
Predmet: Etická výchova 

 

 

Charakteristika predmetu 

     Úlohou povinne voliteľného predmetu etická výchova v primárnom vzdelávaní je 

podporovať osobnostný a sociálny rozvoj žiaka s vlastnou identitou a hodnotovou orientáciou, 

v ktorej významné miesto zaujíma prosociálne správanie. Pri plnení tejto úlohy sa využíva 

hlavne zážitkové učenie, ktoré popri informáciách účinne podporuje pochopenie a zvnútornenie 

mravných noriem a napomáha osvojeniu správania sa, ktoré je s nimi v súlade. V etickej 

výchove sa kladie dôraz na rozvoj mravného usudzovania, na kultivovanie medziľudských 

vzťahov, ktoré vychádzajú z rodiny, rozširujú sa na triedny kolektív, na školu a na región, v 

ktorom žiaci žijú. Deje sa to prostredníctvom rozvoja sociálnych spôsobilostí (otvorená 

komunikácia, empatia, asertivita, pozitívne hodnotenie iných a pod.). Etická výchova sa tak 

podieľa na primárnej prevencii porúch správania a učenia. Žiaci sú vedení ku kritickému 

mysleniu, diskusii, hodnotiacim postojom, ku harmonickým a stabilným vzťahom v rodine, v 

kolektíve spolužiakov i v iných sociálnych skupinách.  

 

Rozvíjajúce ciele 

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 aktívne participovať na živote spoločnosti (triedy, školy, regiónu), 

 osvoja si prvky prosociálneho správania v rodine, v žiackom kolektíve, 

 nadobudnú spôsobilosť na pochopenie hodnoty priateľstva, vzájomnosti a rodiny, 

 rozvíjajú svoj postoj k postihnutým, chorým a starým ľuďom. 

 

Témy - 1. ročník: 

Postoje a spôsobilosti v medziľudských vzťahoch 

Prvky prosociálneho správania 

Ľudská dôstojnosť 

Pozitívne hodnotenie iných 

Naša rodina 

Témy - 2. ročník: 

Postoje a spôsobilosti v medziľudských vzťahoch 

Tvorivosť 

Iniciatíva 

Vyjadrovanie citov 

Naša trieda 

Témy - 3. ročník: 



Postoje a spôsobilosti v medziľudských vzťahoch 

Vcítenie sa do prežívania iných – empatia 

Riešenie konfliktov – výchova k zmierlivosti 

Pomoc, darovanie, delenie sa 

Naša škola 

Témy - 4. ročník: 

Postoje a spôsobilosti v medziľudských vzťahoch 

Reálne a zobrazené vzory 

Rozvoj tvorivosti a iniciatívy 

Dohovor o právach dieťaťa 

Náš región – naša vlasť 

Prierezové témy zaraďujeme do vyučovania jednotlivých tematických celkov, pričom kladieme 

dôraz  i na rozvíjanie čitateľskej a finančnej gramotnosti. 

Požiadavky na výstup 

Vzdelávací a výkonový štandard je totožný so Vzdelávacími štandardami Etická výchova 

primárne vzdelávanie str. 4-5 (1.ročník), str. 5-7 (2. ročník), str. 7-9 (3. ročník) a str. 9-11 (4. 

ročník).  

Metódy a formy práce 

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. 

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      

Pracovné zošity : 

Ivanová, E.,  Kopinová, Ľ., Líšková, E.:  Etická výchova pre 1. ročník ZŠ  

Ivanová, E., Kopinová, Ľ., Otottová, M.: Etická výchova pre 2. ročník ZŠ 

Ivanová, E., Kopinová, Ľ., Otottová, M.: Etická výchova pre 3. ročník ZŠ 

Ivanová, E., Kopinová, Ľ., Otottová, M.: Etická výchova pre 4. ročník ZŠ 

Literatúra: Ivanová, I., Kopinová, Ľ., Líšková, E.: Etická výchova pre 1. ročník ZŠ, metodická 

príručka.  Ivanová, I.- Kopinová, Ľ. : Etická výchova pre 2. ročník ZŠ, metodická príručka, 

Dobšinský, P. : Slovenské rozprávky, Ezop : Bájky, Lencz, L. – Križová,O. : Metodický 

materiál k predmetu etická výchova,   Bratislava: Metodické centrum v Bratislave, 1997, 

Bekéniová, Ľ.: Dramatická výchova ako prostriedok rozvoja osobnosti žiaka, Prešov, 

Metodické   Centrum, 1997, Detské časopisy 

IKT zdroje : www.infovek.sk,   www.statpedu.sk, www.mladeleta.sk 

Digitálna technológia: PC, dataprojektor, interaktívna tabuľa, CD, DVD, internet.   

prezentácie vytvorené učiteľom, pracovné listy vytvorené učiteľom. 

Hodnotenie predmetu 

http://www.infovek.sk/
http://www.statpedu.sk/
http://www.mladeleta.sk/


V primárnom vzdelávaní  sú žiaci v predmete etická výchova hodnotení slovne. Vychádzame z 

Metodického pokynu č. 22/ 2011 na hodnotenie žiakov základnej školy. Pochvalou 

a povzbudením motivujeme žiakov k dosiahnutiu pozitívnych výsledkov. Dávame im dostatok 

priestoru na vyjadrenie toho, ako sa cítili, ako sa im hodina páčila a akú zmenu by prijali. 

Hodnotíme pochvalou pred celým  kolektívom. Vyzdvihujeme  žiakove klady, povzbudzujeme, 

usmerňujeme prácu žiakov s cieľom zlepšiť ich výkony. Hodnotíme nielen vedomosti 

a schopnosti, ale aj jeho úsilie a svedomitosť pri učení, aktivitu, tvorivosť, samostatnosť 

v práci. V etickej  výchove sledujeme cyklické rozvíjanie osobnosti žiaka , rešpektujeme 

dynamiku dlhodobého a postupného rozvoja sociálnych zručností. Vyzdvihujeme a 

zdôrazňujeme úspechy v prosociálnom cítení. 

 

 

 

 


