
 

Rozpis učiva predmetu: E T I C K Á  

                                      V Ý C H O VA 

Ročník: deviaty 

 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín ročne 

M
es

. 

T
ý

ž.
 

 Tematický celok 

 

Téma Rozvíjajúce ciele 

a kľúčové kompetencie 

Obsah 

(obsahový štandard) 

Výstupy  

(výstupný štandard) 

P
ri

er
ez

o
v

é 

té
m

y
 

 

S
ep

te
m

b
er

 

4
 h

o
d
. 

4
 h

o
d
. 

1.

-

2. 

 Úvodná hodina  

 

 

 

Prehlbovanie 

komunikačných 

zručností 
 

1. 1. oboznámenie s cieľmi 

EV 

 
2 .Počúvanie, vedenie 

dialógu, riešenie 

konfliktov.  

 

Prehlbovanie svojich 

komunikačných 

spôsobilostí 

orientovaných na 

riešenie problémov a 

vedenie dialógu.  

 

Priblížiť žiakom predmet 

EV, oboznámiť so 

systémom práce. 

- vie počúvať, viesť 

dialóg, riešiť konflikty 

chápe dôležitosť rozvoja 

vlastnej komunikácie pre 

rozvoj vzťahov  

- je schopný vyjadriť i prijať 

kompliment  

 

OSR – vedieť 

zvládať vlastné 

pocity, chápať ich 

podstatu, vedieť 

regulovať svoje 

správanie. 

3.

-

4. 

 2. 3.Asertivita, orientovaná 

na prosociálnosť 

 

 

4. Oprávnená a 

neoprávnená kritika  
 

Prehlbovanie svojich 

komunikačných 

spôsobilostí 

orientovaných na 

riešenie problémov a 

vedenie dialógu.  

 

- vie, aké má miesto 

asertivita v prosociálnom 

správaní  

- pozná zásady prijímania 

a vyslovenia 

komplimentu, prijímania 

oprávnenej i 

neoprávnenej kritiky  

 

- vníma vlastné omyly ,čo 

ho vedie k väčšej 

otvorenosti prijať kritiku  

- na neoprávnenú kritiku 

reaguje podľa zásad 

asertívneho správania  

OSR – využívanie a 

upevňovanie svojich 

silných stránok. 

MDV – objavovať 

hodnoty pozitívne 

formujúce 

osobnostný rast. 

TPPZ - vedieť 

komunikovať, 

argumentovať medzi 

sebou aj v kolektíve a 

na verejnosti. 

O
k

tó
b

er
 

4
 h

o
d
. 

1.

-

2. 

Zdravý životný štýl  

 
 

5.Povedomi vlastnej 

hodnoty 

6.Rozvíjanie skromnosti 

(opak neprimeraného 

Rozvíjanie povedomia 

vlastnej dôstojnosti a 

hodnoty ľudskej 

bytosti.  

-pozná zásady, ktoré sa 

súvisia so zdravým 

životným štýlom a vie 

ich vysvetliť  

- chápe dôležitosť zdravého 

životného štýlu aj vo svojom 

živote 

OSR – využívanie a 

upevňovanie svojich 

silných stránok. 

MDV – objavovať 



sebaoceňovania)  -  vie popísať význam 

studu a intimity v 

prejavoch náklonnosti 

medzi chlapcom a 

dievčaťom 

 

vo svojom živote uplatňuje 

zásady zdravého životného 

štýlu  

 

-  má svoje koníčky a vie o 

nich so záujmom hovoriť  

 

hodnoty pozitívne 

formujúce 

osobnostný rast. 

TPPZ - vedieť 

komunikovať, 

argumentovať medzi 

sebou aj v kolektíve a 

na verejnosti. 

3.

-

4. 

 7.Nepovyšovať sa nad 

iných vo vystupovaní, v 

nárokoch, dobroprajnosť  

 

 

8.Cieľavedomosť, 

pracovitosť,usilovnosť, 

čistota zmýšľania 
 

Rozvíjanie povedomia 

vlastnej dôstojnosti a 

hodnoty ľudskej 

bytosti.  

 

- pozná zásady, ktoré sa 

súvisia so zdravým 

životným štýlom a vie 

ich vysvetliť  

 

- vo svojom živote uplatňuje 

zásady zdravého životného 

štýlu  

 

OSR – prijímať 

názory iných. 

MDV – objavovať 

hodnoty pozitívne 

formujúce 

osobnostný rast. 

 

N
o

v
em

b
er

 

4
 h

o
d
. 

1.

-

2. 

 9.Význam studu a intimity 

v prejavoch náklonnosti 

medzi chlapcom a 

dievčaťom,  

 

10.Kultivované 

vyjadrovanie svojich citov, 

hlavne negatívnych, 

veselosť, sebaovládanie.  

 

Rozvíjanie povedomia 

vlastnej dôstojnosti a 

hodnoty ľudskej 

bytosti.  

 

- vie popísať význam 

studu a intimity v 

prejavoch náklonnosti 

medzi chlapcom a 

dievčaťom 

 

- vo svojom živote uplatňuje 

zásady zdravého životného 

štýlu  

- má svoje koníčky a vie o 

nich so záujmom hovoriť  

- voľný čas využíva 

vyvážene na zábavu, na 

pomoc, na prehlbovanie 

vzťahov, na svoje záujmy  

OSR – prijímať 

názory iných. 

TPPZ -vedieť využiť 

IKT pri prezentácii 

svojej práce, svojich 

názorov. 

 

3.

-

4. 

 11. Vyjadrovanie svojich 

citov 

12. Zmysluplné využitie 

voľného času 

Rozvíjanie povedomia 

vlastnej dôstojnosti a 

hodnoty ľudskej 

bytosti.  

 

- pozná zásady, ktoré sa 

súvisia so zdravým 

životným štýlom a vie 

ich vysvetliť  

- vie využiť zmyslupne 

- vo svojom živote uplatňuje 

zásady zdravého životného 

štýlu  

- voľný čas využíva 

vyvážene na zábavu, na 

pomoc, na prehlbovanie 

OSR – prijímať 

názory iných. 

MDV – objavovať 

hodnoty pozitívne 

formujúce 



svoj voľný čas vzťahov, na svoje záujmy osobnostný rast. 

 

D
ec

em
b

er
  

  
 

 2
 h

o
d

. 

1.

-

2. 

  
13.-14. Tvorba projektov – 

zmysluplné využívanie 

voľného času 

Rozvíjanie povedomia 

vlastnej dôstojnosti a 

hodnoty ľudskej 

bytosti.  

 

- pozná zásady, ktoré sa 

súvisia so zdravým 

životným štýlom a vie 

ich vysvetliť  

- vie využiť zmyslupne 

svoj voľný čas 

- vo svojom živote uplatňuje 

zásady zdravého životného 

štýlu  

- voľný čas využíva 

vyvážene na zábavu, na 

pomoc, na prehlbovanie 

vzťahov, na svoje záujmy 

TPPZ -vedieť využiť 

IKT pri prezentácii 

svojej práce, svojich 

názorov. 

Ja
n

u
ár

 

2
 h

o
d
. 

1.

-

2. 

Závislosti 

 

15. Závislosti 

16.Závislostí, ktoré 

znehodnocujú a ohrozujú  

život 
 

Oboznámenie sa s 

niektorými 

vlastnosťami 

podporujúcimi zdravý 

životný štýl.  

Preberanie 

zodpovednosti pri 

ponuke rozličných 

typov závislostí. 

- vie, čo spôsobuje 

závislosti v živote 

mladého človeka  

 

na ponuky k neviazanej 

zábave alebo iným druhom 

závislostí odpovedá – „nie“  

- je schopný posúdiť mieru 

pri rôznych ponukách 

zábavy  

- akákoľvek neznášanlivosť 

voči osobám alebo 

skupinám osôb je mu cudzia 

MKV- rozvíjať 

chápanie, 

akceptovanie, 

rešpektovanie. 

OŽZ – vážiť si dar 

života. 

F
eb

ru
ár

 

4
 h

o
d
. 

   

1.

-

2. 

 17.Fajčenie,  

 

 

18. Alkohol  

 

Oboznámenie sa s 

niektorými 

vlastnosťami 

podporujúcimi zdravý 

životný štýl.  

Preberanie 

zodpovednosti pri 

ponuke rozličných 

typov závislostí. 

- pozná škodlivosť 

závislosti od fajčenia, 

alkoholu, omamných 

látok, hracích automatov, 

televízie, internetu, 

- na ponuky k neviazanej 

zábave alebo iným druhom 

závislostí odpovedá – „nie“  

- je schopný posúdiť mieru 

pri rôznych ponukách 

zábavy  

 

OSR - využívať 

všetky formy 

sociálnej 

komunikácie. 

OSR -uplatňovať 

svoje práva, 

rešpektovať názory 

iných, potrieby  a 

práva ostatných. 

OSR – upevňovať 

medziľudské vzťahy 

3.

-

4. 

 19. Omamné látky  

 

20. Konzumný a 

nezodpovedný sex, hracie 

Oboznámenie sa s 

niektorými 

vlastnosťami 

podporujúcimi zdravý 

pozná škodlivosť 

závislosti od fajčenia, 

alkoholu, omamných 

- na ponuky k neviazanej 

zábave alebo iným druhom 

závislostí odpovedá – „nie“  

- je schopný posúdiť mieru 

OSR - využívať 

všetky formy 

sociálnej 



automaty 
 

životný štýl.  

Preberanie 

zodpovednosti pri 

ponuke rozličných 

typov závislostí. 

látok, hracích automatov, 

televízie, internetu, sexu, 

siekt, skupín 

orientovaných na rasovú 

neznášanlivosť 

pri rôznych ponukách 

zábavy  

- akákoľvek neznášanlivosť 

voči osobám alebo 

skupinám osôb je mu cudzia 

komunikácie. 

OSR -uplatňovať 

svoje práva, 

rešpektovať názory 

iných, potrieby  a 

práva ostatných. 

OSR – upevňovať 

medziľudské vzťahy 

M
ar

ec
 

4
 h

o
d
. 

1.

-

2. 

 21. Nadmerné sledovanie 

televízie 

 

22.Sekty a kulty, skupiny 

orientované na rasovú  

neznášanlivosť 
 

Oboznámenie sa s 

niektorými 

vlastnosťami 

podporujúcimi zdravý 

životný štýl.  

Preberanie 

zodpovednosti pri 

ponuke rozličných 

typov závislostí. 

Dokáže poukázať na 

krásu života bez drog. 

Komunikovať pravdivo a 

otvorene, ale taktne. 

Pozná zásady narábania s 

pravdou. 
 

Rozumie pojmom 

materializmus 

a konzumizmus. 

Chápe etické problémy 

súvisiace s pravdou a 

dobrým menom. 
 

MDV – uvedomiť si 

mediálne vplyvy na 

svoju osobnosť. 

 

3.

-

4. 

 23.-24. Tvorba prezentácii 

na tému závislosti 

 

Oboznámenie sa s 

niektorými 

vlastnosťami 

podporujúcimi zdravý 

životný štýl.  

Preberanie 

zodpovednosti pri 

ponuke rozličných 

typov závislostí. 

Vie prezentovať svoje 

myšlienky 

Rozumie a chápe pojmu 

závislosť. 

TPPZ -vedieť využiť 

IKT pri prezentácii 

svojej práce, svojich 

názorov. 

 

A
p

rí
l 

4
 h

o
d
. 
 

1.

-

2. 

Masmediálne 

vplyvy 

25. Masmediálne vplyvy 

26.Reflektovať vplyv 

masmédií - prosociálne 

vzory v masmédiách, 

kritické hodnotenie 

videoprodukcie a 

Preberanie 

zodpovednosti pri 

ponuke rozličných 

typov závislostí, 

vrátane nevhodných 

masmediálnych 

vplyvov.  

- vie vymenovať pozitíva 

i negatíva masmédií 

hlavne televízie a 

internetu  

 

- uvedomuje si množstvo 

ponúk na závislosť  

- je schopný si vyberať 

televízne programy  

- je pripravený vyhodnotiť 

etické prvky filmu, alebo 

vysielania (vhodného pre 

svoju vekovú kategóriu)  

- vo virtuálnej  
  realite hľadá to, čo 

OSR – vytvárať 

dobré vzťahy v škole 

i mimo školy. 

OŽZ- využívať 

vedomosti a zručnosti 

zamerané na ochranu 



televíznych programov, 

 

Osvojovanie si 

významu pozitívneho 

myslenia v ľudskom 

živote a snaha o jeho 

rozvíjanie a šírenie.  

 podporuje jeho zdravý 

životný          štýl  
 

života a zdravia. 

3.

-

4. 

 27.Analýza filmu,  

Reflektovať vplyv 

masmédií - prosociálne 

vzory v masmédiách, 

kritické hodnotenie 

videoprodukcie a 

televíznych programov, 

analýza filmu 

28.Výchova kritického 

diváka  
 

Preberanie 

zodpovednosti pri 

ponuke rozličných 

typov závislostí, 

vrátane nevhodných 

masmediálnych 

vplyvov.  

Osvojovanie si 

významu pozitívneho 

myslenia v ľudskom 

živote a snaha o jeho 

rozvíjanie a šírenie.  

- uvedomuje si množstvo 

ponúk na závislosť  

- reflektuje mieru 

vlastnej slobody od 

rôznych závislostí  

- túži zostať slobodným  

Voľný čas využíva 

vyvážene na zábavu, na 

pomoc, na prehlbovanie 

vzťahov, na svoje 

záujmy.  
Vie, čo spôsobuje 

závislosti v živote 

mladého človeka. 
 

- je pripravený vyhodnotiť 

etické prvky filmu, alebo 

vysielania (vhodného pre 

svoju vekovú kategóriu)  

- vo virtuálnej  
  realite hľadá to, čo 

podporuje jeho zdravý 

životný          štýl  
Voľný čas využíva vyvážene 

na zábavu, na pomoc, na 

prehlbovanie vzťahov, na 

svoje záujmy.  
 

OSR – vytvárať 

dobré vzťahy v škole 

i mimo školy. 

OŽZ- využívať 

vedomosti a zručnosti 

zamerané na ochranu 

života a zdravia. 

M
áj

 

4
 h

o
d
. 

1.

-

2. 

 29.-30.Možnosti 

pozitívneho ovplyvňovania 

televíziou.  
 

Preberanie 

zodpovednosti pri 

ponuke rozličných 

typov závislostí, 

vrátane nevhodných 

masmediálnych 

vplyvov.  

Osvojovanie si 

významu pozitívneho 

myslenia v ľudskom 

živote a snaha o jeho 

rozvíjanie a šírenie.  

prosociálne vzory v 

masmédiách, kritické 

hodnotenie 

videoprodukcie a 

televíznych programov, 

analýza filmu, výchova 

kritického diváka, 

možnosti pozitívneho 

ovplyvňovania 

televíziou. 

Uvedomuje si množstvo 

ponúk na závislosť. 

Reflektuje mieru vlastnej 

slobody od rôznych 

závislostí.  
Na ponuky k neviazanej 

zábave alebo iným druhom 

závislostí odpovedá – „nie“.  
 

OŽZ – Význam 

zdravého životného 

štýlu. 

MKV - poskytnúť 

fyz. službu a pomoc, 

darovať, požičať, 

rozdeliť sa, poradiť, 

vysvetliť. 

TPPZ – získať rôzne 

typy informácií, 

triediť a selektovať 

ich. 

3.

-

  Preberanie 

zodpovednosti pri 

- vie vymenovať pozitíva 

i negatíva masmédií 

- chápe význam 

masmediálnych vplyvov vo 

OŽZ – Význam 

zdravého životného 



4. 31.-32. Ako vzniká film 

 

ponuke rozličných 

typov závislostí, 

vrátane nevhodných 

masmediálnych 

vplyvov.  

hlavne televízie a 

internetu  

 

svojom živote  

- je citlivý na zámery 

filmovej produkcie (etický 

odkaz )  

štýlu. 

 

Jú
n

 

1
 h

o
d
. 

1.  33.Celoročné zhodnotenie  Osvojovanie si 

významu pozitívneho 

myslenia v ľudskom 

živote a snaha o jeho 

rozvíjanie a šírenie. 

Vie zásady správania 

prosociálnej osobnosti 

Chápe význam pojmu 

prosociálny človek 

OSR – využívanie a 

upevňovanie svojich 

silných stránok. 

 

 


