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Základná škola, Školská 3, 076 43 Čierna nad Tisou                                                                                                        

 

Tematický  výchovno - vzdelávací plán inovovaný 

 

Stupeň vzdelania: primárne ISCED1 

Vzdelávacia oblasť:  Človek a hodnoty 

Predmet: Etická výchova 

Školský rok: 2018/2019 

Ročník : 4. 

Spracoval: Mgr.Jozef Balický 

Učebný materiál: Pracovné listy 

 

Časová dotácia:     1          týždenne           (   33   ročne) 
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M/T Tematický celok/hod.: Téma: Výkonový štandard 
Výstup na hodnotenie: 

Metódy a formy práce: Prierezové témy: Poznámky: 

IX/II Postoje a 
spôsobilosti v 
medziľudských 
vzťahoch 

 
 

tolerancia a 

ústretovosť vo 

vzťahoch  
 

opísať rozdiely správania medzi 

chlapcami a dievčatami 

- motivačný rozhovor, 
demonštrácia, didaktická 
hra 
-hromadná, 
 

OSR 
Vzájomné vzťahy 

medzi ľuďmi 

 

IX/III  zlaté pravidlo 

mravnosti  
 

rozpoznať situácie, kde je 

potrebné ticho a počúvanie, 

- motivačný rozhovor, 
demonštrácia, didaktická 
hra 
-hromadná, 
skupinovo-problémová 

OSR 
Vzájomné vzťahy 

medzi žiakmi 

 

IX/IV  rešpekt a úcta  

rovnoprávnosť 

mužov a žien  
 

opísať rozdiely správania medzi 

chlapcami a dievčatami 

- motivačný rozhovor 
-hromadná, 
skupinovo-problémová 

             MUV 
Podpora 

sebavedomia 

 

X/I  komunikačné 

zručnosti v 

medziľudských 

vzťahoch  
 

 
 

 rozpoznať vhodné a nevhodné 

správanie voči osobám 

opačného pohlavia 

  
 

- motivačný rozhovor, 
demonštrácia, didaktická 
hra 
skupinovo-problémová 

             OSR 
vzájomné vzťahy 

medzi ľuďmi 

 

X/II  kultivované 
správanie k osobám 
opačného pohlavia 

rozpoznať vhodné a nevhodné 

správanie voči osobám 

opačného pohlavia 

- motivačný rozhovor, 
demonštrácia, didaktická 
hra 
-hromadná, 
skupinovo-problémová 

                OSR 
vzájomné vzťahy 

medzi žiakmi 

 

X/III Reálne a zobrazené 
vzory 

vzor správania  
 

 
 

- motivačný rozhovor, 
demonštrácia, didaktická 
hra 
-hromadná, 
skupinovo-problémová 

OSR 
sebapoznávanie 

 
 

 

X/IV  komunikačné rozlíšiť na príkladoch pozitívne i - motivačný rozhovor,   
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M/T Tematický celok/hod.: Téma: Výkonový štandard 
Výstup na hodnotenie: 

Metódy a formy práce: Prierezové témy: Poznámky: 

prostriedky a ich 

úloha  
 

negatívne vplyvy televízie a 
iných komunikačných 

prostriedkov 

demonštrácia, didaktická 
hra 
-hromadná, 
skupinovo-problémová 

OŽZ 
Slušné správanie 

 

XI/I  komunikačné 

prostriedky a ich 

úloha  
 

rozlíšiť na príkladoch pozitívne i 
negatívne vplyvy televízie a 

iných komunikačných 
prostriedkov 

- motivačný rozhovor, 
demonštrácia, didaktická 
hra 
-hromadná 

OSR  

XI/II  prosociálne vzory v 

okolí dieťaťa  
 

uviesť príklady prosociálnych 
ľudí zo svojho okolia 

- motivačný rozhovor, 
demonštrácia, 
-hromadná, 
skupinovo-problémová 

              OSR  

XI/III  prosociálne vzory v 

okolí dieťaťa  
 

uviesť príklady prosociálnych 
ľudí zo svojho okolia 

- motivačný rozhovor 
-hromadná, 
skupinovo-problémová 

             OŽZ 
 

 

XI/IV  čitateľský návyk – 
zdroj prosociálnych 

vzorov 

vyjadriť svoj názor na prečítanú 
knihu 

- motivačný rozhovor, 
demonštrácia, didaktická 
hra 
-hromadná, 
skupinovo-problémová 

             ĽD 
   Zachovanie 
ľudskej dôstojnosti 

 

 

XII/I  čitateľský návyk – 
zdroj prosociálnych 

vzorov 

vyjadriť svoj názor na prečítanú 
knihu 

- motivačný rozhovor, 
demonštrácia, didaktická 
hra 
-hromadná, 
skupinovo-problémová 

MUV 
Riešenie konfliktov 
pokojnou cestou 

 

XII/II Časová rezerva   - motivačný rozhovor, 
demonštrácia, didaktická 
hra 
-hromadná 

MUV 
Neverbálna 

komunikácia 

 

XII/III Rozvoj tvorivosti a 
iniciatívy 

záujmy rozvíjajúce 

osobnosť človeka  
 

 
 uviesť príklady vzájomnej 

užitočnosti 
 

- motivačný rozhovor, 
demonštrácia, didaktická 
hra 
-hromadná, 

OŽZ 
Sebapoznávanie 
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M/T Tematický celok/hod.: Téma: Výkonový štandard 
Výstup na hodnotenie: 

Metódy a formy práce: Prierezové témy: Poznámky: 

skupinovo-problémová 

I/II  kvality človeka 

využité pre spoločné 

dobro  
 

 vymenovať iniciatívy, kde môže 

preukázať svoj vzťah k ochrane 

prírody a životného prostredia 
 

- motivačný rozhovor, 
demonštrácia, didaktická 
hra 
-hromadná 

         OSR 
Rozvoj schopností 
poznávania 

 

I/III  tvorivosť, 
iniciatívnosť a 

vytrvalosť pri riešení 
každodenných 

problémov 

pripraviť si iniciatívy na ochranu 

prírody 
 

- motivačný rozhovor 
-hromadná, 
skupinovo-problémová 

             MUV 
Radosť z 

obdarovanie 

 

I/IV  tvorivosť, 
iniciatívnosť a 

vytrvalosť pri riešení 
každodenných 

problémov 

 pripraviť si iniciatívy na 

ochranu prírody 
 

- motivačný rozhovor, 
demonštrácia, didaktická 
hra 
-hromadná 

OŽZ 
Ochrana zdravia 

 

II/I Časová rezerva   - motivačný rozhovor, 
demonštrácia, didaktická 
hra 
-hromadná 

OSR 
 Vzájomné vzťahy 

medzi ľuďmi 
 

 

II/II Dohovor o právach 
dieťaťa 

ľudské práva, práva 

detí  
 

 
vymenovať päť práv dieťaťa 

  
 

- motivačný rozhovor, 
demonštrácia, didaktická 
hra 
skupinovo-problémová 

           OSR  
Vzájomné vzťahy 

medzi ľuďmi 
 

 

II/III  detská práca  
 

rozpoznať, ktoré práva dieťaťa 
sa dodržujú alebo porušujú v 

jeho prostredí 

- motivačný rozhovor, 
demonštrácia, didaktická 
hra 
-hromadná, 
skupinovo-problémová 

OSR 

 Vzájomné vzťahy 
medzi ľuďmi 

 

III/I  solidarita a prijatie 

odlišností  
 

vysvetliť potrebu solidarity s 

deťmi, ktoré dlhodobo trpia 

nedodržiavaním ich práv  
 

- motivačný rozhovor, 
demonštrácia, didaktická 
hra 
-hromadná, 

OSR 
Vzájomné vzťahy 

medzi ľuďmi 
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M/T Tematický celok/hod.: Téma: Výkonový štandard 
Výstup na hodnotenie: 

Metódy a formy práce: Prierezové témy: Poznámky: 

skupinovo-problémová 

III/II  solidarita a prijatie 

odlišností  
 

zapojiť sa do aktivity, ktorá 

podporuje solidaritu 
 

- motivačný rozhovor, 
demonštrácia 
skupinovo-problémová 

OSR 
vzájomné vzťahy 

medzi ľuďmi 

 

III/III  povinnosti detí 
vyplývajúce z ich 
práv 

vymenovať päť povinností, 
ktoré má voči iným ľuďom 

- motivačný rozhovor, 
demonštrácia, didaktická 
hra 
-hromadná, 
skupinovo-problémová 

MEV 
Využívanie IKT 

 

IV/I  povinnosti detí 
vyplývajúce z ich 
práv 

vymenovať päť povinností, 
ktoré má voči iným ľuďom 

- motivačný rozhovor, 
demonštrácia, didaktická 
hra 
-hromadná, 
skupinovo-problémová 

OSR 
 

 

IV/II Časová rezerva Učebné predmety – 

ktoré predmety sa mi 

páčia viac, ktoré menej 

 - motivačný rozhovor, 
demonštrácia, didaktická 
hra 
-hromadná, 
skupinovo-problémová 

OSR 
sebaovládanie 

 

IV/III Náš región – naša 
vlasť 

dedina, mesto, 

región  
 

priradiť svoje bydlisko do 

lokality regiónu 

- motivačný rozhovor 
-hromadná, 
skupinovo-problémová 

MUV 
Kultúrna 

gramotnosť 

 

  Podieľam sa na 

vytváraní dobrej 

atmosféry na našej 

škole? 

V/I  dedina, mesto, 

región  
 

priradiť svoje bydlisko do 

lokality regiónu 

- motivačný rozhovor 
-hromadná, 
skupinovo-problémová 

 
OŽZ 

Ochrana zdravia 

 

V/II  dedina, mesto, 

región  
 

pomenovať špecifiká, krásy i 

možnosti svojho regiónu 

- motivačný rozhovor, 
demonštrácia, didaktická 
hra 
-hromadná, 
skupinovo-problémová 

           OSR 
Rozvoj schopností 
poznávania 
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M/T Tematický celok/hod.: Téma: Výkonový štandard 
Výstup na hodnotenie: 

Metódy a formy práce: Prierezové témy: Poznámky: 

V/III  vlasť, Slovensko  
 napísať list priateľovi, v ktorom 

bude vykreslený jeho región 
 

- motivačný rozhovor, 
demonštrácia, didaktická 
hra 
-hromadná, 
skupinovo-problémová 

OŽZ 
Slušné správanie 

 

V/IV  vlasť, Slovensko  zostaviť prezentáciu, v ktorej 

predstaví svoj región 

- motivačný rozhovor, 
demonštrácia, didaktická 
hra 
skupinovo-problémová 

MUV 
Rôznorodosť 

ľudského sveta 
 

 

VI/I   
vlasť ,Slovensko 

navrhnúť akciu na pomoc svojho 
regiónu 

- motivačný rozhovor, 
demonštrácia, didaktická 
hra 
-hromadná, 

 OSR 
 Rozvoj schopností 

poznávania 

 

VI/II  vlastenectvo hymna a jej úloha - motivačný rozhovor, 
demonštrácia, didaktická 
hra 
-hromadná, 
skupinovo-problémová 

MUV  
Spolupráca 

rôznorodých skupín 
 

 

VI/III Časová rezerva   - motivačný rozhovor, 
demonštrácia, didaktická 
hra 
-hromadná, 
skupinovo-problémová  
 

MUV 
Hodnoty 

kultúrneho 
prostredia 

 

 

 


