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Charakteristika učebného predmetu a jeho význam v obsahu 

vzdelávania 

Poslaním povinne voliteľného predmetu etická výchova je vychovávať osobnosť 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 

neuspokojuje iba s poskytovaním informácií o morálnych zásadách, ale zážitkovým učením 

účinne podporuje pochopenie a interiorizáciu (zvnútornenie) mravných noriem a napomáha 

osvojeniu správania sa, ktoré je s nimi v súlade. Pripravuje 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. 

Etická výchova sa v  prvom rade  zameriava na výchovu k prosociálnosti, ktorá sa odráža v 

morálnych postojoch a v regulácii správania žiakov. Pre etickú výchovu je primárny rozvoj 

etických postojov a prosociálneho správania. Jej súčasťou je aj rozvoj sociálnych zručností 

/otvorená komunikácia, empatia, pozitívne hodnotenie iných…/ ako aj podpora mentálnej 

hygieny, podieľa sa na primárnej prevenciu porúch správania a učenia. 

 



 

Ciele predmetu 

 

Cieľom etickej výchovy je vychovať osobnosť, ktorá: 

 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. 

 

Dosahovanie týchto cieľov ráta s aktivizáciou a rozvojom nonkognitívnych funkcií 

osobnosti, ktoré uvádza profesor M. Zelina v systéme KEMSAK: 

K  kognitivizácia, ktorej cieľom je naučiť človeka poznávať, myslieť, riešiť problémy 

E emocionalizácia, cieľom je naučiť človeka cítiť a rozvíjať jeho kompetencie pre 

cítenie,  

prežívanie, rozvíjať jeho city 

M motivácia, cieľom je rozvinúť záujmy, potreby, túžby, chcenia osobnosti, jej 

aktivity 



S socializácia, jej cieľom je naučiť človeka žiť s druhými ľuďmi, naučiť ich 

komunikovať, tvoriť  

progresívne medziľudské vzťahy 

A axiologizácia , ktorej cieľom je rozvíjať progresívnu hodnotovú orientáciu 

osobnosti, učiť  

hodnotiť 

K  kreativizácia, cieľom tejto funkcie je rozvíjať v osobnosti tvorivý štýl života. 

 

Vzdelávací obsah predmetu 

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. 



Rozvoj kľúčových kompetencií žiakov v predmete 

 

Kompetencia k celoživotnému učeniu sa   

Pre utváranie a rozvoj tejto kľúčovej kompetencie sú žiaci učiteľom vedení k : 

- podporovaniu sústredenosti, vytrvalosti detí pri spracovávaní a zodpovednosti   

za dokončenie úloh, 

 

- zvyšovanie miery vzájomného akceptovania sa, počúvania sa, kooperácie, doržiavania 

vzájomne dohodnutých pravidiel a rešpektovania sociálnych, kultúrnych i zdravotných 

osobitostí spolužiakov, 

 

-  osvojovaniu základov schopnosti sebareflexie pri poznávaní svojich myšlienkových  

postupov. 

 

Kompetencia k riešeniu problémov 

Pre utváranie a rozvoj tejto kľúčovej kompetencie sú žiaci učiteľom vedení k: 

- vníma a sleduje problémové situácie v škole a vo svojom najbližšom okolí, adekvátne 

svojej úrovni  navrhuje riešenia podľa svojich vedomostí a skúseností z danej oblasti, 

- pri riešení problémov hľadá a využíva rôzne informácie, skúša viaceré možnosti 

riešenia problému, overuje správnosť riešenia a osvedčené postupy aplikuje pri 

podobných alebo nových problémoch,  

- pokúša sa problémy a konflikty vo vzťahoch riešiť primeraným (chápavým  a 

spolupracujúcim) spôsobom. 

 

Kompetencie komunikatívne 

Pre utváranie a rozvoj tejto kľúčovej kompetencie sú žiaci učiteľom vedení k: 

-  aktívnemu počúvaniu a rešpektovaniu názorov druhých, 



- prezentovaniu vlastného názoru, ktorý je zrozumiteľný a akceptovateľný pre 

ostatných, 

- kritickému hodnoteniu informácie, 

- správnemu interpretovaniu získaných faktov, vyvodzovaniu záverov a dôsledkov, 

- schopnosti spracovať informácie, vytvoriť si vlastný názor, argumentovať, vedieť 

prijať názor iných, vedieť sa vcítiť do situácie iných. 

 

Kompetencie sociálne a personálne 

Pre utváranie a rozvoj tejto kľúčovej kompetencie sú žiaci učiteľom vedení k: 

- zameraniu sa na sebapoznanie, sebazdokonaľovanie, sebakontrolu a sebareflexiu, 

- efektívnemu spolupracovaniu a tvorivému prístupu v tímovej práci, 

- schopnosti podieľať sa spoluzodpovedne na dosiahnutých cieľoch tímovej práce, 

- schopnosti nepodliehať emóciám, nepoužívať morálne súdy a odsudzujúce hodnotenia, 

- schopnosti robiť etické analýzy s ohľadom na ľudské práva, 

- schopnosti byť empatický – vcítiť sa do prežívania iných a akceptovať ich potreby. 

 

Kompetencie občianske 

Pre utváranie a rozvoj tejto kľúčovej kompetencie sú žiaci učiteľom vedení k: 

- uvedomeniu si svojich práv, povinností, ľudských práv, záujmov, hodnôt, potrieb a 

postojov v spojení so záujmami širšej skupiny, 

- zaujímať sa aktívne o veci verejné a zodpovedne konať, 

- zapájaniu sa do občianskeho života vo svojom okolí, 

- aktívnemu reagovaniu na prejavy intolerancie, diskriminácie a xenofóbie, 

- schopnosti chrániť životné prostredie a kultúrne dedičstvo. 



Kompetencie pracovné 

Pre utváranie a rozvoj tejto kľúčovej kompetencie sú žiaci učiteľom vedení k: 

- schopnosti posúdiť vlastné reálne fyzické a duševné možnosti, 

- stanoviť si ciele a priority s ohľadom na svoje schopnosti, záujmovú orientáciu a 

životné podmienky, 

- schopnosti zvažovať svoje predpoklady na svoju budúcu profesijnú orientáciu. 

 

Obsah predmetu 2. ročníka 

Tematický 

celok 

Obsah 

(obsahový štandard) 

Výkonový štandard 

(výstupy) 

Medzipredmetové 

vzťahy 

Prierezové témy 

1.Postoje a zručnosti 

v medziľudských 

vzťahoch 

- vie vysvetliť 

dôležitosť počúvania 

pre spoluprácu 

- pozná svoje práva 

a povinnosti v rámci 

školskej triedy 

- chápe  a vnútorne 

akceptuje význam 

počúvania pre 

spoluprácu a dobré 

vzťahy 

- uvedomuje si 

spojitosť práv 

a povinností 

- badať pokroky 

v počúvaní výkladu 

na hodine, ale aj 

v počúvaní 

spolužiakov pri 

diskusii 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj 

- vytvárať prosociálne 

spoločenstvo žiakov 

 

 

OŽZ, ENV 

2. Tvorivosť 

- vie vysvetliť pojem 

tvorivosť 

- vie vysvetliť 

súvislosti medzi 

fantáziou, úsilím 

a tvorivosťou 

- vie vymenovať 

konkrétne produkty 

(ovocie) tvorivosti 

- je si vedomý, že má 

čo ponúknuť zo 

svojich darov 

v prospech 

spoločenstva 

- zapája sa do 

tvorivých úloh 

prostredníctvom 

pozorovacích 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj 

MEV 



v rámci rodiny 

a školy 

schopností a fantázie 

- badať podporu 

sebaovládania 

a trpezlivosti pri 

spoločnom riešení 

úloh 

3. Iniciatíva 

- vie vysvetliť pojem 

iniciatíva 

- vie uviesť príklady 

prospešnej 

a škodlivej iniciatívy 

- uvedomuje si 

rozdiel medzi 

pozitívnou iniciatívou  

a tou, ktorá ohrozuje 

jeho zdravie  osobnú 

bezpečnosť 

- prejavuje 

aktívnejšiu účasť na 

riešení problémov 

v triede 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj 

- viesť žiakov 

k sebaúcte, autonómii 

cítenia a myslenia 

OŽZ, MUV 

 

4. Vyjadrovanie citov 

- vie vysvetliť 

spojenie 

„vyjadrovanie citov“ 

- vie vysvetliť 

význam citov v 

živote človeka 

pozná význam slov 

radosť, smútok, hnev, 

ľahostajnosť, 

veselosť, vďačnosť, 

ochota láskavosť, 

obdiv, odpor 

- chápe dôležitosť 

kultivovaného 

vyjadrovania 

negatívneho 

prežívania citov 

u seba i iných 

-vie verbálne 

i neverbálne 

identifikovať a 

vyjadriť city 

vďačnosti, ochoty, 

láskavosti a obdivu, 

hnevu, smútku, 

odporu, prekvapenia 

- prejavuje snahu 

kultivovane 

vyjadrovať hnev, 

vzdor, odpor, smútok 

- učiť sa akceptovať 

prežívanie citov u 

druhých 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj 

- naučiť  sa  hodnotiť, 

zaujímať stanoviská, 

rozlišovať dobro od 

zla 

 

OŽZ, PPZ 

 

 

 

 

MUV 

5. Naša  trieda – - vie vysvetliť pojem - uvedomuje si Osobnostný 



spoločenstvo detí spoločenstvo detí 

- vie čo podporuje 

vzájomnú dôveru, 

priateľstvo a čo ich 

narúša 

potrebu 

rešpektovania 

odlišnosti 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 

a sociálny rozvoj 

- osvojovať si 

sociálne zručnosti 

potrebné v sociálnych 

kontaktoch s inými 

ľuďmi 

MEV 

 

Legenda:   

OSR – Osobnostný a sociálny rozvoj 

ENV – Environmentálna výchova 

MEV – Mediálna výchova 

MUV – Multikultúrna výchova 

OŽZ – Ochrana života a zdravia 

PPZ – Tvorba projektu a prezentačné zručnosti 

 

 

Metódy a formy 

 

Dosahovanie cieľov sa realizuje najmä  prostredníctvom zážitkových metód, ktoré vytvárajú 

optimálne podmienky pre budovanie mravného úsudku a zvnútorňovanie ponúkaných 

hodnôt. 



Postup prijatia hodnôt ETV do života žiakov je daný skutočnosťou, že každému rozhodnutiu 

človeka predchádza poznanie (reflexia) a každé poznanie sa začína zmyslovým vnímaním. 

V ETV je odporúčaná schéma vyjadrená v pojmoch:  

1. senzibilizácia – scitlivenie (emocionálne i kognitívne) na problém, na tému, na 

hodnotu 

2. nácvik v podmienkach triedy, 

3. reálna skúsenosť - transfer (v rodine, na ulici, medzi kamarátmi…). 

   

     Učiteľ pritom používa rôzne metódy a techniky (hru, hranie rolí, hranie scénok, 

anketové metódy, metódu posilňovania, problémové vyučovanie, dramatizácia …) 

V etickej výchove im hovoríme zjednodušene – cvičenia, aktivity. Je dôležité si uvedomiť, že 

aktivity sú len prostriedkom, ktorý umožní hodnotovú reflexiu, tá je súčasťou každého kroku. 

(Hodnotenie prežitého rozumom napr. – Čo som prežil? Čo som si uvedomil? Ako to súvisí 

so životom vo mne, okolo mňa? Čo z toho vyplýva pre môj život?) Bez reflexie by ostal 

žiakovi iba pekný zážitok, ktorý sotva ovplyvní jeho postoje a správanie. Preto je 

v metodických príručkách osobitná časť venovaná otázkam vhodným na reflexiu. Ak 

nacvičíme so žiakmi určité správanie (napr. pozdrav, ospravedlnenie, odmietnutie…) v triede, 

ešte to neznamená, že to budú robiť aj doma a na ulici. Máme však k dispozícii viacero 

techník, ktoré napomáhajú tomu, aby žiaci osvojené zručnosti a skúsenosti prenášali do 

každodenného života (napr. záznamy pozorovaní, vedenie denníka, zbieranie článkov, 

interview s rodičmi alebo inými osobami…). Tejto časti hovoríme v etickej výchove 

transfer – prenos z hodiny ETV do bežného života rodiny, triedy a iných vzťahov, do 

ktorých žiak vstupuje. 

     Základom výchovno-vzdelávacieho  procesu etickej výchovy je zážitkové učenie, ktoré 

učiteľ v jeho technikách, cvičeniach a aktivitách prispôsobuje veku žiakov a situácii 

v žiackom kolektíve. Aktivity pomáhajú precítiť etické hodnoty, uľahčujú porozumieť 

normám, ktoré súvisia s očakávaným správaním, umožňujú nácvik zodpovedajúceho 

správania a prenos získaných skúseností do správania sa v reálnom svete. 

     Žiaci počas hodín ETV sedia v kruhu, aby si videli navzájom do tváre, aby sa vzájomne 

poznávali. Je to východisková pozícia, ktorá nie je cieľom, ale prostriedkom. Samozrejme, je 

možné aj iné usporiadanie priestoru v závislosti od metódy, ktorú učiteľ na danú aktivitu 

zvolil.     Vyučovaciu hodinu najmä na prvom stupni treba členiť tak, aby sa rešpektovali 



zvláštnosti tohto vývinového obdobia (napr. sedenie v kruhu treba striedať s pohybovými 

cvičeniami na uvoľnenie i aktivizáciu dieťaťa). Treba mať pripravených viac aktivít k danej 

téme. Prostriedkom, ktorý učiteľ často využíva, je čítanie rozprávok, príbehov. Vhodné 

obrázky, audio i videonahrávky, CD - roomy môžu poslúžiť ako motivačný materiál. Deti 

v mladšom školskom veku radi kreslia a robia. 

            

            Metódy: 

- dialóg  

- diskusia 

- hry  

- riešenie problémových úloh  

      -     dramatizácia  

      -     zážitkové metódy 

- učenie posilňovaním žiaduceho správania  

- anketové metódy 

- hranie scénok  

- problémové vyučovanie 

- hranie rolí 

 

Formy práce: 

- frontálna 

- skupinová  

- individuálna práca 

- didaktická hra 

- tvorivá dramatika 

 

 



Učebné zdroje 

 

autor/ka učebnica 

E. IVANOVÁ, Ľ. KOPINOVÁ Etická výchova pre 2. ročník ZŠ 

 počítače s pripojením na internet 

 dataprojektor 

 interaktívna tabuľa 

 CD prehrávač 

 DVD prehrávač 

 prezentácie vytvorené učiteľom 

 pracovné listy vytvorené učiteľom 

 

                       

Hodnotenie predmetu 

 

        Hodnotí sa na základe Metodických pokynov  č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej 

školy. Pri hodnotení žiakov sa postupuje aj podľa pokynov na hodnotenie žiakov primárneho 

vzdelávania,  ktoré sú prílohou k školskému vzdelávaciemu programu školy. 

V 2. ročníku sa predmet neklasifikuje.  

      Na vysvedčení i v triednom výkaze sa uvedie – absolvoval/-a. 

 

 


