskavosti, 
obdivu, hnevu, smútku, odporu, prekvapenia 

- prejavuje snahu kultivovane vyjadrovať hnev 
smútok, vzdor, odpor 

- učí sa akceptovať prežívanie citov u druhých 

- vie vysvetliť spojenie ,,vyjadrovanie citov“ 

- vie vysvetliť význam citov v živote človeka 

Naša trieda – spoločenstvo detí 

 správanie sa medzi sebou, vzťahy medzi 
chlapcami a dievčencami – slušnosť, 
ohľaduplnosť, čestnosť, pomoc slabším, 
rešpektovanie rozdielnosti (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 dajaký návrh na vylepšenie našich 
vzťahov?)  

Žiak: 

- uvedomuje si potrebu rešpektovania 
odlišností 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 

- vie vysvetliť, čo je spoločenstvo detí 

- vie, čo podporuje vzájomnú dôveru 
a priateľstvo a čo ich narúša 

 
 

3. ročník 
 

OBSAHOVÝ ŠTANDARD VÝKONOVÝ ŠTANDARD 

Postoje a zručnosti medziľudských vzťahov   

 dodržiavanie dohodnutých pravidiel správania 

 kvalita otvorenej komunikácie - pravdivosť, 
objektívnosť, úcta k sebe i k druhým, aktívne 
počúvanie 

 prijímanie pravdy o sebe aj o iných 

 asertívne správanie ako súčasť efektívnej 
komunikácie 

 nácvik bezpečného správania sa v rizikových 
situáciách (odmietnutie zla, postavenie sa 
proti šikanovaniu, vedieť povedať nie na 
negatívne ponuky)  

Žiak: 

- chápe zmysel a podstatu korektnej 
komunikácie  

- vie aktívne počúvať, pozná pravidlá AP 

- vie, ktoré sú rizikové situácie v živote 
dieťaťa a ako sa má v nich správať  

- vie sa postaviť voči negatívnym javom 

- odoláva nabádaniu na riskantné aktivity, 
badať u neho snahu povedať „nie“ 

- pozná význam slovo pravdivosť a  jeho vplyv 
na kvalitu komunikácie 
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Vcítenie sa do prežívania iných – empatia 

 hľadanie dôvodov na radosť a smútok u seba 
a u iných 

 pochopenie situácie iných ľudí 
prostredníctvom vlastných  zážitkov (u 
spolužiakov, a členov rodiny…), odovzdávanie 
radosti a zmierňovanie smútku najbližších 

 záujem o zdravotne postihnutých, starých a 
chorých ľudí 

Žiak: 

- uvedomuje si význam vlastných zážitkov ako 
prostriedku pre pochopenie situácií druhých  

- učí sa vnímať situáciu chorých, starých 
a zdravotne oslabených  

- prejavuje pochopenie voči spolužiakom, 
chorým a zdravotne postihnutým a ľuďom v 
núdzi  

- vie vysvetliť pojem „odpúšťanie  

- rozumie pojmom súcit, vcítenie sa do iného  

Riešenie konfliktov – výchova k zmierlivosti  

 právo na omyl a možnosť nápravy 

 význam odpúšťania v medziľudských 
vzťahoch 

 rozvíjanie sebaovládania a jeho upevňovania 

 prehlbovanie vzájomnosti, sebaúcty 

 súťaživosť, kooperácia 

 

- chápe súvislosti medzi súťaživosťou 
a kooperáciou 

- chápe skutočnosť viny a odpustenia 
- rozumie významu odpúšťania a práva na omyl 
- pri konflikte je ochotný diskutovať, vnímať 

dôvody druhej strany 

- vie požiadať o odpustenie a vie odpustiť  

- vie čo je omyl, pozná možnosti reagovania na 
svoj omyl i na omyl iných 

Pomoc, darovanie, delenie sa  

 vnímanie a prežívanie prosociálnosti 

 zámerné dobrodenie iným, rozdiel medzi 
psychickou a materiálnou pomocou 

 podelenie sa a darovanie v rámci rodiny 
a žiackeho kolektívu 

 príprava žiakov na možné neprijatie 
ponúknutého dobrodenia inými 

 

Žiak: 

- vie ohodnotiť situácie, kedy prijal rôzne 
druhy pomoci a sám je ochotný pomáhať 

- prejavuje snahu k spolupráci 

- vidí problémy druhých, vie pomáhať 
a podeliť sa o dobro 

- vie vysvetliť slovo pomoc a pozná rozdiel 
medzi psychickou a materiálnou pomocou, 
vie uviesť príklady 

- pozná možné reakcie na pomoc (prijatie, 
odmietnutie)  

- je pripravený reagovať na neprijatie pomoci 

Naša škola  

 poznávanie kvalít a predností školy 

 rozvíjanie podvedomie a príslušnosti k svojej 
škole 

 účasť žiakov na živote a úspechoch školy 

Žiak: 

- poznáva kvality a prednosti svojej školy a teší 
sa z nich a vie o nich hovoriť 

- vie prispieť k prezentácii školy 

- má záujem o aktívnu činnosť školy  

 
 
 
 

4. ročník 
 

OBSAHOVÝ ŠTANDARD VÝKONOVÝ ŠTANDARD 
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Sociálne postoje a zručnosti medziľudských vzťahov   

 spolupracujúce spoločenstvo, prvé kontakty   
v skupine 

 dôležitosť komunikačných interpersonálnych 
zručností v medziľudských vzťahoch 

 tolerancia vo vzťahoch (Čo nechceš, aby 
ľudia robili tebe, nerob ty iným.) 

 rešpekt a úcta voči všetkým ľuďom 
(rovnoprávnosť pohlaví, rás...) 

 kultivované správanie k osobám iného 
pohlavia (vnímanie rozdielov nielen v stavbe 
tela a jeho fungovaní, ale aj v myslení 
prežívaní, správaní, záujmoch a následné 
empatické správanie voči osobám iného 
pohlavia) (VMR) 

Žiak: 

- dokáže spolupracovať, prejavuje ústretovosť 
pri spolupráci 

- toleruje druhých, snaží sa pochopiť svojich 
blízkych 

- rešpektuje rozdiely medzi ľuďmi, 
neodsudzuje druhých preto, že sú iní 

- správa sa kultivovane k druhému pohlaviu 

Reálne a zobrazené vzory 

 prezentácia prosociálnych vzorov 
v bezprostrednom okolí dieťaťa (rodičia, 
priatelia rodičov, učitelia, spolužiaci, 
kamaráti) 

 čitateľský návyk ako možný zdroj objavovania 
prosociálnych vzorov (vyhlásenie súťaže 
o najlepšieho čitateľa – čo a koľko čítaš) 

 sloboda a zodpovednosť (každé rozhodnutie 
nesie so sebou dôsledok) 

 pozitívne a negatívne vplyvy TV, filmu, 
počítačových hier…(reklama, akčné filmy, čas 
strávený pred TV)   

Žiak: 

- vie si z ponuky vzorov vo svojom okolí vybrať 
vzory prospešné 

- vyhýba sa negatívnym vzorom 

- knihu vníma ako zdroj objavovania 
prosociálnych vzorov 

- vie, že každé rozhodnutie nesie so sebou 
dôsledok 

- začína si vyberať programy, ktoré sleduje 
s cieľom naučiť sa niečo nové (informácia, 
vzorec správania ap.) 

Rozvoj tvorivosti a iniciatívy 

 podporovanie záujmov, ktoré rozvíjajú 
osobnostné kvality (šport, umelecké aktivity, 
sociálna činnosť, činnosť na ochranu 
prírody...) 

 osobnostné kvality využívané pre dobro 
jednotlivca i pre celé spoločenstvo 

 tvorivosť, iniciatívnosť a vytrvalosť pri 
riešení každodenných problémov 

- vie zmysluplne využívať svoj voľný čas 

- pozná svoje prednosti a talent, vie ich využiť 
v prospech spoločnosti, prírody, .... 

- tvorivo a iniciatívne pristupuje k riešeniu 
každodenných problémov 

Napĺňanie obsahu Dohovoru o právach dieťaťa 

 súvislosti práv detí, dôvody, prečo vznikli 
a ich akceptácia v demokratických krajinách, 
podiel UNESCO na ochrane dieťaťa (Čo 
znamená mám právo? Čo znamená mám 
zodpovednosť?) 

 Opčný protokol k právam dieťaťa 
(medzinárodné spoločenstvo pritvrdilo) 

 práva dieťaťa v slovenskom právnom 
poriadku (Ako je to u nás? Ako sa to týka  
mňa? 

 solidarita a prijatie odlišností (uvedomenie si 
svojich práv a ich akceptácia v našom 

Žiak: 

- chápe podstatu práv detí (prečo sú potrebné) 

- pozná svoje práva 

- vie čo znamená solidarita, chápe jej potrebu, 
vie ju vysvetliť a aktívne sa zapája do 
projektov zameraných na pomoc  
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prostredí vedie k solidarite s deťmi, ktoré sú 
vykorisťované, zaťahované do vojnových 
konfliktov, zneužívané na ťažkú prácu, alebo 
sexuálne…) 

Náš región – vlasť – súvislosť s vlastivedou 

- rozvíjanie povedomia a  príslušnosti k svojmu 
regiónu, k svojej vlasti (Čo sa mi najviac páči 
na našom regióne, na našom Slovensku? Čo 
z neho by mi najviac chýbalo?) 

- projekt v rámci vlastivedy, prírodovedy 
a etickej výchovy 

- iniciatíva pri poznávaní a ovplyvňovaní 
vlastného regiónu – dobre poznať svoje 
bydlisko a jeho okolie - geografiu, kultúru, 
osobnosti, ale aj vedieť, čo nášmu regiónu 

- chýba, čo by bolo treba v ňom vylepšiť 
(objavovanie tradícií, ochrana a ich rozvoj),  
ekologické správanie, vzťah k faune a flóre 
regiónu (Čo sa mi nepáči alebo čo ma trápi 
na našom regióne? Čo by som mohol urobiť 
v jeho prospech ja alebo my spoločne 

- buduje svoju kultúrnu identitu 

- chápe, prečo je dôležité poznať svoje 
zázemie 

- zodpovedne, iniciatívne, tvorivo pristupuje 
k ochrane a tvorbe životného prostredia 

 

 
 
6. UČEBNÉ ZDROJE  
 

Učebnice 
Odborná 
literatúra 

Učebné 
pomôcky 

Materiálne učebné 
pomôcky 

Ďalšie zdroje 

Etická výchova pre 
2., 3. 4. roč.,  ZŠ – 
PL - 
Ivanová, Kopinová 
 

 Metodiky, 
 zborníky aktivít 
a hier , iná odborná 
literatúra 

Detským srdiečkam 
 
 
 

Filmy, obrázky, 
Materiál potrebný 
na aktivity (papier, 
povrázky, písacie 
potreby, šatky,....) 

Internet, výchovné 
koncerty  

 
 
7. PRIEREZOVÉ TÉMY 
 

Prierezová téma Vzdelávacie stratégie 

Environmentálna výchova 

Citový vzťah k prírode, uvedomovanie si 
súvislostí s ochranou 

 

Tvorivé činnosti a projekty 

Tvorba projektov a prezentačné zručnosti 
Práca na projektoch, výber informácií, ich 
triedenie, hľadanie súvislostí, vytváranie novej 
kvality, prezentovanie na verejnosti 

Mediálna výchova 
Práca s médiami, voľba výberu prospešných 
materiálov z konkrétnych médií (internetové 
portály, rozhlas, TV, tlačené médiá) 

Multikultúrna výchova 

Scitlivovanie, budovanie vlastnej kultúrnej 
identity 

Správna komunikácia, vhodné riešenie 
problémov, ... 



  ŠkVP    ISCED 1 - ETV 

 

8 

 

Osobnostný a sociálny rozvoj Celé vyučovanie etickej výchovy 

Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra 
V spolupráci s DFS Štvorlístok, návšteva 
miestneho múzea Kušnierovec 

 
 
8. METÓDY A FORMY PRÁCE  
 
Dosahovanie cieľov realizujeme prostredníctvom metód aktívneho vyučovania, ktoré vedú 

k zvnútorňovaniu ponúkaných hodnôt (hra, hranie rolí, hranie scénok, anketové metódy, problémové 

vyučovanie, dramatizácia, obrátené vyučovanie, gamifikácia, projektové vyučovanie).  

Pri realizácii jednotlivých aktivít rešpektujeme schému scitlivenie – nácvik v podmienkach triedy – 

transfer.  

Súčasťou každého kroku je hodnotová reflexia.  

Pre žiakov 1. stupňa je dôležité striedanie aktivít, pri ktorých je učiteľ v role facilitátora. 

 

Výchovný štýl je vzťah učiteľa k žiakom, pri ktorom sa riadime týmito zásadami: 

o vytvorenie výchovného spoločenstva 

o prijatie dieťaťa takého, akým je a prejavovanie priateľských citov 

o pripisovanie pozitívnych vlastností deťom, najmä prosociálnych (vyjadrovanie pozitívnych 

očakávaní) 

o formulovanie  jasných a splniteľných pravidiel (spoločne v spoločenstve - skupine) 

o nabádanie k pozitívnemu 

o poukazovanie na dôsledky negatívnych javov 

o opatrné  odmeňovanie a trestanie (najmä pozitívne pocity sú odmenou, ...) 

o zapojenie rodičov do výchovného procesu 

o učiteľ a etická výchova by mali byť nositeľmi radosti 

o dôslednosť 

 

 

9. HODNOTENIE   
 
Hodnotenie realizujeme podľa aktuálne platných metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu. 

Priebežne počas hodiny i na jej konci oceňujeme žiakov, resp. spolupracujúce skupiny slovne. 

Žiakom poskytujeme priestor na vyjadrenie vlastného hodnotenia a názoru na to, ako sa cítili, čo sa 

im páčilo, v čom by privítali zmenu.  

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

vedieme, aby vedeli ohodnotiť sami seba a tiež svojho spolužiaka.  

V danom predmete sú žiaci priebežne formatívne i sumatívne na vysvedčení (na konci každého 

klasifikačného obdobia) klasifikovaní stupňami 1, 2, 3, 4, 5.   

Ku klasifikácii pristupujeme veľmi citlivo s prihliadnutím na hodnotenie od ostatných členov skupiny.  

Stupne 3, 4, 5 používame pre ich demotivačný charakter len v obzvlášť výnimočných situáciách. 

 

 
 


