
                                                Učebné osnovy 

 

Názov predmetu Etická výchova 

Časový rozsah výučby 

iŠVP/iŠkVP 

1 hodina týždenne,  33 hodín ročne / 0 hodiny = 0 hodín ročne 

Spolu 33 hodín. 

Ročník šiesty 

Škola ISCED 2 – nižšie sekundárne vzdelávanie 

Názov ŠkVP 2. stupeň základnej školy 

Kód a názov ŠVP ŠVP pre 2. stupeň ZŠ v Slovenskej republike 

Stupeň vzdelania ISCED 2 – nižšie stredné vzdelávanie 

Dĺžka štúdia 5 rokov 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

1. 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. 

2. 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.  

 

3. VZDELÁVACÍ ŠTANDARD  -- VÝKONOVÝ  A  OBSAHOVÝ  ŠTANDARD 

Identifikácia a vyjadrovanie citov 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak na konci 6. ročníka základnej školy 

vie/dokáže:  

 

 pomenovať city zodpovedajúce prežívaniu 

pohody a nepohody,  

 uviesť príklady vplyvu citov na zdravie 

človeka,  

 zahrať scénku s vyjadrením rôznych 

emocionálnych stavov,  

 rozlíšiť kultivovanosť a nekultivovanosť vo 

vyjadrovaní citov,  

 zahrať formou scénky spôsob vyjadrenia 

citov spojených s nepohodou,  

 

 

 

  

 city  

 základné delenie citov  

 city a zdravie  

 city a výkonnosť  

 kultivované vyjadrovanie citov  

Kognitívna a emocionálna empatia 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

 

 

 vysvetliť pojem empatia a jej dôležitosť v 

medziľudských vzťahoch,  

 vysvetliť, čo ovplyvňuje empatiu,  

 používať prvky aktívneho počúvania v 

komunikácii,  

 diskutovať o dôvodoch empatie pri 

riešení problémov,  

 

 

 

  

 empatia  

 faktory ovplyvňujúce empatiu  

 empatia v modelových situáciách  

 počúvanie a empatia  

 

Asertívne správanie 



Výkonový štandard Obsahový štandard 

 

 

 rozlíšiť pasívne, agresívne a asertívne 

správanie,  

 predviesť v scénkach ukážky jednotlivých 

druhov správania,  

 použiť asertívne techniky v modelových 

situáciách,  

  vysvetliť podstatu asertívnych práv,  

  použiť v bežnej komunikácii prvky 

asertívneho správania,  

 

 

 

 

  

 asertivita  

 typy správania: pasívne, agresívne a 

asertívne, ich výhody a nevýhody  

 asertívne techniky a ich použitie  

 asertívne práva a ich použitie  

 

Pozitívne vzory správania v histórii a v literatúre 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

 

 

 vysvetliť pojmy: vzor, model, idol, ideál,  

 rozlíšiť pozitívne a negatívne vzory 

historických postáv,  

 analyzovať vlastnosti zobrazených vzorov,  

 posúdiť, ktoré vlastnosti vzoru je vhodné si 

osvojiť,  

 diskutovať o morálnych dilemách,  

 

 

 

  

 vzor, model, idol, ideál  

 vzory správania v histórii  

 literárne vzory, filmoví hrdinovia  

 dobro a zlo  

       

 

Pozitívne vzory v každodennom živote 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

 uviesť rozdiel medzi reálnymi a zobrazenými 

vzormi,  

 vysvetliť dôležitosť prosociálnych vzorov,  

 identifikovať pozitívne vzory vo svojom 

okolí,  

 zhodnotiť dôležitosť prítomnosti vzorov vo 

svojom živote,  

 posúdiť dôsledok vlastného správania pre 

iných, najmä mladších,  

 

 reálne vzory správania  

 

 verejné vzory správania  

 anonymné prosociálne vzory  

  

       

 

 

 


