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UČEBNÉ OSNOVY K PREDMETU: Etická výchova 

 

Názov ŠkVP „Sme moderná a otvorená škola“ 

Stupeň vzdelania ISCED 2 

Vzdelávacia oblasť Etická výchova 

Dĺžka štúdia 5 rokov 

Forma štúdia Denná 

Vyučovací jazyk Slovenský 

Ročník 5. - 9. ročník 

 

Ročník Triedy Vyučujúci predmetu (skr.) 

5. ročník 5.A, 5.B, 5.C  

6. ročník 6.A, 6.B  

7. ročník 7.A, 7.C  

8. ročník 8.A, 8.B, 8.M  

9. ročník 9.A, 9.B, 9.M  

 

Časový rozsah výučby (počet hodín týždenne) 

 ŠVP ŠkVP 

5. ročník 1 1 

6. ročník 1 1 

7. ročník 1 1 

8. ročník 1 1 

9. ročník 1 1 

ŠVP = Štátny vzdelávací program  

ŠkVP = Školský vzdelávací program 



 

CHARAKTERISTIKA PREDMETU  
Hlavnou funkciou povinne voliteľného predmetu etická výchova v nižšom strednom vzdelávaní je 

osobnostný a sociálny rozvoj žiakov s vlastnou identitou a hodnotovou orientáciou, v ktorej 

významné miesto zaujíma prosociálne správanie. Pri plnení tohto cieľa sa primárne využíva zážitkové 

učenie, riadený rozhovor, diskusia, simulačné hry, ktoré popri informáciách účinne rozvíjajú mravný 

úsudok, rozlišovanie dobra od zla, orientáciu v etických dilemách dnešnej spoločnosti. Jej súčasťou je 

rozvoj sociálnych spôsobilostí ako napr. otvorená komunikácia, empatia, asertivita, pozitívne 

hodnotenie iných a pod. Podieľa sa na primárnej prevencii porúch správania a učenia. Žiaci sú vedení 

k harmonickým a stabilným vzťahom v rodine, v kolektíve spolužiakov i v iných sociálnych skupinách.  

V nižšom strednom vzdelávaní vedieme žiakov k reflexii a prehodnocovaniu svojho správania i 

správania iných, vzhľadom na cieľovú rovinu etickej výchovy, ktorou je sociálne rozvinutý človek a 

spolupracujúce spoločenstvo. Preto sa etická výchova javí ako predmet, ktorý pripravuje pôdu pre 

ostatné výchovy, ktoré súvisia s uplatnením sa nielen v konkrétnych osobných vzťahoch žiaka, ale aj v 

jeho pripravenosti žiť pre spoločné dobro s inými ľuďmi a pre iných. 

 

 

CIELE 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 participovať na živote spoločnosti (triedy, školy, regiónu, klubu, mesta),  

-  zdôvodnia dôležitosť nezávislosti od vecí, drog, médií,  

- naučia sa kriticky myslieť, kultivovane diskutovať a akceptovať názory iných,  

- ocenia prvky prosociálneho správania v rodine, v žiackom kolektíve i v iných sociálnych skupinách,  

-  nadobudnú spôsobilosť pochopiť svoju sexuálnu identitu, hodnotu priateľstva, lásky, manželstva a 
rodiny,  

-  osvoja si pozitívny postoj k postihnutým, chorým a iným ľuďom, ktorí potrebujú zvýšené 
porozumenie a pomoc,  

- zdôvodnia dôležitosť stanovenia si životných cieľov, etických hodnôt a zachovávania spoločensky 
uznávaných noriem.  
 

OBSAH UČEBNÉHO PREDMETU ETICKÁ VÝCHOVA – OBSAHOVÝ A VÝKONOVÝ 

ŠTANDARD  



 

 

Obsah etickej výchovy je orientovaný na atribúty, ktoré treba v dieťati rozvíjať, aby sme dosiahli 

výchovné ciele. 

 Tieto atribúty sú zakomponované v desiatich základných témach a šiestich aplikačných témach:  

1. otvorená komunikácia 

 2. dôstojnosť ľudskej osoby, sebaúcta, pozitívne hodnotenie seba  

3. pozitívne hodnotenie iných 

 4. tvorivosť a iniciatíva  

5. vyjadrovanie citov 

 6. empatia 

 7. asertivita  

8. reálne a zobrazené vzory 

 9. prosociálne správanie – pomoc, darovanie, delenie sa, spolupráca, priateľstvo  

10. komplexná prosociálnosť  

11. etika – hľadanie koreňov prosociálneho správania  

12. etika a ekonomické hodnoty  

13. etika a náboženstvá – tolerancia a úcta  

14. rodina, v ktorej žijem  

15. výchova k manželstvu a rodičovstvu 

 16. ochrana prírody a životného prostredia.  

 

Cieľom etickej výchovy ako povinne voliteľného predmetu v nižšom stupni sekundárneho vzdelávania 

je  poskytnúť žiakom impulzy a pozitívne skúsenosti, ktoré podporujú základnú dôveru, autonómiu a 

iniciatívu,  umožniť im osvojiť si základné komunikačné zručnosti, základné úkony spoločenského 

správania, učiť ich pozitívne hodnotiť seba aj druhých, tvorivo riešiť každodenné situácie v 

medziľudských vzťahoch,  vysvetliť žiakom pojmy empatia, asertivita, spolupráca a prosociálne 

(sociálne pozitívne) správanie,  umožniť žiakom osvojiť si ďalšie sociálne zručnosti, napr. vyjadrovanie 

citov, empatie, asertívne správanie,  umožniť žiakom osvojiť si základné postoje, ktoré podmieňujú 

kultivované dospievanie, učiť ich poznávať sám seba, objavovať svoju identitu, rozvíjať 

sebaoceňovanie,  spoznávať a osvojovať si práva a povinnosti v rodine, učiť sa kultivovane prejaviť 

svoj názor, postupne preberať zodpovednosť za svoje rozhodnutia, zároveň však rešpektovať rodičov 

a viesť s nimi konštruktívny dialóg,  umožniť žiakom uvedomiť si svoju sexuálnu identitu, chápať 

pozitívne hodnoty priateľstva, lásky, manželstva a rodiny, uvedomiť si riziká spojené s predčasným 

sexuálnym životom, zdôvodniť základné mravné normy, zaujať správny postoj k otázkam súvisiacim so 

sexualitou,  rozvíjať u žiakov pozitívny postoj k postihnutým, chorým, a iným skupinám obyvateľstva, 



ktoré potrebujú pomoc a porozumenie,  vysvetliť žiakom základné pojmy súvisiace s voľbou životných 

cieľov, svetonázorom, náboženstvom, etickými hodnotami a normami,  umožniť žiakom pochopiť 

základné etické problémy súvisiace s ekonomickými hodnotami, pravdou a dobrým menom, ŠVP, 

Etická výchova – príloha ISCED 2 © Štátny pedagogický ústav 5  vysvetliť žiakom základné pojmy 

súvisiace s ochranou prírody a životného prostredia,  učiť žiakov rešpektovať ľudí s inými názormi, 

zároveň však ostať sám sebou; formulovať svoje životné ciele, byť odolný voči nevhodným ponukám, 

ostať slobodný od závislostí, ktoré znehodnocujú a ohrozujú náš život,rozvíjať u žiakov povedomie 

vlastnej dôstojnosti a hodnoty ľudskej bytosti, v tomto zmysle byť schopný kriticky hodnotiť 

masmediálne vplyvy, vychovať kritického diváka. Ciele Tematický celok Obsahový štandard Výkonový 

štandard témy Socio-afektívny Konatívny Osvojiť si základné sociálnokomunikačné zručnosti Osvojiť si 

zručnosti pozitívneho hodnotenia seba aj druhých Osvojiť si tvorivé riešenia každodenných situácií v 

medziľudských vzťahoch Osvojiť si základné pojmy, súvisiace s Otvorená komunikácia Úrovne 

komunikácie, verbálna a neverbálna komunikácia, pozdrav, otázka, poďakovanie, ospravedlnenie, 

prejavenie úcty voči iným v komunikácii, komunikačné šumy, chyby a prekážky. Poznanie a pozitívne 

hodnotenie seba Sebapoznanie, sebahodnotenie, sebaúcta, sebaovládanie, poznanie svojich silných a 

slabých stránok, povedomie vlastnej hodnoty, elementy formujúce sebaúctu v školskom veku (rodina, 

škola, vrstovníci, zovňajšok, úspech, vzťahy, záujmy...). Poznanie a pozitívne hodnotenie druhých 

Pozitívne hodnotenie druhých v bežných podmienkach, pozitívne hodnotenie najbližších (rodina, 

kamaráti, učitelia...), hľadanie dôvodov pre pozitívne hodnotenie iných, ich verbálne vyjadrenie, 

prípadne písomné vyjadrenie pozitív iných, reflexia nad dobrom, ktoré od iných prijímame. Úcta k 

postihnutým, starým, chorým a pod. Tvorivosť v medziľudských vzťahoch, iniciatíva Rozvíjanie 

základnej tvorivosti, objavovanie darov prostredníctvom širokej ponuky pre ľudskú tvorivosť 

(pohybová, výtvarná, imitačná, literárna, prosociálna...) radosť z tvorivosti, tvorivosť a iniciatíva v 

medziľudských -vie vymenovať druhy komunikácie a jej úrovne - vie vysvetliť pojem otvorená 

komunikácia - rozumie a vie vysvetliť pojmy sebaúcta a sebaovládanie - vie pomenovať prvky 

podporujúce sebaúctu u žiaka - vie vysvetliť dôležitosť pozitívneho hodnotenia druhých v 

medziľudských vzťahoch - vie vysvetliť, aké má miesto tvorivosť v medziľudských - uvedomuje si príčiny 

komunikačných šumov a vníma miesto komunikačných prekážok pri nedorozumeniach - uvedomuje si 

dôležitosť poznania svojich silných a slabých stránok - pozná elementy formujúce jeho sebaúctu - chápe 

zmysel pozitívneho hodnotenia druhých - učí sa vidieť problémy postihnutých, starých a chorých a 

objavuje ich dary - rozumie, že tvorivosť je potrebná nielen pre vedu a umenie, ale aj pre vytváranie - 

dobre zvláda základné komunikačné zručnosti – predstavenie sa, pozdrav, poďakovanie, prosbu, 

ospravedlnenie sa -v komunikácii badať odstraňovanie komunikačných šumov - badať snahu o väčšie 

sebapoznanie a rozvíjanie pozitívneho hodnotenie seba - v správaní badať väčšie sebaovládanie - je 

schopný verbalizovať pozitívne hodnotenie druhých v bežných podmienkach - vie ohodnotiť dobro u 

iných i v podmienkach záťaže – u postihnutých, starých, chorých - pri robení dobra je iniciatívny a 

tvorivý - veie si vážiť dobro poskytnuté iným človekom ŠVP, Etická výchova – príloha ISCED 2 © Štátny 

pedagogický ústav 6 ochranou prírody a životného prostredia vzťahoch (čo môžem urobiť pre mojich 

spolužiakov, pre našu triedu, pre rodinu, pre ľudí v núdzi...). Etické aspekty ochrany prírody Vnímanie 

prírody, obdiv a úcta ku všetkým formám života, dôležitosť ochrany prírody z hľadiska prosociálnosti 

(úcta k tým, čo prídu do prírody po nás, či už o týždeň, alebo o sto rokov...) ekologická etika z pohľadu 

žiaka (zber odpadu, neznečisťovať okolie, šetriť prírodu konkrétnou citlivosťou v bežných životných 

situáciách –tečúci vodovodný kohútik, zbytočne zažaté svetlo). vzťahoch - vie vymenovať znaky 

tvorivého človeka -vie vysvetliť súvislosti medzi ľudskou činnosťou a životným prostredím – vie uviesť 

príklady ekologickej etiky (šetrenie energie, ochrana prírody) medziľudských vzťahov - cíti sa súčasťou 

prírody a chce jej pomôcť - vníma svoje možnosti pre ochranu životného prostredia - podľa svojich 

možností a výziev, ktoré ponúka daný región ,chráni prírodu a životné prostredie 



 

 

5.ročník 

 

Mesiac Hod. Tematický celok Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové témy 

IX.   Otvorená komunikácia Úrovne komunikácie, 
verbálna a neverbálna 
komunikácia, pozdrav, 
otázka, poďakovanie, 
ospravedlnenie, 
prejavenie úcty voči 
iným v komunikácii, 
komunikačné šumy, 
chyby a prekážky. 

Žiak získa zručnosť v 
komunikácii so 
seberovným, s 
učiteľom i rodičom, 
cudzími ľuďmi.  
Rozvíja svoju fantáziu 
pri neverbálnej 
komunikácii 

MDV 

  1. -   1.Úvodná hodina   

  2. -   2. Verbálna a neverbálna 
komunikácia   

X. 3. -   3. Mimika a gestá   

  4. - 4. Vyjadrenie pocitov bez 
slov 

  
  

Poznanie a pozitívne 
hodnotenie seba 

Sebapoznanie, 
sebahodnotenie, 
sebaúcta, 
sebaovládanie, 
poznanie svojich 
silných a slabých 
stránok, povedomie 
vlastnej hodnoty, 
elementy formujúce 
sebaúctu v školskom 
veku(rodina, škola, 
vrstovníci, zovňajšok, 
úspech, vzťahy, 
záujmy... 

Žiak si osvojí základné 
komunikačné 
zručnosti, základné 
úkony spoločenského 
správania, učí sa 
pozitívne hodnotiť 
seba aj druhých, 
tvorivo riešiť 
každodenné situácie v 
medziľudských 
vzťahoch 

OSR 

  5. -   1. Sebapoznanie, 
sebahodnotenie   

XI. 6. - 2. Sebaovládanie, poznanie 
svojich   silných a slabých 
stránok   

  7. - 3. Mám svoju hodnotu 

  
  

Poznanie a pozitívne 
hodnotenie druhých 

Pozitívne hodnotenie 
druhých v bežných 
podmienkach, 
pozitívne hodnotenie 
najbližších (rodina, 
kamaráti, učitelia...) 
hľadanie dôvodov pre 
pozitívne hodnotenie 
iných, ich verbálne 
vyjadrenie, prípadne 
písomné vyjadrenie 
pozitív iných, reflexia 
nad dobrom, ktoré od 
iných prijímame. Úcta 
k postihnutým, 
starým, chorým a pod. 

Učiť žiakov 
rešpektovať ľudí s 
inými názormi, 
zároveň však ostať 
sám sebou; 
formulovať svoje 
životné ciele, byť 
odolný voči 
nevhodným ponukám, 
ostať slobodný od 
závislostí, ktoré 
znehodnocujú a 
ohrozujú náš život 

OSR 

  8. -   1. Pozitívne hodnotenie 
druhých v bežných 
podmienkach   

XII. 9.-
10 

-   2. Pozitívne hodnotenie 
najbližších (rodina, 
kamaráti, učitelia...)   

  11. - 3. Úcta k postihnutým, 
starým, chorým 

I. 
  

Tvorivosť v medziľudských 
vzťahoch, iniciatíva 

Rozvíjanie základnej 
tvorivosti, 
objavovanie darov 
prostredníctvom 
širokej ponuky pre 
ľudskú 
tvorivosť(pohybová, 
výtvarná, imitačná, 
literárne, 
prosociálna...) radosť z 
tvorivosti, tvorivosť a 
iniciatíva v 

Rozvíjať u žiakov 
pozitívny postoj k 
postihnutým, chorým, 
a iným skupinám 
obyvateľstva, ktoré 
potrebujú pomoc 
a porozumenie.  
Žiak navrhuje 
možnosti riešenia zlej 
situácie jednotlivých 
skupín obyvateľstva.  

MUV 

  12. -   1.Prečo mám hľadať 
pozitíva na iných?   

  13. -   2. Čo môžem urobiť pre 
iných, alebo pre kolektív   

  14. - 3.Radosť z obdarovania 

II. 15. -   1. Ako môžem pomôcť 
ľuďom v núdzi   

  16.-
17 

-   2. Moje úspechy a záujmy   

III. 18. - 3. Detský čin roka 



  19.-
20 

- 4.Môj detský čin roka medziľudských 
vzťahoch (čo môžem 
urobiť pre mojich 
spolužiakov, pre našu 
triedu, pre rodinu, pre 
ľudí v núdzi...). 

Žiak si uvedomí svoju 
hodnotu, hodnotu 
svojich činov   21. -   5.Obdiv a úcta ku všetkým 

formám života   

IV.   Etické aspekty ochrany prírody Vnímanie prírody, 
obdiv a úcta ku 
všetkým formám 
života, dôležitosť 
ochrany prírody z 
hľadiska 
prosociálnosti (úcta k 
tým, čo prídu do 
prírody po nás, či už o 
týždeň, alebo o sto 
rokov...) ekologická 
etika z pohľadu žiaka 
(zber odpadu, 
neznečisťovať okolie, 
šetriť prírodu 
konkrétnou citlivosťou 
v bežných životných 
situáciách –tečúci 
vodovodný kohútik, 
zbytočne zažaté 
svetlo). 

Žiak vie vysvetliť 
základné pojmy 
súvisiace s ochranou 
prírody a ŽP Žiak 
hľadá možnosti 
zlepšenia stavu ŽP v 
okolí, vyslovuje 
návrhy, čo môže sám 
pre ochranu ŽP spraviť 

OZO 

  22.-
23 

-   1.Zložky ŽP   

  24.-
25 

-     2.Ochrana vody a pôdy     

V. 26. - 3.Ochrana ovzdušia 

  27. - 4. Dôležitosť ochrany 
prírody 

  28. - 5.Ako môžeme my pomôcť 
prírode 

  29.-
30 

- 6.Zber papiera, recyklácia 

VI. 31.-
32 

- 7.Odpady v prírode, tečúca 
voda          

. 33. - 8. Záverečná hodina 

 

 

 

 

 

6.ročník 

 

Mesiac Hodina Tematický celok Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové témy 

IX. 
  

Identifikácia a vyjadrenie 
vlastných citov 

City, ich pomenovanie 
a vyjadrenie, 
prejavenie citov, ich 
identifikácia. Rozvoj 
citového sveta 
dieťaťa.  

Žiak chápe a vie 
vysvetliť pojmy 
empatia, asertivita, 
spolupráca a 
prosociálne (sociálne 
pozitívne) správanie. 
Žiak si v nadväznosti 
na učivo 5. ročníka 
osvojí ďalšie 
prosociálne zručnosti, 
ako napr. 
vyjadrovanie citov, 
empatia, asertivita. 
Žiak vie pomenovať, 
čo v ňom vyvoláva 
príjemné 
a nepríjemné pocity  

OSR 

  1. - 1. Úvodná hodina 

  2. - 2. Definovanie a delenie 
citov, pocitov 

X. 3. - 3. Identifikácia vlastných 
citov, pomenovanie, 
uchopenie, vyjadrenie a 
spôsob ich usmerňovania 

  4. - 4. Pomoc pri verbalizácii 
citového sveta – ponúknuť 
žiakom paletu vyjadrení pre 
to, čo prežívajú. 



  

  

Kognitívna a emocionálna 
empatia, pochopenie druhých,  
vžitie sa do situácie  

Empatia, jej zložky – 
kognitívna 
a empatická, 
empatické správanie 
v kolektíve.  

  OSR 

  5. - 1. Rozvoj empatického 
vnímania iných 

XI.   druhých Tvorba projektov na 
danú tému a ich 
prezentácia.   

Rozvíjať u žiakov 
pozitívny postoj k 
postihnutým, chorým, 
a iným skupinám 
obyvateľstva, ktoré 
potrebujú pomoc 
a porozumenie 
Umožniť žiakom 
pochopiť základné 
etické problémy 
súvisiace s 
ekonomickými 
hodnotami, pravdou 
a dobrým menom 
Žiaci vytvoria 
v skupinách projekty 
o vzájomnej ľudskej 
netolerancii v 
minulosti  Žiaci 
predkladajú návrhy 
na to, aby sa každý 
človek stal 
empatickým  

TBZ, OSR 

  6. - 2. Zložky empatie – 
kognitívna a empatická 

  7. - 3. Rozvoj empatie– 
počúvanie, podobná 
skúsenosť, citlivosť 

  8. - 4. Zažívanie situácií zo 
strany druhých 

XII. 9. - 1. Hľadanie materiálov na 
projekty na internete 

  10. - 2.prezentovanie projektov 

  11. - 3. prezentovanie projektov 

I. 12. - 4. Odstráňme netoleranciu 

    Zvládnutie asertivity Asertívne správanie 
ako súčasť správania 
a konania človeka. 
Vyjadrenie vlastného 
názoru.  

Žiaci sa naučia 
pokojne prejaviť svoj 
názor, vysloviť 
vhodným spôsobom 
postoj ku 
každodenným veciam 
a situáciám  

MUV 

  13. - 1. Asertivita ako súčasť  
komunikácie 

  14. - 2. Vysvetlenie podstaty 
asertivity – pokojné 
presadzovanie svojich 
názorov bez toho aby sme 
ubližovali inému 

II. 15. - 3. učíme sa vyjadriť svoj 
názor 

  
  

Pozitívne vzory správania v 
histórii a v literatúre 

Vzor, model, idol, 
pozitívne a negatívne 
vzory.   

Rozvíjať schopnosť 
mravného úsudku na 
modeloch správania, 
ktoré sú 
prezentované 
v médiách Ako sa 
dobro a zlo prejavuje 
na správaní 
jednotlivcov a skupín, 
s akými dôsledkami 
pre jednotlivca 
a skupiny  

MUV, OSR 

  16. - 1. Vysvetlenie pojmov vzor, 
model, idol 

  17. - 2. Pozitívne a negatívne 
vzory. Pozitívne vzory 
správania v histórii, 
literárne vzory, filmoví 
hrdinovia. 

III. 18. - 3. Čo je to dobro a zlo 
v ľudskom živote? 

    Mediálna výchova Média a ich vplyv na 
voľný čas, ich funkcia 
v živote človeka. 
História vývoja médií. 
Postavenie filmu 
v živote dieťaťa 
a dospelého, výroba 
filmu.  

Žiaci sa oboznámia so 
základnými druhmi 
médií a ich 
významom pre náš 
život Cieľom je 
upozorniť na 
pozitívnu stránku 
médií, na to, čo sa 
z nich žiak môže 

MDV 

  19. - 1. Čo sú médiá a ako s nimi 
trávim voľný čas 

  20. - 2. Čo všetko nám médiá 
ponúkajú (funkcie médií) 

  21. - 3. Ako sa médiá vyvíjali  

IV. 22. - 1. Film a filmová realita 

  23. - 2. Násilie vo filmoch 



  24. - 3. Kto je kto pri výrobe 
filmu 

naučiť Žiak si uvedomí 
rozdiely 
medzi realitou a 
„filmovou realitou“ 
Žiak sa naučí, ako film 
vzniká a čo negatívne 
môže priniesť, vyčlení 
programy, ktoré sú 
pre neho vhodné 
Rozvíjať u žiakov 
povedomie vlastnej 
dôstojnosti a hodnoty 
ľudskej bytosti, 
v tomto zmysle byť 
schopný kriticky 
hodnotiť 
masmediálne vplyvy, 
vychovať kritického 
diváka  

  25. - 4. Vývoj filmu a filmové 
efekty 

V. 

  

Pozitívne vzory v 
každodennom živote 
("hrdinovia všedných  dní") 

Hrdinovia a vzory 
v dennom živote, kde 
ich stretávame.  

Žiak vie zhodnotiť 
svoje dobré stránky 
a skutky.  Žiaci si 
pracujú s brožúrou 
Detský čin roka, kde 
sú dobré skutky detí 
v ich veku, naučia sa, 
že aj dieťa môže 
pomôcť Žiaci 
pripravia vlastné 
príbehy o DČR  

OSR 

  26. - 1.Anonymný hrdina 

  27. - 2. Dobrí ľudia v mojom 
okolí. 

  28. - 3.Môžem byť ja vzorom pre 
iných? 

    Prosociálne správanie Pomoc, darovanie, 
ochota a vzájomná 
spolupráca 
v kolektíve, v rodine. 
Vlastnoručná výroba 
darčeka pre blízkeho 
človeka.  

V nadviazaní na 
predchádzajúci TC 
žiak pokračuje 
v pozitívnom vnímaní 
samého seba 
a v rozvoji svojich 
dobrých skutkov Žiak 
vie pomenovať, čo 
v živote urobil pre 
iných bez očakávania 
odmeny Žiaci si 
pripravia jednoduché 
darčeky pre blízkych 
a tých následne 
obdarujú . 

OSR 

  29. - 1.Správanie v prospech 
druhého 

VI. 30. - 2. Správanie bez 
protislužby alebo odmeny 

  31. - 3. Pomoc, darovanie, 
delenie sa 

  32. - 1. Obdarujme sa! Urobme 
niečo pre iných! 

. 33. - 2.Záverečná hodina 

              

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7.ročník 

 

Mesiac Hodina Tematický celok Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové témy 

IX. 
  

Objavenie vlastnej 
jedinečnosti a identity 

Veľkosť a dôstojnosť 
ľudskej osoby, silné 
a slabé stránky detí 
a dospelých, zdravé 
sebavedomie a jeho 
upevňovanie. Človek, 
jeho osobnosť, silné 
a slabé stránky, 
sebavýchova človeka.  

Žiak si osvojí základné 
postoje, ktoré 
podmieňujú 
kultivované 
dospievanie. Učí sa 
poznávať sám seba, 
objavuje svoju 
identitu, rozvíja 
sebaoceňovanie  
Žiak  spozná možnosti 
sebarozvíjania, 
spozná rozdiel medzi 
vlastnosťami 
osobnosti, napr. 
charakter, 
temperament, 
schopnosti...  

OSR 

  1. - 1.Úvodná hodina 

  2. - 2. Veľkosť a dôstojnosť 
ľudskej osoby, úcta 
k človeku 

X. 3. - 3.Moje silné a slabé stránky 

  4. - 4.Zdravé sebavedomie 

  5. - 1.Ako môžeme pracovať na 
svojich slabých stránkach 

  6. - 2. Každý má nejaké 
nedostatky 

XI. 7. - 3.Človek ako osobnosť, 
človek ako jedinec 

  8. - 4. Sebavýchova človeka 

  

  

 
Byť sám sebou, vedieť obhájiť 
svoje práva a názory 

Človek ako súčasť 
skupiny a jeho 
správanie v nej, 
názory, situácie, 
asertivita.  

 
Žiaci sa naučia 
diskutovať 
v skupinách na 
jednotlivé témy Žiak 
sa učí obhájiť svoje 
názory vhodným 
spôsobom 
a akceptovať názory 
iných  

OSR 

  9. - 1. Vedieť sa presadiť a 
obhájiť v rôznych situáciách 

  10. - 2.vyslovenie a vysvetlenie 
svojich názorov 

XII. 11. - 3.umenie čeliť tlaku 
skupiny 

  12. - 4.asertívne správanie 

  
  

Prosociálnosť ako zložka 
vlastnej identity 

Tolerancia a názorová 
akceptácia v skupine. 
Detský hrdina, jeho 
vlastnosti a činy, 
Detský čin roka.  

Žiak sa vie vhodným 
spôsobom opýtať 
prečo, vedie 
odmietnuť názor, 
s ktorým nesúhlasí  

OSR, MDV 

  13. - 1. rešpekt a akceptovanie 
názorov 

I. 14. - 2.ochota odpúšťať a žiadať 
o odpustenie 

  15. - 3. čo som urobil pre iných?! 

  16. - 1. Práca s brožúrou Detský 
čin roka, resp. práca s 
internetom 

II. 17. - 2. Príprava materiálov pre 
DČR 

  18. - 3. príprava a prezentovanie 
svojich príbehov (DČR) 

  
  

Etické aspekty vzťahu k 
vlastnej rodine 

Rodina ako základná 
bunka spoločnosti, jej 
zákonitosti, pravidlá, 
vzájomná tolerancia 
v nej. Práva 
a povinnosti v rodine, 
vzájomná 
komunikácia.  

Žiak sa oboznámi 
s tým, ako rodina 
funguje, aké má úlohy 
a pochopí, aká je jeho 
úloha v rodine. Žiak 
sa naučí oceniť, čo je 
v jeho rodine dobré, 
učí sa komunikovať 
s rodičmi 
a súrodencami. 

OSR, VMR 

  19. - 1.Hlbšie poznanie vlastnej 
rodiny 

III. 20. - 2. Príprava projektov 
o rodine(čo sa mi na mojej 
rodine páči, ako moja 
rodina funguje) 

  21. - 3.Prezentácia projektov o 
rodine 



  22. - 1. Moje práva a povinnosti 
v rodine 

Oboznámi sa 
s pojmami ako 
neúplná rodina, alebo 
náhradná rodinná 
výchova  

  23. - 2. Zásady komunikácie v 
rodine 

IV. 24. - 3. Vžitie sa do pozície 
rodičov 

  

  

Etické aspekty integrovania 
sexuálnej zrelosti do kontextu  
osobnosti 

Sexuálna identita, 
vzťahy medzi 
pohlaviami, pohlavné 
choroby, AIDS.  

Žiak prehlbuje svoju 
sexuálnu identitu, 
chápe pozitívne 
hodnoty priateľstva, 
lásky, manželstva a 
rodiny, uvedomuje si 
riziká spojené s 
predčasným 
sexuálnym životom  

OSR 

  25. - 1. Rozvíjanie sexuálnej 
identity 

  26. - 2. Vzťahy medzi chlapcami 
a dievčatami. Priateľstvo a 
láska 

V. 27. - 3. Pohlavné choroby a 
AIDS. Sloboda 
a zodpovednosť 
v dozrievaní 

  

  

Vzťah k starým, chorým 
a k osobám so špecifickými  
potrebami  

Manželstvo a zdravá 
rodina v protiklade 
s rodinou 
s postihnutým 
jedincom. Rasizmus 
a xenofóbia, 
náboženská 
tolerancia 
a znášanlivosť.  

Žiak rozvíja pozitívny 
postoj k postihnutým, 
chorým, a iným 
skupinám 
obyvateľstva, ktoré 
potrebujú pomoc a 
porozumenie Žiak sa 
oboznámi s pojmami, 
ktoré súvisia 
s problematikou 
a v nadväznosti na 
vedomosti z OBN sa 
snaží odstrániť zo 
svojho myslenia 
predsudky 
a stereotypy spojené 
s inými kultúrami . 

OSR 

  28. - 1.Manželstvo a založenie 
rodiny 

  29. - 2.empatia a komunikácia 
s postihnutým človekom 

VI. 30. - 3.môžu nám postihnutí 
niečo odovzdať? 

  31. - 1.Byť iný neznamená byť 
zlý 

  32. - 2.Rasizmus a xenofóbia 

. 33. - 3.Odlišné náboženstvo 
a pôvod, práva človeka a 
dieťaťa 

              

 

 

8.ročník 

 

Mesiac Hodina Tematický celok Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové témy 

IX. 
  

Zdroje etického poznania 
ľudstva 

vie vysvetliť, čo je to 
mravná hodnota a 
mravná norma- 
pozná základné 
zdroje etického 
poznania ľudstva  

Pozná zdroje etického 
poznania ľudstva, chápe 
význam  svedomia vo 
svojom živote. Prejavuje 
rozhodnutie pre dobro 
ako postoj.  
 
Vie vysvetliť čo je to 
mravná hodnota 
a mravná norma.  
 

Osobnostný 
a sociálny rozvoj 
Osobnostný 
a sociálny rozvoj  

  1. - 1. Úvodné aktivity 

  2. - 2. Etika ako veda 

X. 3. - 3. Mravné hodnoty 

  4. - 4. Svedomie 

  5. - 1. Pozitívne vzory 

XI. 6. - 2. Etika a náboženstvo 

  7. - 3. monoteistické 
náboženstvá 



  8. - 4. polyteistické 
náboženstvá 

Učí sa odbúravať 
predsudky medzi 
veriacimi 
a neveriacimi.  Rešpektuje 
iné názory. Prispieva 
k porozumeniu, úcte 
a tolerancii voči 
nábožensky založeným 
ľuďom. Zaujíma sa 
o zvyky na Slovensku  

XII. 

  

 
Život, telesné a duševné 
zdravie ako etická hodnota 

- vie vysvetliť termín 
zdravie a 
starostlivosť o 
zdravie-  vie 
zdôvodniť tvrdenie, 
že zdravie je etická 
hodnota 

 
Vie vysvetliť termín  
zdravie a starostlivosť 
o svoje zdravie, 
eutanázia, interupcia... 
Vie zdôvodniť tvrdenie, že 
zdravie je etická hodnota. 
Chápe zdravie svoje 
i zdravie iných (oblečenie, 
jedlo, oddych, pohyb, 
stop drogám...)  

Ochrana života a 
zdravia  

  9. - 1. Život máme len jeden 

  10. - 2. Ochrana života, 
starostlivosť o zdravie ako 
etický problém 

  11. - 3. Základy duševnej 
hygieny 

I. 12. - 4. Lekárska etika - 
eutanázia, darovanie 
orgánov, klonovanie 

    Udalosti v decembri   Vie vysvetliť,  čo znamená 
AIDS.  
 
Vie porozprávať 
o vianočnom období vo 
svojej rodine, zúčastniť sa 
na príprave vianočného 
programu. 
 
 Je informovaný 
o gastronómii, stolovaní 
a zvykoch počas Vianoc 
u nás a v zahraničí . 

Ochrana života a 
zdravia    13. - 1. AIDS – 1. december 

  14. - 2. 10. December- deň boja 
za ľudské práva 

II. 15. - 3. Vianoce, sviatok rodiny 

  
  

 
Prosociálne správanie 

- vie, aké má miesto 
asertivita V 
prosociálnom 
správaní- pozná 
zásady prijímania a 
vyslovenia 
komplimentu, 
prijímania 
oprávnenej i 
neoprávnenej kritiky 

 
Žiak pochopí nutnosť 
pomáhať iným, vie 
zhodnotiť svoje pozitívne 
činy a pochopí, že aj dieťa 
môže pomôcť Rozvíjať u 
žiakov pozitívny postoj k 
postihnutým, chorým, a 
iným skupinám 
obyvateľstva, ktoré 
potrebujú pomoc 
a porozumenie  

Osobnostný 
a sociálny rozvoj 
Osobnostný 
a sociálny rozvoj  

  16. - 1. Práca s brožúrou Detský 
čin roka, resp. práca s 
internetom 

  17. - 2. Príprava materiálov pre 
DČR 

III. 18. - 3. príprava 
a prezentovanie svojich 
príbehov (DČR) 

  19. - 1.prečo mám hľadať 
pozitíva na iných? 

  20. - 2. Čo môžem urobiť pre 
iných, alebo pre kolektív 

  21. - 3.Radosť z obdarovania 

IV.   Ekonomické hodnoty a etika vie rozoznať a 
vysvetliť 
inštrumentálnosť a 
cieľovosť hodnoty 
peňazí- rozumie 
pojmom 
materializmus 
a konzumizmus, 
vie  vymenovať 
„ekonomické cnosti“ 

Chápe základné 
ekonomické pojmy 
súvisiace s ekonomickými 
hodnotami. Pozná ciele 
a úlohy reklamy. 
V materiálnej oblasti je 
rozvážny, učí sa chápať 
hodnotu peňazí. 
  
Pozná banky a iné 
finančné inštitúcie Učí sa 

Osobnostný 
a sociálny rozvoj 
Osobnostný 
a sociálny rozvoj  

  22. - 1. Vlastníctvo a peniaze 
ako prostriedok a cieľ 

  23. - 2. „Ekonomické cnosti“, 
sporivosť, podnikavosť, 
umenie hospodáriť 

  24. - 3. Svojpomoc, darovanie 

  25. - 1. Solidarita, pomoc 
slabším 

V. 26. - 2. Reklama – jej ciele 
a metódy 



  27. - 3. Ochrana spotrebiteľa, 
reklamačný poriadok, 
Slovenská obchodná 
inšpekcia 

rozumne hospodáriť. 
Nenaletieť na reklamu. 
Pozná svoje práva pri 
reklamácii  

    Etické morálne hodnoty - pozná zásady 
narábania 
spravodlivo, vie  
vysvetliť pojmy 
dobré meno, česť, 
ublíženie na cti 

 
Pozná zásady narábania 
s pravdou. Uvedomuje si 
hodnotu pravdy, cti 
a dobrého mena. 
V komunikácii svoje 
názory a tvrdenia 
podkladá argumentmi 
a prijíma argumentáciu 
iných. Pochopenie toho, 
že pravda môže spôsobiť 
bolesť. Že je aj možnosť, 
kedy nepovedať pravdu. 
Utvrdzuje si obsah učiva 
8. ročníka.  

Osobnostný 
a sociálny rozvoj 
Osobnostný 
a sociálny rozvoj  

  28. - 1. Dobré meno 

  29. - 2. Pravda, Poznanie 

VI. 30. - 3. Pravda a lož, tajomstvo 

  31. - 1. Je vždy správne 
povedať pravdu? 

  32. - 2. Česť človeka 

. 33. - 3. Dobré meno 

              

 

9.ročník 

 

Mesiac Hodina Tematický celok Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové témy 

IX. 
  

Prehlbovanie komunikačných 
schopností 

vie vysvetliť, čo je to 
mravná hodnota a 
mravná norma- 
 
pozná základné 
zdroje etického 
poznania ľudstva  

Žiak sa učí vstupovať 
do dialógu, asertívne 
reagovať, diskutovať 
na vybrané, etické 
témy. 
 Učí sa vcítiť do 
situácie iných ľudí 
a chápať morálny 
konflikt z iného uhlu 
pohľadu Žiak sa naučí 
vhodným spôsobom 
vyjadriť svoj 
negatívny názor na 
postoj iného človeka. 
 
 Učí sa povedať „NIE“ 
v situáciách, kedy je 
na neha vyvíjaný 
nátlak.   
 

MDV 

  1. - 1. Úvodné aktivity 

  2. - 2. Počúvanie, správne 
vedenie dialógu 

X. 3. - 3. Diskusia a jej zásady 

  4. - 4. Diskusia na morálne 
témy – rasizmus, eutanázia, 
trest smrti, interrupcia a 
iné 

  5. - 1. Riešenie konfliktov 

XI. 6. - 2. „Moja odpoveď je NIE“ 

  7. - 3. Oprávnená 
a neoprávnená kritika 

  8. - 4. Prosociálne správanie 

XII.   Zdravý životný štýl  vie vysvetliť termín 
zdravie a starostlivosť 
o zdravie-  vie 
zdôvodniť tvrdenie, 
že zdravie je etická 
hodnota 

Vie vysvetliť termín  
zdravie a starostlivosť 
o svoje zdravie, 
eutanázia, 
interupcia... 
 
 Vie zdôvodniť 
tvrdenie, že zdravie je 
etická hodnota. 
Chápe zdravie svoje 
i zdravie iných 
(oblečenie, jedlo, 

OSR 

  9. - 1. Život máme len jeden 

  10. - 2. Ochrana života, 
starostlivosť o zdravie ako 
etický problém 

  11. - 3. Základy duševnej 
hygieny 

I. 12. - 4. Lekárska etika - 
eutanázia, darovanie 
orgánov, klonovanie 

  13. - 1. Každý človek má svoju 
hodnotu 



  14. - 2. 10. December- deň boja 
za ľudské práva 

oddych, pohyb, stop 
drogám...)  
 
Žiak rozvíja 
a uvedomuje si svoje 
pozitívne vlastnosti, 
zároveň sa učí 
vystríhať 
neprimeraného 
sebaoceňovania. 
 
  Oboznamuje sa so 
základnými ľudskými 
právami, a ich 
porušovaním 
v minulosti a dnes . 
 
 

II. 15. - 3. Porušovanie ľudských 
práv 

    Prosociálne správanie  vie, aké má miesto 
asertivita V 
prosociálnom 
správaní- pozná 
zásady prijímania a 
vyslovenia 
komplimentu, 
prijímania oprávnenej 
i neoprávnenej kritiky 

Žiak pochopí nutnosť 
pomáhať iným, vie 
zhodnotiť svoje 
pozitívne činy 
a pochopí, že aj dieťa 
môže pomôcť. 
 
 Uvedomenie si 
vlastnej hodnoty, 
nepovyšovať sa nad 
iných vo vystupovaní, 
v nárokoch, rozvíjanie 
pozitívnych vlastností 
- dobroprajnosť, 
cieľavedomosť, 
pracovitosť, 
usilovnosť.   
 

MUV 

  16. - 1. Práca s brožúrou Detský 
čin roka, resp. práca s 
internetom 

  17. - 2. Príprava materiálov pre 
DČR 

III. 18. - 3. príprava a prezentovanie 
svojich príbehov (DČR) 

  19. - 1.Kultivované vyjadrovanie 
svojich citov, 
sebaovládanie 

  20. - 2. Čo môžem urobiť pre 
iných, alebo pre kolektív 

  21. - 3. Zmysluplné využitie 
voľného času 

IV.   Závislosti vie vysvetliť termín 
zdravie a starostlivosť 
o zdravie-  vie 
zdôvodniť tvrdenie, 
že zdravie je etická 
hodnota 

Chápe základné 
rozdelenie závislostí, 
naučí sa aké 
negatívne vplyvy 
spôsobujú ktoré 
omamné látky. Žiak sa 
učí preberať 
zodpovednosť pri 
ponuke rozličných 
typov závislostí   Žiak 
pochopí, že človek sa 
môže stať závislý aj 
od vecí, s ktorými je 
on sám v kontakte.  
 
Oboznámi sa 
s negatívami 
sektárskeho 
správania, ktoré 
podnecujú rasovú 
neznášanlivosť  

OZO 

  22. - 1. Závislosti (látkové 
a nelátkové) 

  23. - 2. Fajčenie a alkoholizmus 

  24. - 3. Omamné látky, tvrdé 
drogy 

  25. - 1. Nelátkové závislosti – 
gamblerstvo, nadmerné 
sledovanie TV... 

V. 26. - 2. Sekty a kulty 

  27. - 3. Rasová neznášanlivosť 

    Masmediálne vplyvy  pozná zásady 
narábania 
spravodlivo, vie                        
vysvetliť pojmy dobré 

Žiak sa naučí, ako film 
vzniká a čo negatívne 
môže priniesť, vyčlení 
programy, ktoré sú 
pre neho vhodné. 

MDV 

  28.-29 - 1. Prosociálne vzory v 
médiách 

VI. 30. - 2. Kritický pohľad na 
filmovú produkciu 



  31. - 3. Pozitívne a negatívne 
vplyvy TV 

meno, česť, ublíženie 
na cti 

 
 Rozvíjať u žiakov 
povedomie vlastnej 
dôstojnosti a hodnoty 
ľudskej bytosti, 
v tomto zmysle byť 
schopný kriticky 
hodnotiť 
masmediálne vplyvy, 
vychovať kritického 
diváka Žiak si 
uvedomí rozdiely 
medzi realitou a 
„filmovou realitou“ . 
 
Vie analyzovať, ktorý 
film, či relácia je 
vhodný pre ktorú 
vekovú kategóriu, 
v čom bol pre neho 
zaujímavý . 

  32. - 1. Film nie je realita 

. 33. - 2. Ukážky z vybraných 
filmov a ich analýza 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


