
 

Názov ŠVP ISCED 2 – nižšie sekundárne vzdelanie/ ISCED 1 – primárne vzdelanie 

Názov ŠkVP Každé dieťa je výnimočné – Minden gyerek különleges 

Vyučovací jazyk Maďarský 

Predmet Etická výchova 

Ročník štvrtý 

Rozsah ŠVP    1 hodina/týždenne ,ŠkVP    0 hodina/týždene   Spolu 33 

hodín/rok 

 
1. Charakteristika predmetu 

 

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 prosocialnosti, ktorá sa odráža 

v morálnych postojoch a v regulácii správania. 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 prevencii porúch správania  a učenia .  

 

2.Ciele učebného 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 scitovou 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. 

 

Cieľom etickej výchovy ako povinne voliteľného predmetu v primárnom vzdelávaní je:  

 viesť žiakov k sebaúcte, k autonómnemu cíteniu a mysleniu,  

 naučiť žiakov hodnotiť, zaujímať stanoviská, rozlišovať dobro od zla  

 naučiť ich spoznať prvky efektívnej komunikácie, dôvody a prvky prosociálneho 

správania primerané veku,  

 umožniť žiakom spoznať zásady dobrých medziľudských vzťahov,  

 umožniť žiakom, aby sa v nich zvnútorňovali prosociálne hodnoty, postoje a sociálne 

normy,  

 podporovať u žiakov rozvoj sociálnych zručností,  

 formovať spolupracujúce spoločenstvo žiakov.  

 

 

Kľúčové kompetencie: 

 

- osvojenie základných sociálno- komunikačných zručností 

     - osvojenie si zručností pozitívneho hodnotenia seba aj druhých 

     - osvojenie tvorivého riešenia každodenných situácii v medziľudských vzťahoch 

    -   osvojenie základných pojmov súvisiacich s ochranou prírody a životného prostredia 

- Žiak sa naučí sebaúcte a autoómnemu cítenie a myslenie 

- Žiak sa naučí hodnotiť, zaujímať stanoviská, rozlišovať dobro od zla. 

- Žiak spoznáva prvky efektívnej komunikácie a prosociálného správania primeraného 

veku. 

- Žiak spoznáva zásady dobrých medziľudských vzťahov. 

- Žiak sa naučí zvnútorňovať prosociálné hoodnoty, postoje a sociálnej normy. 

- Žiak sa rozvíja sociálné zručnosti. 

- Žiak sa naučí spolupracovať v spoločenstve žiakov. 

 

 



3.Obsah vzdelávania  

 

 

Tematický celok Obsahový  

štandard 

Výkonový standard Prierez

ové 

témy 

Počet 

h. 

1.Sociálné postoje a zručnosti v 

medziludských vztahov 

Tolerancia vzťahoch ( čo nechceš 

,aby ľudia robilil tebe,nerob ti 

iným.) 

Rešpekt a úcta voči všetkým ľuďom 

(rovnoprávnosť pohlaví, rás...)  

Dôležitosť komunikačných 

interpersonálnych zručností v 

medziľudských vzťahoch  

Kultivované správanie k osobám 

iného pohlavia (vnímanie rozdielov 

nielen v stavbe tela a jeho 

fungovaní, ale aj v myslení, 

prežívaní, správaní, záujmoch a 

následné empatické správanie voči 

osobám iného pohlavia).  

 

 

 

 

 

 

 

-vie ako znie 

Zlaté pravidlo 

ľudskosti  

 

 

 

- vie vysvetliť 

pojmy 

rovnoprávnosť 

pohlaví, rás...  

 

 

- vie vysvetliť 

základné 

rozdiely medzi 

pohlaviami  

 

- v komunikácii so 

spolužiakmi prejavuje 

prvky tolerancie  

 

- kultivovane prijíma a 

rešpektuje opačné 

pohlavie  

 

 

 

 

- v správaní badať 

prijímanie 

zodpovednosť za 

svoje rozhodnutia  

 

OSR 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

MUV 

 

 

 

 

 

 

OSR 

 

6 

2.Reálné a zobrazené vzory 

Sloboda a zodpovednosť (každé 

rozhodnutie nesie so sebou 

dôsledok)  

Pozitívne a negatívne vplyvy TV, 

filmu, počítačových hier…(reklama, 

akčné filmy, čas strávený pred TV)  

Prezentácia prosociálnych vzorov v 

bezprostrednom okolí dieťaťa 

(rodičia, priatelia rodičov, učitelia, 

spolužiaci, kamaráti)  

Čitateľský návyk ako možný zdroj 

objavovania prosociálnych vzorov -  

 (vyhlásenie súťaže o najlepšieho 

čitateľa – čo a koľko čítaš?). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-pozná pojmy 

vzor, vplyv 

vzoru, pozitívne 

a negatívne 

vzory správania 

 

 

 

vie verbálne 

prezentovať 

aspoň jeden 

 

 

 

- je schopný 

postrehnúť 

nevhodnosť vplyvu 

TV a badať snahu o 

reguláciu jej 

sledovania  

 

 

 

- vie si voliť medzi 

prosociálnym vzorom 

a negatívnym vzorom  

 

 

- badať na jeho 

správaní prosociálne 

prvky  

 

 

 

OSR 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUV 

6 



pozitívny a 

negatívny 

literárny a 

mediálny vzor 

 

3.Rozvoj  tvorivosti a iniciatívy 

Podporovanie záujmov, ktoré 

rozvíjajú osobnostné kvality (šport, 

umelecké aktivity, sociálna činnosť, 

činnosť na ochranu prírody...)  

Osobnostné kvality využívané pre 

dobro jednotlivca i pre celé 

spoločenstvo  

Tvorivosť, iniciatívnosť a vytrvalosť 

pri riešení každodenných problémov  

 

 

 

 

 

 

 

-vie vymenovať 

iniciatívy, kde 

by mohol 

preukázať svoj 

vzťah k ochrane 

prírody a 

životného 

prostredia 

 

 

 

 

OSR 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUV 

6 

4.Naplnanie obsahu Dohovoru 

o právach dieťaťa. 

Súvislosti práv detí, dôvody, prečo 

vznikli a ich akceptácia v 

demokratických krajinách, podiel 

UNESCO na ochrane dieťaťa (Čo 

znamená mám právo? Čo znamená 

mám zodpovednosť?)  

Opčný protokol k právam dieťaťa 

(medzinárodné spoločenstvo 

pritvrdilo)  

Práva dieťaťa v slovenskom 

právnom poriadku (Ako je to u nás? 

Ako sa to týka mňa?)  

Solidarita a prijatie odlišností 

(uvedomenie si svojich práv a ich 

akceptácia v našom prostredí vedie k 

solidarite s deťmi, ktoré sú 

vykorisťované, zaťahované do 

vojnových konfliktov, zneužívané na 

ťažkú prácu, alebo sexuálne…). 

 

 

 

 

- má 

ochraňujúci a 

obdivujúci 

vzťah k prírode 

a chce chrániť 

životné 

prostredie 

 

- je iniciatívny vo 

vzťahu k ochrane 

prírody a životného 

prostredia 

 

FIG 

8 

5.Náš región- vlasť. 

Rozvíjanie povedomia a príslušnosti 

k svojmu regiónu – k svojej vlasti 

(Čo sa mi najviac páči na našom 

regióne, na našom Slovensku? Čo z 

neho by mi najviac chýbalo?)  

Iniciatíva pri poznávaní a 

ovplyvňovaní vlastného regiónu – 

 

-pozná pojmy 

„ľudské práva a 

práva dieťaťa“  

 

- vie vymenovať 

aspoň 5 práv 

dieťaťa  

- osvojuje si sociálne 

normy  

 

 

 

 

 

- dožaduje sa svojich 

DOV 

 

 

FIG 

 

 

 

 

6 



dobre poznať svoje bydlisko a jeho 

okolie - geografiu, kultúru, 

osobnosti, ale aj vedieť, čo nášmu 

regiónu chýba, čo by bolo treba v 

ňom vylepšiť (objavovanie tradícií, 

ochrana a ich rozvoj)  

Ekologické správanie, vzťah k faune 

a flóre regiónu (Čo sa mi nepáči 

alebo čo ma trápi na našom regióne? 

Čo by som mohol urobiť v jeho 

prospech ja alebo my spoločne). 

 

 

 

 

-pozná rozdiel a 

podstatu pojmov 

právo a 

povinnosť  

 

 

 

 

 

-vie vymenovať 

aspoň tri 

situácie 

nerešpektovania 

práv detí doma i 

vo svete 

práv  

 

 

 

 

 

 

 

- rešpektuje práva 

iných 

 

OSR 

 

 

Celoročné opakovanie 1 hodina. 

 

Prierezová téma 

Osobnostný a sociálny rozvoj            OSR  

Mediálna výchova                         MEV 

Multikultúrna výchova             MUV 

Ochrana života a zdravia                        OZZ  

Environmentálna výchova              DOV 

Tvorba projektu a prezentačné zručnosti TpaPZ 

Dopravná výchova               DOV 

Regionálna výchova                          REV 

Finančná gramotnosť                                     FIG 

 

 

4. Predmet etická výchova v štvrtom ročníku nie je dotovaný žiadnymi disponibilnými 

hodinami 

 

5.Formy a metódy práce 

 

Diskusia 

Práca s internetom a odbornou literatúrou, skupinová a individuálna práca, prednáška s 

ukážkami, rozhovor s ukážkami, demonštračné ukážky, experimentálna činnosť. 

 

6.Učebné zdroje 

 

PZ: Etická výchova pre 4.ročník 

Internetové stránky, knihy, materiálno-technické prostriedky: počítač, internet, 

 

7.Hodnotenie predmetu 

 

Žiaci budú hodnotení podľa metodického pokynu č. 22/2011– R so známkou. 


