
 

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 deviaty 

Rozsah ŠVP      0,5 hodina/týždenne , ŠkVP     0,5  hodina/týždenne   Spolu :     

33 hodín/rok 

 

1. Charakteristika predmetu 

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 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. 

 

2. Cieľ 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. 

 

Kľúčové kompetencie: 

 

a) sociálne komunikačné kompetencie 

 

 Ovládať základné sociálno – komunikačné zručnosti 

 Vedieť zrozumiteľne a vecne argumentovať, kriticky myslieť, vedieť si kolegiálne 

pomôcť a poradiť  

 Vedieť pracovať v tímoch rôzneho zloženia, vo dvojiciach, byť flexibilný  

 Organizovať prácu v rámci skupiny s cieľom dosiahnuť čo najlepší výsledok  

b) kompetencie v oblasti matematického a prírodovedného myslenia 

 

 používa matematické myslenie na riešenie rôznych praktických problémov  

 je schopný pozorovať okolie a vyhodnocovať ho na základe poznatkov získaných 

z daného predmetu 

 je pripravený rozvíjať svoju schopnosť, objavovať, pýtať sa a hľadať odpovede 

v oblasti etickej výchovy 

c) kompetencie v oblasti informačných a komunikačných technológií 

 

 má osvojené zručnosti v oblasti IKT a vie ich využívať vo vzdelávaní a na 

samoštúdium 

 dokáže získavať prostredníctvom internetu a následne ich  spracovávať 

a uchovávať 

 vie používať rôzne vyučovacie programy v rámci aplikácie medzipredmetových 

vzťahov 

d) kompetencia „učiť sa učiť“ 

 

 uplatňuje základy rôznych techník osvojovania si poznatkov v danej oblasti 

 vie využívať základné poznatky z IKT na ďalšie vzdelávanie a samoštúdium 

v predmete matematika 

 dokáže reflektovať proces vlastného učenia sa a myslenia pri získavaní nových 

poznatkov a informácií a uplatňuje rôzne stratégie učenia sa 

e) kompetencia riešiť problémy 

 

 Rozvíjať dôveru vo vlastné schopnosti a možnosti pri riešení úloh  



 Prehlbovať systematičnosť, vytrvalosť, presnosť a sebakontrolu pri riešení 

problémov  

 Vynakladať na dosiahnutie cieľa maximálne úsilie a zvládať prípadný neúspech  

 Aktívne pristupovať k riešeniu problémov  

 Má osvojené tvorivé riešenia každodenných situácií v medziľudských vzťahoch 

f) osobné, sociálne a občianske kompetencie 

 

 Učiť sa hodnotiť svoju činnosť i prácu iných  

 Vedieť byť ohľaduplný a taktný  

 Vedieť sa rozhodovať  

 Má osvojené zručnosti pozitívneho hodnotenia seba aj druhých 

g) kompetencie vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry 

 

 primerane svojmu veku sa na hodinách etickej výchovy dokáže vyjadrovať na 

úrovni základnej kultúrnej gramotnosti 

 je tolerantný a empatický k prejavom iných kultúr a správa sa kultivovane 

a primerane okolnostiam a situáciám 

 

3. Obsah vzdelávania 

 

 

 

Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezová téma 

Počet 

hodín 

Prehlbovanie komunikačných zručností 

- vie, aké má miesto 

asertivita v 

prosociálnom 

správaní  

- pozná zásady 

prijímania a 

vyslovenia 

komplimentu, 

prijímania 

oprávnenej i 

neoprávnenej kritiky  

 

- chápe dôležitosť 

rozvoja vlastnej 

komunikácie pre 

rozvoj vzťahov  

- vníma vlastné 

omyly ,čo ho vedie k 

väčšej otvorenosti 

prijať kritiku  

- chápe dôležitosť 

zdravého životného 

štýlu aj vo svojom 

živote 

OSR, OZŽ  

6 

Zdravý životný štýl 

 

- - poukáže na zhodné 

hodnoty ľudské a 

náboženské. 

-pozná zásady, ktoré 

sa súvisia so 

zdravým životným 

-vo svojom živote 

uplatňuje zásady 

zdravého životného 

štýlu  

-  má svoje koníčky 

a vie o nich so 

OSR, OZŽ 9 



štýlom a vie ich 

vysvetliť  

-  vie popísať význam 

studu a intimity v 

prejavoch 

náklonnosti medzi 

chlapcom a 

dievčaťom 

záujmom hovoriť  

- chápe dôležitosť 

zdravého životného 

štýlu aj vo svojom 

živote  

 

Závislosti 

 

- vie, čo spôsobuje 

závislosti v živote 

mladého človeka  

- pozná škodlivosť 

závislosti od fajčenia, 

alkoholu, omamných 

látok, hracích 

automatov, televízie, 

internetu, sexu, siekt, 

skupín orientovaných 

na rasovú 

neznášanlivosť 

-dokáže poukázať na 

krásu života bez 

drog. 

-komunikovať 

pravdivo a otvorene, 

ale taktne 

- pozná zásady 

narábania s pravdou 

 

 

- na ponuky k 

neviazanej zábave 

alebo iným druhom 

závislostí odpovedá – 

„nie“  

- je schopný posúdiť 

mieru pri rôznych 

ponukách zábavy  

- akákoľvek 

neznášanlivosť voči 

osobám alebo 

skupinám osôb je mu 

cudzia 

-rozumie pojmom 

materializmus 

a konzumizmus. 

- chápe etické 

problémy súvisiace s 

pravdou a dobrým 

menom. 

 

OSR, MEV, OZŽ  10 

Masmediálne vplyvy 

- vie vymenovať 

pozitíva i negatíva 

masmédií hlavne 

televízie a internetu  

- uvedomuje si 

množstvo ponúk na 

závislosť  

- reflektuje mieru 

vlastnej slobody od 

rôznych závislostí  

- túži zostať 

slobodným  

- voľný čas využíva 

vyvážene na zábavu, 

na pomoc, na 

prehlbovanie 

vzťahov, na svoje 

záujmy.  

 

- je schopný si 

vyberať televízne 

programy  

- je pripravený 

vyhodnotiť etické 

prvky filmu, alebo 

vysielania (vhodného 

pre svoju vekovú 

kategóriu)  

- vo virtuálnej  

  realite hľadá to, čo 

podporuje jeho 

zdravý životný          

štýl  

-voľný čas využíva 

vyvážene na zábavu, 

na pomoc, na 

OSR, MEV, FIG 8 



- vie, čo spôsobuje 

závislosti v živote 

mladého človeka. 

- prosociálne vzory v 

masmédiách, kritické 

hodnotenie 

videoprodukcie a 

televíznych 

programov, analýza 

filmu, výchova 

kritického diváka, 

možnosti pozitívneho 

ovplyvňovania 

televíziou. 

prehlbovanie 

vzťahov, na svoje 

záujmy.  

 -uvedomuje si 

množstvo ponúk na 

závislosť. 

-reflektuje mieru 

vlastnej slobody od 

rôznych závislostí.  

-na ponuky k 

neviazanej zábave 

alebo iným druhom 

závislostí odpovedá – 

„nie“.  

 

 

 

 

Prierezové témy: 

 

Osobnostný a sociálny rozvoj – OSR 

Environmentálna výchova – ENV 

Mediálna výchova – MV 

Multikultúrna výchova – MKV 

Ochrana života a zdravia – OŽZ 

Tvorba projektu a prezentačné zručnosti – PPZ 

Finančná gramotnosť - FIG 

 

 

4. Predmet etická výchova v deviatom  ročníku  je dotovaný žiadnymi disponibilnými 

hodinami 

 

5.Formy a metódy práce 

 

 motivačný rozhovor 

 motivačné rozprávanie 

 motivačný problém 

 výklad učiteľa 

 demonštrácia učiteľom 

 zážitkové metódy učenia- hra, metódy tvorivej dramatiky, didaktická hra, tvorivé 

metódy 

 
6. Učebné zdroje 

 

Internetové stránky 

Odborné časopisy  

Odborné knihy 

Učebné pomôcky 



Materialno-technické a didaktické prostriedky: Počítač,Internet,Didaktické CD,Projektor, 

Online programy z internetu  

 

 

7.Hodnotenie predmetu 

 

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

 

 


