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UČEBNÉ OSNOVY – Etická výchova  5., 6., 7., 8., 9. ročník ZŠ 
 

Školský rok: 2015/2016 
Ročník: piaty 

Počet vyučovacích hodín v školskom roku: 1 hodina týždenne - 33 hodín ročne 
 
Školský rok: 2016/2017 
Ročník: šiesty 
Počet vyučovacích hodín v školskom roku: 1 hodina týždenne - 33 hodín ročne 
 
Školský rok: 2017/2018 
Ročník: siedmy 
Počet vyučovacích hodín v školskom roku: 1 hodina týždenne - 33 hodín ročne 
 
Školský rok: 2018/2019 
Ročník: ôsmy 
Počet vyučovacích hodín v školskom roku: 1 hodina týždenne - 33 hodín ročne 
 
Školský rok: 2019/2020 
Ročník: deviaty 
Počet vyučovacích hodín v školskom roku: 1 hodina týždenne - 33 hodín ročne 
 
 
CHARAKTERISTIKA PREDMETU  

 

Hlavnou funkciou povinne voliteľného predmetu etická výchova v nižšom strednom vzdelávaní je osobnostný a sociálny rozvoj žiakov s vlastnou identitou a 
hodnotovou orientáciou, v ktorej významné miesto zaujíma prosociálne správanie. Pri plnení tohto cieľa sa primárne využíva zážitkové učenie, riadený rozhovor, 
diskusia, simulačné hry, ktoré popri informáciách účinne rozvíjajú mravný úsudok, rozlišovanie dobra od zla, orientáciu v etických dilemách dnešnej spoločnosti. 
Jej súčasťou je rozvoj sociálnych spôsobilostí ako napr. otvorená komunikácia, empatia, asertivita, pozitívne hodnotenie iných a pod. Podieľa sa na primárnej 
prevencii porúch správania a učenia. Žiaci sú vedení k harmonickým a stabilným vzťahom v rodine, v kolektíve spolužiakov i v iných sociálnych skupinách. 
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V nižšom strednom vzdelávaní vedieme žiakov k reflexii a prehodnocovaniu svojho správania i správania iných, vzhľadom na cieľovú rovinu etickej výchovy, 
ktorou je sociálne rozvinutý človek a spolupracujúce spoločenstvo. Preto sa etická výchova javí ako predmet, ktorý pripravuje pôdu pre ostatné výchovy, ktoré 
súvisia s uplatnením sa nielen v konkrétnych osobných vzťahoch žiaka, ale aj v jeho pripravenosti žiť pre spoločné dobro s inými ľuďmi a pre iných. 
 
CIELE PREDMETU  
 

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 participovať na živote spoločnosti (triedy, školy, regiónu, klubu, mesta),  

 zdôvodnia dôležitosť nezávislosti od vecí, drog, médií,  

 naučia sa kriticky myslieť, kultivovane diskutovať a akceptovať názory iných,  

 ocenia prvky prosociálneho správania v rodine, v žiackom kolektíve i v iných sociálnych skupinách,  

 nadobudnú spôsobilosť pochopiť svoju sexuálnu identitu, hodnotu priateľstva, lásky, manželstva a rodiny,  

 osvoja si pozitívny postoj k postihnutým, chorým a iným ľuďom, ktorí potrebujú zvýšené porozumenie a pomoc,  

 zdôvodnia dôležitosť stanovenia si životných cieľov, etických hodnôt a zachovávania spoločensky uznávaných noriem.  
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      5.ročník   
        Počet vyučovacích hodín v školskom roku: 1 hodina týždenne - 33 hodín ročne 

 
UČEBNÉ OSNOVY SÚ TOTOŽNÉ SO VZDELÁVCÍM ŠTANDARDOM ŠVP PRE DANÝ PREDMET 

Počet hodín 
 

Tematický celok 
Vzdelávacia oblasť 

Téma Výkonový štandard  - výstup Obsahový štandard - obsah 

6 Otvorená 
komunikácia 

Verbálna, 
neverbálna 

komunikácia 
 

 Žiak na konci 5. ročníka základnej školy vie/dokáže:  
 

 objasniť pravidlá otvorenej komunikácie,  
 identifikovať na príkladoch prejavy neverbálnej 

komunikácie,  
 ovládať základné komunikačné zručnosti,  
 identifikovať komunikačné šumy a prekážky,  
 diskutovať o problémoch komunikácie v triede,  

 

komunikácia, druhy a úrovne  
verbálna a neverbálna 
komunikácia  
úrovne komunikácie  
komunikačné zručnosti  
komunikačné šumy a prekážky  

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Environmentálna výchova 

 rozpoznať hlavné charakteristiky rôznych druhov životného prostredia 
 poznať a vyberať konkrétne možnosti smerujúce k ochrane a zlepšeniu svojho životného prostredia 
 rozpoznať hlavné zmeny vo svojom okolí na základe pozorovania prírody 
 osvojiť základné pravidlá a zručnosti pre správanie sa v prírode s ohľadom na organizmy a ich životné 

prostredie 
 správať sa šetrne k prírodným zdrojom, uskromnil sa v spotrebe, ktorá zaťažuje životné prostredie 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Ochrana života a zdravia 

 osvojiť si základné činnosti súvisiace s pohybom a pobytom v prírode 
 rozpoznať nebezpečné situácie ohrozujúce život a zdravie 
 osvojiť si praktické zručnosti v sebaochrane 
 pochopiť dôležitosť poskytnutia pomoci iným v prípade ohrozenia zdravia a života 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Regionálna výchova a ľudová kultúra 

 rozširovať a rozvíjal svoje znalosti o prírodných hodnotách svojho regiónu 
 vytvárať si pozitívny vzťah k svojmu regiónu a krajine 
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1. Človek vo sfére peňazí-  
3. Osvojiť si , čo znamená žiť hospodárne 

- prijímať finančné rozhodnutia na základe svojich reálnych možností  

 
 

 

 

 

 

 

 

Počet hodín 
 

Tematický celok 
Vzdelávacia oblasť 

Téma Výkonový štandard – výstup Obsahový štandard - obsah 

6 Poznanie a 
pozitívne 
hodnotenie seba 

 
Poznanie a pozitívne 

hodnotenie seba, úcta 

k sebe 
 

 Žiak na konci 5. ročníka základnej školy vie/dokáže 
 
 

 vysvetliť pojmy – sebaúcta, sebahodnotenie, 
sebaovládanie,  

 identifikovať prvky podporujúce sebaúctu,  
 zhodnotiť svoje silné a slabé stránky,  
 vysvetliť vzťah medzi sebaúctou a sebaovládaním,  

 
 

 
  
sebapoznanie a sebaúcta  
prvky podporujúce sebaúctu  
sebaovládanie, 
sebahodnotenie  
sebapoznanie a osobnostný 
rozvoj  
akceptácia slabých stránok a 

rozvoj silných stránok  

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Environmentálna výchova 

 rozpoznať hlavné charakteristiky rôznych druhov životného prostredia 
 poznať a vyberať konkrétne možnosti smerujúce k ochrane a zlepšeniu svojho životného 

prostredia 
 rozpoznať hlavné zmeny vo svojom okolí na základe pozorovania prírody 
 osvojiť základné pravidlá a zručnosti pre správanie sa v prírode s ohľadom na organizmy a ich 

životné prostredie 
 správať sa šetrne k prírodným zdrojom, uskromnil sa v spotrebe, ktorá zaťažuje životné 

prostredie 
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Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Ochrana života a zdravia 

 osvojiť si základné činnosti súvisiace s pohybom a pobytom v prírode 
 rozpoznať nebezpečné situácie ohrozujúce život a zdravie 
 osvojiť si praktické zručnosti v sebaochrane 
 pochopiť dôležitosť poskytnutia pomoci iným v prípade ohrozenia zdravia a života 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Regionálna výchova a ľudová kultúra 

 rozširovať a rozvíjal svoje znalosti o prírodných hodnotách svojho regiónu 
 vytvárať si pozitívny vzťah k svojmu regiónu a krajine 

1. Človek vo sfére peňazí-  
1. Vyhodnotiť trvalé životné hodnoty a osvojiť si vzťah medzi 
životnými potrebami a financiami ako prostriedku ich 
zabezpečenia 

-  vysvetliť na konkrétnych príkladoch funkciu peňazí ako prostriedku na zabezpečenie životných potrieb 
-  vysvetliť vzťah medzi zachovaním trvalých životných hodnôt a uspokojovaním životných potrieb 

 

 

Počet hodín Tematický celok 
Vzdelávacia oblasť 

Téma Výkonový štandard – výstup Obsahový štandard - obsah 

5 Poznanie a 
pozitívne 
hodnotenie 
druhých 

 

Pozitívne oceňovanie 

spolužiakov 
 
 

Žiak na konci 5. ročníka základnej školy vie/dokáže:  
 

 zdôvodniť potrebu poznania pre pozitívne hodnotenie 
iných,  

 vyjadriť formy a príklady pozitívneho hodnotenia iných,  
 napísať list osobe, v ktorom vyjadrí obdiv a poďakovanie, 

vyjadriť pochvalu,  
 

pozitívne hodnotenie iných  
formy pochvaly a uznania  
pozitívne hodnotenie v 
záťažových situáciách  
renatalizácia  

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Výchova k manželstvu a rodičovstvu 

 osvojiť základné poznatky o biologických, psychických a sociálnych zmenách, ktoré 
ovplyvňujú vývin jeho osobnosti v súčasnosti i v budúcnosti 

 získať základné predpoklady pre zodpovedné rozhodnutia v oblasti medziľudských 
vzťahov 

 uprednostňovať základné princípy zdravého životného štýlu a nerizikového správania vo 
svojom (každodennom) živote 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Osobnostný a sociálny rozvoj 

 uprednostňovať základné princípy zdravého životného štýlu a nerizikového správania vo 
svojom živote 

 porozumieť sebe a iným 
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Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Ochrana života a zdravia 

 rozpoznať nebezpečné situácie ohrozujúce život a zdravie 
 osvojiť si praktické zručnosti v sebaochrane 
 pochopiť dôležitosť poskytnutia pomoci iným v prípade ohrozenia zdravia a života 
 vedieť vhodne zareagovať v prípade potreby poskytnutia prvej pomoci 

1. Človek vo sfére peňazí-  
2.  Pochopiť vzťah ľudská práca – peniaze a etickú súvislosť 
medzi bohatstvom a chudobou. 

-  vysvetliť vzťah ľudská práca- peniaze 
-  demonštrovať na príkladoch rôzne pohľady na bohatstvo a chudobou (  z pohľadu ľudskej práce a peňazí )   

 

Počet hodín Tematický celok 
Vzdelávacia oblasť 

Téma Výkonový štandard – výstup Obsahový štandard  - obsah 

10 Tvorivosť v 
medziľudských 
vzťahoch 

 
Predstavivosť a 

obrazotvornosť 
 

Žiak na konci 5. ročníka základnej školy vie/dokáže:   
 

 vymedziť faktory podporujúce tvorivosť,  
 vysvetliť miesto tvorivosti v medziľudských vzťahoch,  
 vymyslieť spôsoby riešenia problémových situácií v triede,  
 určiť znaky tvorivého človeka,  

 

  
tvorivosť a iniciatíva  
faktory tvorivosti  
tvorivosť v medziľudských 
vzťahoch  
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Implementácia finančnej gramotnosti do vzdelávania 
I. Človek vo sfére peňazí 
1. Vyhodnotiť trvalé životné hodnoty a osvojiť si vzťah medzi 
životnými potrebami a financiami ako prostriedku ich 
zabezpečenia 

 
-  vysvetliť na konkrétnych príkladoch funkciu peňazí ako prostriedku na 
zabezpečenie životných potrieb 

 

Implementácia finančnej gramotnosti do vzdelávania 
I. Človek vo sfére peňazí 
3. Osvojiť si, čo znamená žiť hospodárne 

-  prijímať finančné rozhodnutia na základe svojich reálnych možností 
 

 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Environmentálna výchova 

 osvojiť základné pravidlá a zručnosti pre správanie sa v prírode s ohľadom na organizmy a 
ich životné prostredie 

 rozpoznať hlavné zmeny vo svojom okolí na základe pozorovania prírody 
 poznať a vyberať konkrétne možnosti smerujúce k ochrane a zlepšeniu svojho životného 

prostredia 
 správať sa šetrne k prírodným zdrojom, uskromniť sa v spotrebe, ktorá zaťažuje životné 

prostredie 

 

Počet hodín Teamtický celok 
Vzdelávacia oblasť 

Téma Výkonový štandard  - výstup Obsahový štandard - obsah 

6 Etické aspekty 
ochrany prírody 

Vnímanie 

prírody, 

úcta ku 

všetkým 

formám 

života 
 

Žiak na konci 5. ročníka základnej školy vie/dokáže:  
 

 zdôvodniť osobnú zodpovednosť každého človeka za 
životné prostredie,  

 napísať úvahu o svojom vzťahu k prírode,  
 vytvoriť projekt ochrany prírody v miestnej lokalite,  
 realizovať konkrétne žiacke ochranárske aktivity.  

 

  
ekosystém  
vnímanie prírody  
ľudská činnosť a životné 
prostredie  
zodpovednosť za prírodu  
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Implementácia finančnej gramotnosti do vzdelávania 
I. Človek vo sfére peňazí 
2. Pochopiť vzťah ľudská práca - peniaze a etickú súvislosť 
medzi bohatstvom a chudobou 

- zhodnotiť svoje vlastné skúsenosti s prácami v domácnosti 
- rozlíšiť na príkladoch zo svojho okolia, čo znamená byť bohatý alebo 
chudobný 
 

 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Dopravná výchova - výchova k bezpečnosti v cestnej 
premávke 

 pochopiť funkcie dopravy ako riadeného systému vymedzeného všeobecne záväznými právnymi 
predpismi na veku primeranej úrovni 

 osvojiť si zásady, nadobudnúť spôsobilosti a praktické zručnosti bezpečného pohybu v cestnej 
premávke  

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Regionálna výchova a ľudová kultúra 

 vytvárať si pozitívny vzťah k svojmu bydlisku, obci, regiónu a krajine 
 rozvíjať svoju národnú a kultúrnu identitu 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Výchova k manželstvu a rodičovstvu 

 získať základné predpoklady pre zodpovedné rozhodnutia v oblasti medziľudských vzťahov 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Osobnostný a sociálny rozvoj 

 uprednostňovať priateľské vzťahy v triede i mimo nej 
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6. ročník  
      Počet vyučovacích hodín v školskom roku: 1 hodina týždenne - 33 hodín ročne  

 
UČEBNÉ OSNOVY SÚ TOTOŽNÉ SO VZDELÁVCÍM ŠTANDARDOM ŠVP PRE DANÝ PREDMET 

Počet hodín 
 

Tematický celok 
Vzdelávacia oblasť 

Téma Výkonový štandard  - výstup Obsahový štandard - obsah 

7 Identifikácia a 
vyjadrovanie citov 

Druhy citov 
Spôsoby  komunikácie 
citov 
Spôsoby  komunikácie 
emócii 
Sebaovládanie 
Kultivovaný prejav 
City a príroda 
Výstupy projektu: Boj 
proti nepriateľom lesa 
 
 

Žiak na konci 6. ročníka základnej školy vie/dokáže:  
 

 pomenovať city zodpovedajúce prežívaniu pohody a 
nepohody,  

 uviesť príklady vplyvu citov na zdravie človeka,  
 zahrať scénku s vyjadrením rôznych emocionálnych 

stavov,  
 rozlíšiť kultivovanosť a nekultivovanosť vo vyjadrovaní 

citov,  
 zahrať formou scénky spôsob vyjadrenia citov spojených s 

nepohodou,  
 

  
city  
základné delenie citov  
city a zdravie  
city a výkonnosť  
kultivované vyjadrovanie citov  

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Osobnostný a sociálny rozvoj 

 porozumieť sebe a iným 
 optimálne usmerňovať vlastné správanie  
 rešpektovať rôzne typy ľudí a ich názory a prístupy k riešeniu problémov 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Environmentálna výchova 

 rešpektovať základné pravidlá pre správanie sa v prírode s ohľadom na organizmy a ich 
životné prostredie 

 rozpoznať a vyhodnotiť zmeny v prírode a vo svojom okolí 
 rozlišovať  technológie a výrobky šetrné k životnému prostrediu 
 šetrne sa správať k prírodným zdrojom 
 aktívne sa podieľať na eliminácii znečistenia životného prostredia 

 

1. Človek vo sfére peňazí-  
3. Osvojiť si , čo znamená žiť hospodárne 

- prijímať finančné rozhodnutia na základe svojich reálnych možností  
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Počet hodín 
 

Tematický celok 
Vzdelávacia oblasť 

Téma Výkonový štandard – výstup Obsahový štandard - obsah 

4 Kognitívna a 
emocionálna 
empatia 

Kognitívna a efektívna 
empatia 
Hry a cvičenia na rozvoj 
empatie 
Prijatie a pochopenie 
druhého 
Tolerancia iných názorov 
 

 Žiak na konci 6. ročníka základnej školy vie/dokáže 
 
 vysvetliť pojem empatia a jej dôležitosť v medziľudských 

vzťahoch,  
 vysvetliť, čo ovplyvňuje empatiu,  
 používať prvky aktívneho počúvania v komunikácii,  
 diskutovať o dôvodoch empatie pri riešení problémov,  

 
 

 
  
empatia  
faktory ovplyvňujúce 
empatiu  
empatia v modelových 
situáciách  
počúvanie a empatia   

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Osobnostný a sociálny rozvoj 

 porozumieť sebe a iným 
 osvojiť si, využívať a ďalej rozvíjať zručnosti komunikácie a vzájomnej spolupráce 
 rešpektovať rôzne typy ľudí a ich názory a prístupy k riešeniu problémov  

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Multikultúrna výchova 

 rešpektovať prirodzenú rozmanitosť spoločnosti 
 uplatňovať svoje práva a rešpektovať práva iných ľudí 
 spoznať naše kultúrne dedičstvo  

1. Človek vo sfére peňazí-  
1. Vyhodnotiť trvalé životné hodnoty a osvojiť si vzťah medzi 
životnými potrebami a financiami ako prostriedku ich 
zabezpečenia 

-  vysvetliť na konkrétnych príkladoch funkciu peňazí ako prostriedku na zabezpečenie životných  
   potrieb 
-  vysvetliť vzťah medzi zachovaním trvalých životných hodnôt a uspokojovaním životných potrieb 
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Počet hodín Tematický celok 
Vzdelávacia oblasť 

Téma Výkonový štandard – výstup Obsahový štandard - obsah 

6 Asertívne 
správanie 

Tolerancia inej rasy, 
náboženstiev 
Pasívne a agresívne 
správanie 
Asertívne správanie 
Presadzovanie svojich 
názorov a postoj 
Ľudské práva 
Asertívna techniky pri 
sebapresadzovaní 
 

Žiak na konci 6. ročníka základnej školy vie/dokáže 
 

 rozlíšiť pasívne, agresívne a asertívne správanie,  
 predviesť v scénkach ukážky jednotlivých druhov 

správania,  
 použiť asertívne techniky v modelových situáciách,  
 vysvetliť podstatu asertívnych práv,  
 použiť v bežnej komunikácii prvky asertívneho správania,  

 

asertivita  
typy správania: pasívne, 
agresívne a asertívne, ich 
výhody a nevýhody  
asertívne techniky a ich 
použitie  
asertívne práva a ich použitie  

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Osobnostný a sociálny rozvoj 

 porozumieť sebe a iným 
 osvojiť si, využívať a ďalej rozvíjať zručnosti komunikácie a vzájomnej spolupráce 
 rešpektovať rôzne typy ľudí a ich názory a prístupy k riešeniu problémov 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Multikultúrna výchova 

 rešpektovať prirodzenú rozmanitosť spoločnosti 
 uplatňovať svoje práva a rešpektovať práva iných ľudí 
 akceptovať kultúrnu rozmanitosť ako spoločenskú realitu 

 

1. Človek vo sfére peňazí-  
2.  Pochopiť vzťah ľudská práca – peniaze a etickú súvislosť 
medzi bohatstvom a chudobou. 

-  vysvetliť vzťah ľudská práca- peniaze 
-  demonštrovať na príkladoch rôzne pohľady na bohatstvo a chudobou (  z pohľadu ľudskej práce a peňazí )   

 

 

 

 

 

 

 



Škola: Základná škola a gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium Moldava nad Bodvou 
Predmet: Etická výchova  
 

 

12  

 

Počet hodín Tematický celok 
Vzdelávacia oblasť 

Téma Výkonový štandard – výstup Obsahový štandard  - obsah 

6 Pozitívne vzory 
správania v histórii 
a v literatúre 

 
Riešenie konfliktov 
Napodobňovanie, 
imitácia, vzor, model 
Identifikácia, reálne 
a zobrazené vzory 
Idoly v umení 
Idoly v reálnom živote 
Miesto televízie v živote 

Žiak na konci 6. ročníka základnej školy vie/dokáže:  
 

 vysvetliť pojmy: vzor, model, idol, ideál,  
 rozlíšiť pozitívne a negatívne vzory historických postáv,  
 analyzovať vlastnosti zobrazených vzorov,  
 posúdiť, ktoré vlastnosti vzoru je vhodné si osvojiť,  
 diskutovať o morálnych dilemách,  

 

  
vzor, model, idol, ideál  
vzory správania v histórii  
literárne vzory, filmoví 
hrdinovia  
dobro a zlo  

Implementácia finančnej gramotnosti do vzdelávania 
I. Človek vo sfére peňazí 
1. Vyhodnotiť trvalé životné hodnoty a osvojiť si vzťah medzi 
životnými potrebami a financiami ako prostriedku ich 
zabezpečenia 

 
-  vysvetliť na konkrétnych príkladoch funkciu peňazí ako prostriedku na 
zabezpečenie životných potrieb 

 

Implementácia finančnej gramotnosti do vzdelávania 
I. Človek vo sfére peňazí 
3. Osvojiť si, čo znamená žiť hospodárne 

-  prijímať finančné rozhodnutia na základe svojich reálnych možností 
 

 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Mediálna výchova 

 uvedomiť význam a vplyv médií vo svojom živote a v spoločnosti 
 napodobnúť   základné technické zručnosti potrebné pre používanie médií a média 

využívať zmysluplne 
 pochopiť a rozlíšiť pozitíva a negatíva využívania, vplyvu médií a ich produktov 
 získať kritický odstup od mediálnych produktov a ich obsahov a rozpoznal mediálne 

spracovanú realitu 
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Počet hodín Tematický celok 
Vzdelávacia 
oblasť 

Téma Výkonový štandard  - výstup Obsahový štandard - obsah 

6 Pozitívne vzory v 
každodennom 
živote 

Pomoc, delenie 

Spolupráca, 

priateľstvo 

Môj vzor 

Môžem byť 

vzorom aj ja? 

Ako si 

predstavujem svoj 

budúci život 

Hodnota 

priateľstva 

Žiak na konci 6. ročníka základnej školy vie/dokáže:  
 

 uviesť rozdiel medzi reálnymi a zobrazenými 
vzormi, vysvetliť dôležitosť prosociálnych vzorov,  

 identifikovať pozitívne vzory vo svojom okolí,  
 zhodnotiť dôležitosť prítomnosti vzorov vo svojom 

živote,  
 posúdiť dôsledok vlastného správania pre iných, 

najmä mladších,  
 

  
  
reálne vzory správania  
verejné vzory správania  
anonymné prosociálne vzory  

Implementácia finančnej gramotnosti do vzdelávania 
I. Človek vo sfére peňazí 
2. Pochopiť vzťah ľudská práca - peniaze a etickú súvislosť medzi 
bohatstvom a chudobou 

- zhodnotiť svoje vlastné skúsenosti s prácami v domácnosti 
- rozlíšiť na príkladoch zo svojho okolia, čo znamená byť bohatý 
alebo chudobný 
 

 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Osobnostný a sociálny rozvoj 

 
 porozumieť sebe a iným 
 osvojiť si, využívať a ďalej rozvíjať zručnosti komunikácie a vzájomnej spolupráce 
 rešpektovať rôzne typy ľudí a ich názory a prístupy k riešeniu problémov  
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Počet hodín Tematický celok 
Vzdelávacia oblasť 

Téma Výkonový štandard – výstup Obsahový štandard - obsah 

4 Prosociálne 
správanie 

 
Solidarita medzi národmi, 
medzi ľuďmi 
Charita 
Prosociálne vzory 
Záverečné opakovanie 

Žiak na konci 6. ročníka základnej školy vie/dokáže 
 vysvetliť prosociálne správanie a jeho druhy 
 uviesť príklady prosociálnych ľudí vo svojom okolí, 
 vysvetliť vzťah empatie a prosociálneho správania, 
 prejaviť konkrétnu pomoc spolužiakom 
 zhodnotiť, v akých sociálnych projektoch by mohol  

 Participovať  

prosociálne správanie a jeho 
druhy (pomoc, darovanie, 
delenie sa, spolupráca) 
fyzická a psychická pomoc 
empatia v prosociálnom 
správaní spolupráca na 
sociálnych projektoch 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Osobnostný a sociálny rozvoj 

 porozumieť sebe a iným 
 osvojiť si, využívať a ďalej rozvíjať zručnosti komunikácie a vzájomnej spolupráce 
 rešpektovať rôzne typy ľudí a ich názory a prístupy k riešeniu problémov 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Multikultúrna výchova 

 rešpektovať prirodzenú rozmanitosť spoločnosti 
 uplatňovať svoje práva a rešpektovať práva iných ľudí 
 akceptovať kultúrnu rozmanitosť ako spoločenskú realitu 

 

1. Človek vo sfére peňazí-  
2.  Pochopiť vzťah ľudská práca – peniaze a etickú súvislosť 
medzi bohatstvom a chudobou. 

-  vysvetliť vzťah ľudská práca- peniaze 
-  demonštrovať na príkladoch rôzne pohľady na bohatstvo a chudobou (  z pohľadu ľudskej práce a peňazí )   
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7. ročník  
       Počet vyučovacích hodín v školskom roku: 1 hodina týždenne - 33 hodín ročne  

 
UČEBNÉ OSNOVY SÚ TOTOŽNÉ SO VZDELÁVCÍM ŠTANDARDOM ŠVP PRE DANÝ PREDMET 

Počet hodín 
 

Tematický celok 
Vzdelávacia oblasť 

Téma Výkonový štandard  - výstup Obsahový štandard - obsah 

7 Objavovanie 
vlastnej 
jedinečnosti a 
identity 

 
Veľkosť a dôstojnosť 

ľudskej osoby. 

 
Rovnakú šancu dávať 

iným. 

 
Sebaúcta. Pozitívne a 
negatívne vlastnosti. 
 
Úcta k človeku. 
  
Poznať svoje silné a 
slabé stránky. 
Zdravé sebavedomie. 

 
 Prijať sám seba aj so 

svojimi 
nedostatkami a 
rozhodnúť sa pracovať 
na sebe. 
 

 Žiak na konci 7. ročníka základnej školy vie/dokáže:  
 

 zdôvodniť význam poznania silných a slabých stránok  
              osobnosti,  

  vystihnúť svoje silné a slabé stránky,  
  dokázať vyjadriť svoj názor,  
  prejaviť sebaúctu a zdravé sebavedomie,  

 

  
  
dôstojnosť ľudskej osoby  
sebaúcta, zdravé 
sebavedomie  
sebaprijatie  
úcta k iným  
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Byť sám sebou, vedieť 

obhájiť svoje práva 

a názory. 
 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Osobnostný a sociálny rozvoj 

 porozumieť sebe a iným 
 optimálne usmerňovať vlastné správanie  
 rešpektovať rôzne typy ľudí a ich názory a prístupy k riešeniu problémov 

1. Človek vo sfére peňazí-  
3. Osvojiť si , čo znamená žiť hospodárne 

- prijímať finančné rozhodnutia na základe svojich reálnych možností   

 

Počet hodín 
 

Tematický celok 
Vzdelávacia oblasť 

Téma Výkonový štandard - výstup Obsahový štandard - obsah 

4 Byť sám sebou, 
vedieť obhájiť 
svoje práva a 
názory 

Rešpektovanie druhých 
 
Práva a povinnosti členov 
rodiny 

 Žiak na konci 7. ročníka základnej školy vie/dokáže 
 zdôvodniť význam asertivity v každodennom živote,  
  charakterizovať asertívne techniky,  
  vysvetliť pojem manipulácia a asertívne právo,  
  simulovať príklady presadenia sa v rôznych situáciách,  
  prezentovať príklady riešenia konfliktov,  

 
 

 
  

  
asertivita  
asertívne techniky, asertívne 
práva, manipulačné povery  
manipulácia a tlak skupiny  
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Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Osobnostný a sociálny rozvoj 

porozumieť sebe a iným 
osvojiť si, využívať a ďalej rozvíjať zručnosti komunikácie a vzájomnej spolupráce 
rešpektovať rôzne typy ľudí a ich názory a prístupy k riešeniu problémov  

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Multikultúrna výchova 

 uplatňovať svoje práva a rešpektovať práva iných ľudí 
 

1. Človek vo sfére peňazí-  
1. Vyhodnotiť trvalé životné hodnoty a osvojiť si vzťah medzi 
životnými potrebami a financiami ako prostriedku ich 
zabezpečenia 

- vysvetliť na konkrétnych príkladoch funkciu peňazí ako prostriedku na zabezpečenie životných potrieb 
- vysvetliť vzťah medzi zachovaním trvalých životných hodnôt a uspokojovaním životných potrieb 

 

 

Počet hodín Tematický celok 
Vzdelávacia oblasť 

Téma Výkonový štandard - výstup Obsahový štandard - obsah 

6 Prosociálnosť ako 
zložka vlastnej 
identity 

Nový vzťah k druhým: 

nezávislosť a 

rešpektovanie 
 
Rešpektovanie druhých 
 
Ponúkanie a prijímanie 
slobody 
 
Prijatie záväzku 
 
Vedieť povedať nie 
 
Vedieť vysloviť sťažnosť 
 
 

Žiak na konci 7. ročníka základnej školy vie/dokáže 
 
 formulovať zásady prosociálneho správania,  
 vysvetliť vzťah asertivity a prosociálneho správania,  
 opísať pojmy: vlastná identita, rešpekt, nezávislosť, ponúkanie  
     a prijímanie slobody, vernosť záväzkom,  
 zdôvodniť potrebu zodpovednej slobody v živote jednotlivca,  
 diskutovať o prosociálnom správaní v triednom kolektíve,  
 konkretizovať rôzne prejavy rešpektu,  
 
 

  
nezávislosť a rešpekt  
identita osobnosti a jej 
rozvoj  
sloboda, zodpovednosť, 
vernosť – vytrvalosť  
prijatie záväzkov  
tolerancia a rešpekt  
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Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Osobnostný a sociálny rozvoj 

porozumieť sebe a iným 
osvojiť si, využívať a ďalej rozvíjať zručnosti komunikácie a vzájomnej spolupráce 
rešpektovať rôzne typy ľudí a ich názory a prístupy k riešeniu problémov 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Multikultúrna výchova 

rešpektovať prirodzenú rozmanitosť spoločnosti 
uplatňovať svoje práva a rešpektovať práva iných ľudí 
akceptovať kultúrnu rozmanitosť ako spoločenskú realitu 
 

1. Človek vo sfére peňazí-  
2.  Pochopiť vzťah ľudská práca – peniaze a etickú súvislosť 
medzi bohatstvom a chudobou. 

-  vysvetliť vzťah ľudská práca- peniaze 
-  demonštrovať na príkladoch rôzne pohľady na bohatstvo a chudobou (  z pohľadu ľudskej práce a peňazí )   

 

 

Počet hodín Tematický celok 
Vzdelávacia oblasť 

Téma Výkonový štandard - výstup Obsahový štandard  - obsah 

6  
Etické aspekty 
vzťahu vo vlastnej 
rodine 

 
Aká je naša rodina 
 
Moja pozícia v rodine 
 
Funkcie rodiny 
 
Práva a povinnosti členov 
rodiny 
 
Moja budúca rodina 
 
Konflikty v rodine a ich 
riešenie 

Žiak na konci 7. ročníka základnej školy vie/dokáže:  
 
 vymedziť vlastné práva a povinnosti v rodine,  
 vysvetliť potrebu pozitívneho hodnotenia, empatie, asertivity a    
     tvorivosti v rodinnom prostredí,  
 realizovať projekt – „jeden deň v mojej rodine“,  
 diskutovať o možnostiach prosociálneho správania v rodine,  
 naplánovať si konkrétnu iniciatívu na budovanie vzťahov v  
    rodine,  
 

  
  
rodina, v ktorej žijem  
komunikačné zručnosti v 
rodine  
sociálne zručnosti v rodine  
tolerancia a rešpektovanie 
autority  
súrodenecké vzťahy  
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Implementácia finančnej gramotnosti do vzdelávania 
I. Človek vo sfére peňazí 
1. Vyhodnotiť trvalé životné hodnoty a osvojiť si vzťah medzi 
životnými potrebami a financiami ako prostriedku ich 
zabezpečenia 

 
-  vysvetliť na konkrétnych príkladoch funkciu peňazí ako prostriedku na   
   zabezpečenie životných potrieb 

 

Implementácia finančnej gramotnosti do vzdelávania 
I. Človek vo sfére peňazí 
3. Osvojiť si, čo znamená žiť hospodárne 

-  prijímať finančné rozhodnutia na základe svojich reálnych možností 
 

 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku  
Výchova k manželstvu a rodičovstvu 

získať základné predpoklady pre zodpovedné rozhodnutia v oblasti partnerských vzťahov, manželstva a  
          rodičovstva 
osvojiť zásady bezpečného správania a porozumel rizikám v oblasti sexuality 
uprednostňovať základné princípy zdravého životného štýlu a nerizikového správania vo svojom  
         (každodennom) živote 

 

 

Počet hodín Tematický celok 
Vzdelávacia 
oblasť 

Téma Výkonový štandard  - výstup Obsahový štandard - obsah 

6 Etické aspekty 
integrovania 
sexuálnej 
zrelosti do 
kontextu 
osobnosti 

Pojmy priateľstvo, 

zamilovanosť 

 
Citový svet 

človeka, sexuálna 

identita 

 
Počatie 

a prenatálny život 

 

Žiak na konci 7. ročníka základnej školy vie/dokáže:  
 
 zdôvodniť potrebu vnímania sexuality ako hodnoty,  
 diskutovať o otázkach sexuality slobodne a s úctou,  
  prejaviť pozornosť a empatiu voči opačnému pohlaviu,  
  vysvetliť počatie a prenatálny život človeka,  
  rozlíšiť medzi pohlavnou zrelosťou a pripravenosťou stať  
     sa rodičom,  
  zhodnotiť význam priateľstva a lásky medzi mužom a  
     ženou,  
  vysvetliť príčiny a riziká predčasného sexu,  
  opísať prejavy, príčiny a dôsledky pohlavných chorôb a  
     AIDS,  
  poukázať na dôležitosť osobného vzťahu k sexuálnemu  

  
  
 sexuálna identita  
vzťahy medzi chlapcami a 
dievčatami  
priateľstvo a láska  
počatie a prenatálny život 
človeka  
pohlavná zrelosť a 
pripravenosť na 
rodičovstvo  
predčasný sex  
pohlavné choroby a AIDS  
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Predpoklady 

harmonického 

sexuálneho života 

 
Riziká 

predčasného 

sexuálneho života 

 
Pohlavné choroby 

a AIDS  

 

 

      partnerovi,  
 

sexualita – súčasť integrity 
človeka  

Implementácia finančnej gramotnosti do vzdelávania 
I. Človek vo sfére peňazí 
2. Pochopiť vzťah ľudská práca - peniaze a etickú súvislosť medzi 
bohatstvom a chudobou 

- zhodnotiť svoje vlastné skúsenosti s prácami v domácnosti 
- rozlíšiť na príkladoch zo svojho okolia, čo znamená byť bohatý 
alebo chudobný 
 

 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Výchova k manželstvu a rodičovstvu 

osvojiť základné poznatky o biologických, psychických a sociálnych zmenách, ktoré ovplyvňujú  
          vývin jeho osobnosti v súčasnosti i v budúcnosti 
získať základné predpoklady pre zodpovedné rozhodnutia v oblasti partnerských vzťahov,  
          manželstva a rodičovstva 
osvojiť zásady bezpečného správania a porozumel rizikám v oblasti sexuality 
uprednostňovať základné princípy zdravého životného štýlu a nerizikového správania vo svojom  
         (každodennom) živote 
 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 

Ochrana života a zdravia 
 

rozpoznať nebezpečné situácie ohrozujúce život a zdravie 
osvojiť si praktické zručnosti v sebaochrane 
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Počet hodín Tematický celok 
Vzdelávacia oblasť 

Téma Výkonový štandard - výstup Obsahový štandard - obsah 

4 Vzťah k chorým, 
starým, zdravotne 
a sociálne 
znevýhodneným 
ľuďom 

Úcta k mentálne, telesne 
postihnutým 
 
Riziká vývinu človeka 
 
Vplyv vonkajších 
a vnútorných faktorov na 
vývin človeka 
 
Môj vzťah k sociálne 
odkázaným ľuďom 
 

Žiak na konci 7. ročníka základnej školy vie/dokáže 
 
  prejaviť pochopenie pre starých a chorých ľudí,  
  zdôvodniť potrebu komunikácie s nimi,  
  diskutovať o prínose starých, chorých a postihnutých ľudí pre  
      spoločnosť,  
  navrhnúť projekt osobnej účasti ľuďom odkázaným na pomoc  
 

 
sociálna empatia  
vzťah k chorým, starým, 
zdravotne a sociálne 
znevýhodneným  
obmedzenia a prednosti v 
chorobe a v starobe  
odlišnosti a generačné 
rozdiely  

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Osobnostný a sociálny rozvoj 

porozumieť sebe a iným 
osvojiť si, využívať a ďalej rozvíjať zručnosti komunikácie a vzájomnej spolupráce 
rešpektovať rôzne typy ľudí a ich názory a prístupy k riešeniu problémov 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Multikultúrna výchova 

rešpektovať prirodzenú rozmanitosť spoločnosti 
uplatňovať svoje práva a rešpektovať práva iných ľudí  
 
 

1. Človek vo sfére peňazí-  
2.  Pochopiť vzťah ľudská práca – peniaze a etickú súvislosť 
medzi bohatstvom a chudobou. 

-  vysvetliť vzťah ľudská práca- peniaze 
-  demonštrovať na príkladoch rôzne pohľady na bohatstvo a chudobou (  z pohľadu ľudskej práce a peňazí )   
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8. ročník  
                Počet vyučovacích hodín v školskom roku: 1 hodina týždenne - 33 hodín ročne   

 
UČEBNÉ OSNOVY SÚ TOTOŽNÉ SO VZDELÁVCÍM ŠTANDARDOM ŠVP PRE DANÝ PREDMET 

Počet hodín 
 

Tematický celok 
Vzdelávacia oblasť 

Téma Výkonový štandard  - výstup Obsahový štandard - obsah 

8 Zdroje etického 
poznania ľudstva 

Etika -mravné hodnoty 
a normy, svedomie 
 
Pozitívne vzory 
 
Zdroje etického 
poznania 
 
Náboženstvá 
 
Etické normy svetových 
náboženstiev 
 
Kresťanstvo a jeho 
etické posolstvo 
 
Sekty 
 
Ochrana života 
a starostlivosť o zdravie 
ako etický problém 

 

 

 Žiak na konci 8. ročníka základnej školy vie/dokáže:  
 
 uviesť hlavné zdroje etiky,  
  vymenovať niektoré mravné hodnoty,  
  vysvetliť, na čo slúžia mravné normy,  
 vysvetliť význam svedomia,  
 vymenovať príklady pozitívnych vzorov z dejín a literatúry,   
 porovnať etický odkaz náboženstiev,  
 diskutovať o aktuálnych etických problémoch v spoločnosti, 

  
 zdroje etiky mravné hodnoty a 
mravné normy hodnotová 
orientácia, 
 rebríček hodnôt svedomie etika 
a náboženstvá aktuálne etické 
problémy v spoločnosti 
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Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Osobnostný a sociálny rozvoj 

získať a uplatňoval základné sociálne zručnosti pre optimálne riešenie rôznych situácií 
 optimálne usmerňovať vlastné správanie  
rešpektovať rôzne typy ľudí a ich názory a prístupy k riešeniu problémov 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 

 

Ochrana života a zdravia 
 

rozpoznať nebezpečné situácie ohrozujúce život a zdravie 
osvojiť si praktické zručnosti v sebaochrane 
pochopiť dôležitosť poskytnutia pomoci iným v prípade ohrozenia zdravia a života 
 

 

Počet hodín 
 

Tematický celok 
Vzdelávacia oblasť 

Téma Výkonový štandard - výstup Obsahový štandard – obsah 

8 Život, telesné a 
duševné zdravie 
ako etická 
hodnota 

Ochrana života a starostlivosť 
o zdravie ako etický problém 
 
Základy duševnej hygieny 
 
Niektoré problémy lekárskej 
etiky- eutanázia, génová 
manipulácia 
 
Etické aspekty manželstva, 
rodinného a sexuálneho 
života 
 
Sebaovládanie ako 
podmienka zdravého 
sexuálneho života 
 
Priateľstvo, zamilovanosť, 
známosť, manželstvo. 
 
Plánované rodičovstvo 
 

 Žiak na konci 8. ročníka základnej školy vie/dokáže 
 
 vysvetliť spôsoby starostlivosti o zdravie svoje a iných, 
  identifikovať prejavy zdravého životného štýlu,  
  vysvetliť dôsledky nesprávnej životosprávy,  
  diskutovať o etických problémoch súčasnosti,  
  rozlíšiť medzi etickým a neetickým konaním človeka, 
     
 

 
 život a zdravie ako hodnota 
starostlivosť o zdravie, 
psychohygiena zdravý životný 
štýl profesijná etika etika a 
rozvoj technológií etika a 
ekológia etické problémy doby – 
eutanázia, génová manipulácia, 
trest smrti, interrupcia 
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Vedomé plodenie 
 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 

Výchova k manželstvu a rodičovstvu 
 

osvojiť základné poznatky o biologických, psychických a sociálnych zmenách, ktoré ovplyvňujú vývin 
          jeho osobnosti v súčasnosti i v budúcnosti 
osvojiť zásady bezpečného správania a porozumel rizikám v oblasti sexuality 
získať základné predpoklady pre zodpovedné rozhodnutia v oblasti partnerských vzťahov, manželstva  
         a rodičovstva 
 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 

Ochrana života a zdravia 
 
 
 

 pochopiť dôležitosť poskytnutia pomoci iným v prípade ohrozenia zdravia a života 
cieľavedome rozvíjať svoju telesnú zdatnosť a odolnosť organizmu nadfyzickú a psychickú  
        záťaž v náročných životných situáciách  
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Počet hodín Tematický celok 
Vzdelávacia oblasť 

Téma Výkonový štandard - výstup Obsahový štandard - obsah 

8 Ekonomické 
hodnoty a etika 

 
Vlastníctvo a peniaze ako 
prostriedok a ako cieľ 
 
Ekonomické cnosti 
 
Svojpomoc, solidarita, 
pomoc sociálne slabším 
 
Keď sa drogy stanú 
súčasťou života 
 
Poctivosť, ochrana 
spotrebiteľa 
 
Príroda, prírodne zdroje, 
globálne problémy 
 
 
 

Žiak na konci 8. ročníka základnej školy vie/dokáže 
 
 určiť formy vlastníctva,  
 diskutovať o vzťahu k peniazom,  
  vysvetliť pojem konzumizmus,  
  analyzovať prejavy a dôsledky sociálnej nerovnosti, zhodnotiť 
 význam solidarity,  
 posúdiť potrebu pomoci slabším,  
 vystihnúť negatívne prvky reklamy,  
 vysvetliť zásady ochrany spotrebiteľa na konkrétnych  
 príkladoch zo života, 
 
 

vlastníctvo peniaze – „cieľ, 
alebo prostriedok?“ 
materiálne a nemateriálne 
hodnoty konzumná 
spoločnosť sociálna 
nerovnosť ekonomické 
cnosti solidarita, 
dobrovoľníctvo, charita 
reklama a manipulácia 
zákazníkov ochrana 
spotrebiteľa 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Osobnostný a sociálny rozvoj 

porozumieť sebe a iným 
osvojiť si, využívať a ďalej rozvíjať zručnosti komunikácie a vzájomnej spolupráce 
rešpektovať rôzne typy ľudí a ich názory a prístupy k riešeniu problémov 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Ochrana života a zdravia 
 

 
rozpoznať nebezpečné situácie ohrozujúce život a zdravie 
osvojiť si praktické zručnosti v sebaochrane 
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1. Človek vo sfére peňazí - Posúdenie významu trvalých 
životných hodnôt, zváženie vplyvu peňazí na ich zachovávanie 
  
2.  Pochopiť vzťah ľudská práca – peniaze a etickú súvislosť 
medzi bohatstvom a chudobou. 

-  vysvetliť vzťah ľudská práca- peniaze 
-  demonštrovať na príkladoch rôzne pohľady na bohatstvo a chudobou (  z pohľadu ľudskej práce a peňazí )   

 

 

Počet hodín Tematický celok 
Vzdelávacia oblasť 

Téma Výkonový štandard - výstup Obsahový štandard  - obsah 

8 Dobré meno a 
pravda ako etické 
hodnoty 
 

 
Poznanie a pravda  ako 
etické hodnoty. 
 
Pravda a lož. 
Tajomstvo. 
 

Česť, dobré meno, 
ublíženie na cti. 
 
Povedomie vlastnej 
hodnoty, rozvíjanie 
skromnosti . . . 
 
 
Zmysluplné využitie 
voľného času.  
 
Závislosti -  
poukázať na škodlivosť 
závislostí, ktoré 
znehodnocujú a 
ohrozujú život 

Žiak na konci 8. ročníka základnej školy vie/dokáže:  
 
 zdôvodniť potrebu pravdy v živote človeka,  
 vysvetliť význam tajomstva a utajovaných skutočností,   
 pomenovať význam poznania a poznávania v živote človeka, 
zdôvodniť význam rešpektovania cti a dobrého mena,  
diskutovať o dôležitosti vzdelávania,  
zostaviť si konkrétny plán efektívneho zvládnutia školských  
        úloh. 
 
 

  
  
 poznanie pravda ako etická 
hodnota kritické myslenie, 
argumentácia pravda a lož, etické 
dilemy tajomstvo dobré meno 
jednotlivca i spoločenstva 
poznanie a úsilie poznávať 
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Dobré vzťahy v škole, v 
zamestnaní a v 
povolaní. 
 
 
Národné uvedomenie. 
 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku  
 

Osobnostný a sociálny rozvoj  
 

získať a uplatňoval základné sociálne zručnosti pre optimálne riešenie rôznych situácií 
rešpektovať rôzne typy ľudí a ich názory a prístupy k riešeniu problémov 
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9.ročník  
Počet vyučovacích hodín v školskom roku: 1 hodina týždenne - 33 hodín ročne    

 

UČEBNÉ OSNOVY SÚ TOTOŽNÉ SO VZDELÁVCÍM ŠTANDARDOM ŠVP PRE DANÝ PREDMET 

Počet hodín 
 

Tematický celok 
Vzdelávacia oblasť 

Téma Výkonový štandard  - výstup Obsahový štandard - obsah 

8 Prehlbovanie 
komunikačných 
spôsobilostí 

 
Dôstojnosť a hodnota 

ľudskej osoby. 

 
Priateľstvo a dar 

priateľstva.  

 
 Ľudské možnosti, 

túžby, odvážne sny, 

odvaha konať.  

 
Plánovanie svojej 

budúcnosti. 

 
Vedenie dialógu, 

počúvanie. . 

 

Riešenie konfliktov.  

 
Asertivita 

orientovaná na 

prosociálnosť. 

 

 Žiak na konci 9. ročníka základnej školy vie/dokáže:  
 
 
 zdôvodniť dôležitosť počúvania pri efektívnej komunikácii,  
 vymedziť zásady dialógu,  
 uviesť príklad vyjadrenia a spôsob prijatia komplimentu,  
 objasniť efektívne riešenie konfliktov,  
vyjadriť dôležitosť kompromisu pri riešení problémov,  
 
 
 

  
  
počúvanie  
dialógu, diskusia, hodnotiace 
postoje  
vyjadrenie a prijatie 
komplimentu  
riešenie konfliktov  
asertívne správanie  
kompromis  
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 Asertívne techniky. 

 

 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
 
Osobnostný a sociálny rozvoj 
 

získať a uplatňoval základné sociálne zručnosti pre optimálne riešenie rôznych situácií 
optimálne usmerňovať vlastné správanie  
rešpektovať rôzne typy ľudí a ich názory a prístupy k riešeniu problémov 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
 
Environmentálna výchova 
 

rešpektovať základné pravidlá pre správanie sa v prírode s ohľadom na organizmy a ich životné prostredie 
 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 

 
Ochrana života a zdravia 
 

osvojiť si praktické zručnosti v sebaochrane 
pochopiť dôležitosť poskytnutia pomoci iným v prípade ohrozenia zdravia a života 
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Počet hodín 
 

Tematický celok 
Vzdelávacia oblasť 

Téma Výkonový štandard - výstup Obsahový štandard – obsah 

8 Zdravý životný štýl Povedomie vlastnej 

hodnoty. 
 
Vzťah k iným, k okoliu. 
 
Skromnosť.  

 

 Dobroprajnosť. 
 
 Cieľavedomosť, pracovitosť, 
usilovnosť. 
 
Čistota zmýšľania 

prejavov. 

 

Vedieť povedať NIE. 

 
Veselosť, sebaovládanie. 

 Žiak na konci 9. ročníka základnej školy vie/dokáže 
 
 identifikovať znaky zdravého životného štýlu,  
 posúdiť potrebu rovnováhy medzi zábavou a  
         povinnosťami,  
rozlíšiť prejavy konvenčného a nekonvenčného správania,  
 uznávať potrebu ochrany svojho zdravia a zdravia iných,  
 vysvetliť miesto prosociálneho správania v zdravom   
         životnom štýle,  
 
 
     
 

 
  
ochrana života  
zdravie psychické a fyzické  
práca, voľný čas  
zdravý životný štýl v 
konzumnej spoločnosti  
vzťahy medzi chlapcom a 
dievčaťom, zodpovedný sex  
ostych, intimita, hygiena  
otvorenosť pre vzťahy ako 
súčasť zdravého životného 
štýlu  
cieľavedomosť, prosociálnosť  

  

  

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
 
Osobnostný a sociálny rozvoj 
 

získať a uplatňoval základné sociálne zručnosti pre optimálne riešenie rôznych situácií 
         optimálne usmerňovať vlastné správanie  
rešpektovať rôzne typy ľudí a ich názory a prístupy k riešeniu problémov 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 

 
Ochrana života a zdravia 
 
 
 

rozpoznať nebezpečné situácie ohrozujúce život a zdravie 

 
cieľavedome rozvíjať svoju telesnú zdatnosť a odolnosť organizmu nadfyzickú a psychickú záťaž v  
          náročných životných situáciách 
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Počet hodín Tematický celok 
Vzdelávacia oblasť 

Téma Výkonový štandard - výstup Obsahový štandard - obsah 

8 Závislosti Kultúrne vyjadrovanie 

citov.  

 
Náklonnosť medzi 

chlapcom a 

dievčaťom. 

 
 Zamyslenie sa nad 

svojím životným 

štýlom. 

 

Fajčenie a alkohol. 

 

Drogová prevencia. 

 
 Hracie automaty, 

nadmerné sledovanie 

TV, PC hry. . 

 

Sekty, kulty, skupiny 

orientované na rasovú 

neznášanlivosť. 

 
Ochrana pred vplyvom 

siekt.  

Žiak na konci 9. ročníka základnej školy vie/dokáže 
 
 identifikovať typy závislostí,  
 diskutovať o škodlivosti siekt,  
 objasniť dôležitosť zodpovednosti pri ochrane pred  
     závislosťami,  
 
 
 

  

  
závislosti  
sekty a kulty  
sloboda od závislostí a 
zdravý životný štýl  
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Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 

 
Multikultúrna výchova 
 

spoznať rozličné tradičné aj nové kultúry a subkultúry 
rešpektovať prirodzenú rozmanitosť spoločnosti 
 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 

 
Ochrana života a zdravia 
 

 
rozpoznať nebezpečné situácie ohrozujúce život a zdravie 
osvojiť si praktické zručnosti v sebaochrane 
 
 

I. Človek vo sfére peňazí -  Posúdenie významu trvalých 
životných hodnôt, zváženie vplyvu peňazí na ich 
zachovávanie 
a na základe toho vybratie a stanovenie životných priorít a 
východísk zabezpečenia životných potrieb. 
 
2.  Pochopiť vzťah ľudská práca – peniaze a etickú súvislosť 
medzi bohatstvom a chudobou. 

 
 
-  vysvetliť vzťah ľudská práca- peniaze 
-  demonštrovať na príkladoch rôzne pohľady na bohatstvo a chudobou (  z pohľadu ľudskej práce a peňazí )   

 

 

 

 

 

 

Počet hodín Tematický celok 
Vzdelávacia oblasť 

Téma Výkonový štandard - výstup Obsahový štandard  - obsah 



Škola: Základná škola a gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium Moldava nad Bodvou 
Predmet: Etická výchova  
 

 

33  

 

8  
 

Masmediálne 
vplyvy 

 
Prosociálne vzory v 
médiach. 
 
 Kritické hodnotenie 

videoprodukcie a TV 

programov. 

 

Radosť a optimizmus. 

 
Trvalé nastavenie 

ľudského života- radosť 

a optimizmus. 

 

Kedy máš radosť? 

  
 Radosť ako pozitívny dar 
pre iných. 
 
 Pozitívny vzťah k životu, 
k ľuďom.  
 

Žiak na konci 9. ročníka základnej školy vie/dokáže:  
 
 
 diskutovať o zámeroch tvorcov televíznych programov,  
analyzovať prvky mediálneho produktu,  
vystihnúť rozdiel medzi správou a komentárom,  
zostaviť zoznam zásad kritického diváka,  
zhodnotiť prínos médií v živote človeka,  
vytvoriť návrh vlastného mediálneho produktu,  
 diskutovať o výhodách a nevýhodách používania internetu.   
 

  
  
masmédiá a ich posolstvo  
typy mediálnych produktov  
kritický divák  
užívanie internetu  
sociálne siete  
  

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku  
 
Mediálna výchova  
 
 

 

uvedomiť význam a vplyv médií vo svojom živote a v spoločnosti 
nadobudnúť základné technické zručnosti potrebné pre používanie médií a médiá využívať zmysluplne 
pochopiť a rozlíšiť pozitíva a negatíva využívania, vplyvu médií a ich produktov 
získať kritický odstup od mediálnych produktov a ich obsahov a rozpoznal mediálne spracovanú realitu 
osvojiť si zodpovedný prístup pri využívaní médií na komunikáciu a vytváranie vlastných mediálnych  
        produktov 
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Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Multikultúrna výchova 
 

spoznať rozličné tradičné aj nové kultúry a subkultúry 
rešpektovať prirodzenú rozmanitosť spoločnosti 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

  

 

 

 

 

  


