
 

 

UČEBNÉ OSNOVY   

ETICKÁ VÝCHOVA 

PRE 0. ROČNÍK ZŠ 

 
Učebné osnovy sú vypracované na základe metodického materiálu MPC Prešov (2011): ISBN 978-

80-8052-392-3  

Vypracovala: PaedDr. Andrea Papp, schválené MZ: 24.8.2017 

    

 

 

 

 

Základná škola a gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium Moldava nad Bodvou 

      



Škola: Základná škola a gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium Moldava nad Bodvou 
Predmet: Etická výchova 0. ročník ZŠ 

1 

 

Cieľ učebného predmetu 

Cieľom učebného predmetu je získať návyky prosociálneho správania, odlišovať dobro a zlo. 

NULTÝ ROČNÍK  
Obsahový štandard:  
Etická výchova 
Týždenný počet hodín: 1 
Počet hodín ročne: 33 

Tematický celok Obsah - Témy Obsah - Pojmy  Výkonový štandard 

Otvorená komunikácia 

Predstavenie sa Meno, priezvisko Predstaviť sa, povedať svoje meno a priezvisko. 

Zoznamovanie sa v triede Spolužiak, kamarát, učiteľ Poznať po mene svojho spolužiaka, kamaráta, učiteľa 

Oslovovanie sa navzájom  Použiť správne oslovenie pre rovesníka, pre dospelého. 

Vyjadrenie pozdravu, poznanie 
spôsobu ako sa pozdraviť 

pozdrav Použiť správny pozdrav pri príchode a odchode, pri stretnutí sa 
navzájom, opätovať pozdrav. 

Sebaúcta, pozitívne hodnotenie 
seba 

Poznanie spôsobu vyjadrenia 
vďačnosti, vyslovenia prosby 
v rôznych prirodzených situáciách 

Ďakujem, prosím, prepáč Vyjadriť verbálne vďačnosť, vysloviť prosbu, ospravedlniť sa. 

Počúvanie sa navzájom, vzájomná 
úcta pri komunikácií 

Pravidlá triedy Vytvárať a dodržiavať pravidlá spolužitia v triede, tolerovať sa. 

Prejavenie záujmu o spoluprácu, 
tolerancia 

Smiem-nesmiem Poznať svoje práva a povinnosti, práva a povinnosti ostatných 
v triede. 

Nonverbálna komunikácia Grimasa, gesto Neverbálne komunikovať prostredníctvom zrakového kontaktu, 
úsmevu, mimiky a gestikulácie. 

Základné ľudské vlastnosti Dobrý-zlý, veselý-smutný, nahnevaný-
pokojný... 

Pomenovať rôzne ľudské vlastnosti, rozlíšiť kladné a záporné 
vlastnosti. 

Pozitívne hodnotenie iných 

Kontakt, jednoduchý rozhovor, 
vzájomná úcta pri komunikácií 

Rozhovor, úcta Začať, zotrvať, a ukončiť rozhovor. Počúvať sa navzájom. 

Vzájomná pomoc medzi 
spolužiakmi, kamarátmi 

Pomoc V rôznych situáciách pomôcť kamarátom. 

Slušné správanie sa v každodennom 
styku 

Slušné správanie sa Pozitívne oceniť kamarátove schopnosti, vlastnosti, výkony. 

Úcta k vzájomným požiadavkám Pochvala Verbálne a nonverbálne vyjadriť uznanie a pochvalu. 

Prospešný čin Spolupráca, dobrý skutok Vzdať sa v prospech svojho kamaráta na určitý čas nejakej veci. 

Rodina v ktorej žijem 
Rodičovská láska, blízky človek Rodičia, starí rodičia Prejaviť lásku a úctu k rodičom, starým rodičom. 

Hodnoty rodiny Brat, sestra Vyjadriť, čo ho na vzťahoch v rodine teší. 
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Rodinný príslušníci v každodennom 
živote 

Rodina  Porozprávať o význame vzájomnej pomoci medzi jednotlivými 
členmi rodiny. 

Postavenie žiaka v rodine Láska  Vyjadriť svoj vzťah k rodine, v ktorej žijem. 

Poznanie vlastnej jedinečnosti, 
vlastnej hodnoty 

starostlivosť Vyjadriť verbálne svoj prínos pre rodinu. Pochváliť sám seba. 

 


