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Základná škola, Školská 3, 076 43 Čierna nad Tisou                                                                                                       

Tematický  výchovno - vzdelávací plán 

Stupeň vzdelania: Nižšie stredné vzdelávanie – 2.stupeň základnej školy 

Vzdelávacia oblasť: Človek a hodnoty 

Predmet: Etická výchova 

Školský rok: 2017/2018 

Trieda: VII.A, VII.B 

Vyučujúci: Mgr.A.Csanak 

Učebný materiál: R.R.Olivar: Etická výchova, Orbis Pictus Istropolitana,1992 

                               Pavlovová,Z.:Námety na výučbu etickej výchovy, MPC – Prešov,2002 

                                Lenz,L.,Krížová,O.:Metodický materiál k predmetu etická výchova, Vydavateľstvo Rokus,2004 

 

 Časová dotácia: 1.hodina týždenne ( 33.hodín ročne) 
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M/T Tematický celok/hod.: Téma: Výkonový štandard 
Výstup na hodnotenie: 

Metódy a formy práce: Prierezové témy: Poznámky: 

IX/I  Úvodná hodina 

 

Priblížiť žiakom predmet ETV, 
oboznámiť sa so systémom práce. 
Vzbudiť záujem žiakov o predmet 
etická výchova. 
 

Motivačné -rozprávanie, 
rozhovor, beseda,  
hromadné, 
skupinové, 
individuálne 

OSR- prispievať 
k utváraniu 
dobrých 
medziľudských 
vzťahov v triede 
aj mimo nej 

1 

IX/II  Opakovanie učiva 
6.ročníka 

 

Žiak si osvojí základné 
komunikačné zručnosti, základné 
úkony spoločenského správania, 
učí sa pozitívne hodnotiť seba aj 
druhých, tvorivo riešiť 
každodenné situácie v 
medziľudských vzťahoch. 
Žiak vie vysvetliť základné pojmy 
súvisiace s ochranou prírody a 
životného prostredia. 

Fixačné – opakovací 
rozhovor,  metóda 
otázok a odpovedí, 
beseda, dramatizácia, 
brainstorming, 
hromadné, 
individuálne, 
kombinované 

OSR- prispievať 
k utváraniu 
dobrých 
medziľudských 
vzťahov v triede 
aj mimo nej 

2 

IX/III 1.TC-Objavovanie 
vlastnej jedinečnosti a 
identity 

Veľkosť a dôstojnosť 
ľudskej osoby, úcta 
k človeku  

Žiak vie: 
- ukázať hodnotu ľudskej 
dôstojnosti seba a každého 
človeka bez výnimky 
 

Motivačné -rozprávanie, 
rozhovor,  
hromadné, 
skupinové, 
individuálne 

OSR- porozumieť 
sebe samému 
a druhým, 

- - zvládať vlastné 
správanie 
 
MUV- prijímať 
druhého ako 
jedinca s 
rovnakými 
právami, 
uvedomovať si, že 

3 
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všetky etnické 
skupiny a kultúry 
sú rovnocenné 
a žiadna nie je 
nadradená inej 

IX/IV  Silné a slabé stránky 
osobnosti 

-vie vysvetliť význam poznania 
silných a slabých stránok 
osobnosti 
 

Motivačné -rozprávanie, 
rozhovor, 
brainstorming, 
aktivizujúce, 
hromadné, 
skupinové 
 

OSR- rozpoznať 
svoje silné a slabé 
stránky, stanoviť 
si ciele a priority v 
súlade so svojimi  
reálnymi 
schopnosťami, 
záujmami a 
potrebami, 
zvážiť svoje 
potreby, svoje 
silné a slabé 
stránky a 
 možnosti svojho 
rozvoja 

4 

X/I  Moje silné a slabé 
stránky 

chápe vlastnú identitu,  
pozná svoje silné a slabé stránky, 
pozitívne a negatívne vlastnosti 
s cieľom správneho hodnotenia aj 
iných, 
uvedomuje si dôležitosť poznania 
svojich silných a slabých stránok. 

Motivačné -rozprávanie, 
rozhovor, 
brainstorming, 
aktivizujúce, 
hromadné, 
individuáne 

OSR- chápe svoj 

telesný, 

psychologický 

a sociálny vývin a 

svoju jedinečnosť 

ako individuality, 

-dokáže 

vyhodnotiť etiku 

svojho správania 

a konania a 
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posúdiť, čo je 

dobré a zlé, čo 

prejaví v regulácii 

svojho správania, 

zvážiť svoje 
potreby, svoje 
silné a slabé 
stránky a 
 možnosti svojho 
rozvoja 

X/II  Zdravé 
sebavedomie, 
prijatie samého seba 
aj so svojimi 
nedostatkami.  
 

vie prijať sám seba aj so svojimi 
nedostatkami a rozhodnúť sa 
pracovať na sebe. Rovnakú šancu 
dáva iným, 
chápe dôležitosť a hodnotu 
každého človeka, 
chápe pojem sebavedomia, 
vie vysvetliť ,čo je sebapoznanie. 
Chápe  význam pozitívneho 
hodnotenia seba. 

Motivačné -rozprávanie, 
rozhovor,  
hromadné, 
skupinové, 
individuálne 

OSR- rozpoznať 
svoje silné a slabé  
stránky, stanoviť 
si ciele a priority v 
súlade so svojimi  
reálnymi 
schopnosťami, 
záujmami a 
potrebami 
 

6 

X/III  Úcta k iným  

 

 

vie identifikovať prvky 
podporujúce sebaúctu, 
vie prejaviť úctu iným ľuďom 
 
 

Motivačné -rozprávanie, 
rozhovor, 
brainstorming, 
zážitkové,  
aktivizujúce, 
hromadné 
 

OSR- učiť sa 
zodpovednosti za 
svoju prácu, úcte 
k práci druhých 
 
MUV- angažovať 
sa pri potieraní 
prejavov 
intolerancie, 
xenofóbie, 
diskriminácie, 
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rasizmu 

X/IV 2.TC-Byť sám sebou, 
vedieť obhájiť svoje 
práva a názory 

Asertivita 

 

vie identifikovať, presadiť 
a obhájiť vlastné názory a postoje 
 

Motivačné -rozprávanie, 
rozhovor,  
beseda, brainstorming, 
hromadné, 
individuálne, 
hranie rolí, zážitkové 

OSR- uplatniť 
poznatky 
o svojich právach 
a právach iných, 
akceptovať 
inakosť a odlišné  
kultúry 

8 

XI/I  Asertívne techniky vie povedať kritický 
postoj/priateľom, rovesníkom, 
spolužiakom, dospelým, 
učiteľom.../ 
 

Motivačné -rozprávanie, 
rozhovor,  
beseda, brainstorming, 
aktivizujúce, 
skupinové, 
individuálne 

OSR- vyhodnotiť  
primerané a 
neprimerané 
reakcie na 
záťažové situácie  
 

9 

XI/II  Asertívne práva pozná asertívne práva a vie sa 
nimi riadiť 

Motivačné -rozprávanie, 
rozhovor,  
hromadné 
 

OSR- rozmýšľať o 
sociálnych a 
morálnych 
dilemách a 
zaujať k nim 
postoj 
 
MUV- 
uvedomovať si 
možné dopady 
svojich 
verbálnych 
i neverbálnych 
prejavov 
a pripravenosť 
niesť 
zodpovednosť za 
svoje správanie 

10 
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XI/III  Manipulačné povery uvedomuje si neponúkať žiadne 
výhovorky, ani ospravedlnenia 
vysvetľujúce svoje správanie 

Motivačné -rozprávanie, 
rozhovor,  
hromadné 
 

OSR- analyzovať  
obmedzujúce 
negatívne emócie  
(strach, tréma) a 
využiť 
nadobudnuté  
poznatky na ich  
prekonávanie 

11 

XII/I  Čeliť manipulácii a 
tlaku skupiny 

dokáže čeliť tlakom skupiny, vie 
sa orientovať v spleti ťažkost,í 
vie, aké má práva a nebojí sa 
žiadať ich uplatnenie 

Motivačné -rozprávanie, 
rozhovor,  
beseda, brainstorming, 
aktivizujúce, 
hromadné, 
individuálne, 
hranie rolí, zážitkové 

OSR- rozpoznávať 
nátlak skupiny a 
vlastné 
ohrozenie, 
odolávať tlaku 
skupiny, vyhľadať  
pomoc 

12 

XII/II  Riešenie konfliktov pozná správne spôsoby riešenia 
konfliktov, 
nevníma  druhého ako súpera, 
ktorého sa bude snažiť poraziť 

Motivačné -rozprávanie, 
rozhovor,  
beseda, brainstorming, 
aktivizujúce, 
hromadné, 
individuálne, 
hranie rolí, zážitkové 

OSR- uvažovať 
o dôsledkoch 
vlastného 
správania a 
konania  
 
MUV- vnímať 
seba ako občana, 
ktorý sa aktívne 
spolupodieľa na 
utváraní vzťahu 
spoločnosti 
k minoritným 
skupinám 

13 

XII/III 3.TC-Prosociálnosť 
ako zložka vlastnej 
identity 

Zásady 
prosociálneho 
správania 

vie vysvetliť pojem  prosociálnosť, 
sloboda, identita 
 

Motivačné -rozprávanie, 
rozhovor,  
beseda,  

OSR- cielene 
komunikovať , 
analyzovať 

14 



7 

 

hromadné, 
 

komunikačné 
problémy, 
prijať obojsmerné 
zásady  
konštruktívnej 
kritiky(bez 
zraňovania) 
a konsenzu 
 
MUV- stimulovať, 
ovplyvňovať 
a korigovať svoje 
správanie a svoj 
hodnotový 
systém, učiť sa 
vnímať odlišnosti 
ako príležitosti 
k obohateniu, nie 
ako zdroj 
konfliktu 

I/I  Nezávislosť a 
rešpekt 
 

chápe, že nezávislosť a rešpekt sú 
základom všetkých dobrých 
vzťahov medzi ľuďmi 

Motivačné -rozprávanie, 
rozhovor,  
hromadné 
 

OSR- porozumieť 
sebe samému 
a druhým, 

- - zvládať vlastné 
správanie 

15 

I/II  Identita osobnosti 
a jej rozvoj 
 

pod identitou rozumie prežívanie 
toho, čím je, či už ako individuum 
alebo ako člen ľudského 
společenstva 

Motivačné -rozprávanie, 
rozhovor,  
expozičné ,rozhovor, 
beseda,  
hromadné 
 

OSR- rozmýšľať o 
sociálnych a 
morálnych 
dilemách a 
zaujať k nim 
postoj 
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I/III  Sloboda v 
živote jednotlivca 
 

chápe pojem „sloboda“ a s ňou 
dobrovoľné prijatie záväzkov,    
vie ohodnotiť svoje schopnosti 
a sily 
 
 

Motivačné -rozprávanie, 
rozhovor,  
beseda, brainstorming, 
hromadné, 
skupinové, 
individuálne 

OSR- rozpoznávať 
nátlak skupiny a 
vlastné 
ohrozenie, 
odolávať tlaku 
skupiny, vyhľadať  
pomoc 
 

17 

II/I  Tolerancia a rešpekt dokáže akceptovať druhých 
s rozdielnymi názormi, 
dokáže odpustiť a žiadať 
o odpustenie, 
vie kultivovane vyjadriť svoj názor 

Motivačné -rozprávanie, 
rozhovor,  
aktivizujúce, 
hromadné, 
skupinové, 
individuálne 

OSR- uplatniť 
poznatky 
o svojich právach 
a práva iných, 
akceptovať 
inakosť a odlišné  
kultúry 
 
MUV- rozvíjať 
schopnosť 
spoznávať 
a tolerovať 
odlišnosti iných 
národnostných, 
etnických, 
náboženských, 
sociálnych skupín 
a spolupracovať 
s príslušníkmi 
odlišných 
sociokult.skupín 

18 

II/II 4.TC-Etické aspekty 
vzťahu vo vlastnej 
rodine 

Rodina v ktorej 
žijem 

vie definovať rodinu ako základnú 
bunku spoločnosti 
 

Motivačné -rozprávanie, 
rozhovor, 
brainstorming, 

OSR- primerane 
komunikovať  
v  rôznorodých  

19 
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aktivizujúce, 
skupinové, 
individuálne 

situáciách svojho 
života a brať do 
úvahy i  špecifiká 
a význam 
neverbálnej 
komunikácie 
 
RLK- moja rodina, 
domácke a 
tradičné 
remeselné 
výrobky 

II/III  Komunikačné 
zručnosti v rodine 

- chápu dôležitosť komunikácie 
medzi členmi rodiny pre ich 
harmonický život, 
- začnú uplatňovať komunikačné 
zručnosti, 
- vedia obhajovať a zdôvodniť 
svoj názor a rešpektovať názor 
iných, 
- prejavujú úctu k názorom 
rodičov, 
 

Motivačné -rozprávanie, 
rozhovor,  
beseda, brainstorming, 
aktivizujúce, 
skupinové, 
individuálne, 
hranie rolí, zážitkové 
 

OSR- primerane 
komunikovať v 
rôznorodých  
situáciách 
svojho života a 
brať do úvahy i  
špecifiká a 
význam 
neverbálnej 
komunikácie 
- komunikovať v 
skupine,  
- aktívne počúvať, 
prijímať a 
odovzdávať 
spätnú väzbu a 
adekvátne sa 
vyjadrovať 
 
MUV- 
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komunikovať a žiť 
v skupine 
s príslušníkmi 
odlišných 
sociokultúrnych 
skupín, 
uplatňovať svoje 
práva 
a rešpektovať 
práva druhých, 
chápať 
a tolerovať 
odlišné záujmy, 
názory 
i schopnosti 
druhých 

III/I  Sociálne zručnosti v 
rodine 

uvedomuje si vplyv rodiny na 
utváranie správnych sociálnych 
zručností 

Motivačné -rozprávanie, 
rozhovor,  
expozičné -beseda, 
brainstorming, 
hromadné, 
skupinové, 
hranie rolí, zážitkové 

OSR- rozpoznať 
prejavy 
sociálneho násilia 
a nespravodlivosti 
 

21 

III/II  Tolerancia 
a rešpektovanie 
autority 

dokáže rešpektovať svojich 
rodičov a viesť s nimi 
konštruktívny dialóg 
 

Motivačné -rozprávanie, 
rozhovor,  
beseda, brainstorming, 
hromadné, 
skupinové, 
individuálne 

OSR- uplatniť 
poznatky 
o svojich právach 
a práva iných, 
akceptovať 
inakosť a odlišné  
kultúry 
MUV- rozvíjať 
schopnosť 

22 
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spoznávať 
a tolerovať 
odlišnosti iných 
národnostných, 
etnických, 
náboženských, 
sociálnych skupín 
a spolupracovať 
s príslušníkmi 
odlišných 
sociokult.skupín 

III/III  Súrodenecké vzťahy uvedomuje si, že súrodenecké 
vzťahy ovplyvňujú jedincov, 
partnerské vzťahy a ich správanie 
v dospelosti 

Motivačné -rozprávanie, 
rozhovor,  
beseda, brainstorming, 
hromadné, 
skupinové, 
individuálne 

OSR- uplatniť 
poznatky 
o svojich právach 
a práva iných, 
akceptovať 
inakosť  

23 

III/IV  Projekt -„Jeden deň 
v mojej rodine“ 
 

vie vypracovať projekt o jednom 
dni vo svojej rodine 
 

Motivačné -rozprávanie, 
rozhovor,  
hromadné 
skupinové 
individuálne 

TBZ- vedieť 
komunikovať, 
argumentovať, 
používať 
informácie 
a pracovať s nimi, 
riešiť problémy, 
spolupracovať 
v skupine, 
prezentovať sám 
seba, ale aj prácu 
v skupine, 
vedieť 
prezentovať svoju 
prácu písomne aj 
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verbálne 
s použitím 
informačných 
a komunikačných 
technológii 

IV/I 5.TC-Etické aspekty 
integrovania 
sexuálnej zrelosti do 
kontextu osobnosti 

Sexuálna identita dokáže vnímať vlastnú sexualitu, 
chápe základné poznatky 
o vlastných fyzických, 
emocionálnych a sociálnych 
zmenách 
 

Motivačné -rozprávanie, 
rozhovor,  
beseda,  
hromadné 
skupinové 
individuálne 

OSR- uvažovať o 
dôsledkoch 
vlastného 
správania a 
konania  
 

25 

IV/II  Priateľstvo a 
láska 
 

vie rozpoznať rozdiely medzi 
kamarátstvom, priateľstvom 
a láskou, 
vie rozpoznať pozitívne hodnoty 
priateľstva, lásky, manželstva 
a rodiny 
 
 

Motivačné -rozprávanie, 
rozhovor,  
beseda, brainstorming, 
hromadné, 
aktivizujúce, 
hranie rolí, zážitkové 

OSR- rozpoznať 
svoje silné a 
slabé stránky, 
stanoviť si ciele a 
priority v súlade 
so svojimi 
reálnymi 
schopnosťami, 
záujmami a 
potrebami 

26 

IV/III  Pohlavná zrelosť 
a pripravenosť na 
rodičovstvo 
 

dokáže odôvodniť riziká 
predčasného sexuálneho života, 
dokáže vytvárať vzťahy a ovláda 
ich gradáciu 
chápe rozdiely medzi biologickou 
a sociálnou zrelosťou 
 

Motivačné -rozprávanie, 
rozhovor,  
beseda,  
hromadné 
 

OSR- uvažovať o 
dôsledkoch 
vlastného 
správania a 
konania , 
rozmýšľať o 
sociálnych a 
morálnych 
dilemách a 
zaujať k nim 
postoj 

27 
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V/I  Pohlavné choroby a 
AIDS 
 

dokáže chápať fakty o následkoch 
predčasného sexuálneho styku, 
príp. pohlavných chorobách - ich 
priebehu a liečenia 

Motivačné -rozprávanie, 
rozhovor,  
beseda, brainstorming, 
hromadné 

OSR- uvažovať o 
dôsledkoch 
vlastného 
správania a 
konania  
 
OŽZ- 
nebezpečenstvo 
pohlavných 
chorôb, zásady 
prevencie 

28 

V/II  Sexualita - 
súčasť integrity 
človeka 
 

chápe dozrievanie chlapca v muža  
dievčinu v ženu 
 

Motivačné -rozprávanie, 
rozhovor,  
beseda,  
hromadné 
 

OSR- uvažovať o 
dôsledkoch 
vlastného 
správania a 
konania  
 
OŽZ- 
nebezpečenstvo 
pohlavných 
chorôb, zásady 
prevencie 

29 

V/III 6.TC-Vzťah k chorým, 
starým, zdravotne a 
sociálne 
znevýhodneným 
ľuďom 
 

Sociálna empatia chápe úctu človeka k životu, 
dokáže akceptovať mentálne 
a morálne narušených ľudí 
 

Motivačné -rozprávanie, 
rozhovor,  
expozičné -rozprávanie, 
rozhovor, beseda, 
aktivizujúce, 
hromadné 
 

OSR- rozpoznať 
prejavy 
sociálneho násilia 
a nespravodlivosti 
- formulovať 
problémy spojené 
so sociálno- 
patologickými 
javmi v 
spoločnosti a  

30 
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uprednostniť 
odmietavý postoj 
k nim vo 
svojom správaní 

V/IV  Vzťah k chorým, 
starým, zdravotne a 
sociálne 
znevýhodneným 
 

dokáže rozvíjať pozitívny postoj 
k postihnutým, chorým a ku 
skupinám obyvateľstva, ktorí 
potrebujú pomoc a porozumenie 

Motivačné -rozprávanie, 
rozhovor,  
expozičné -rozprávanie, 
rozhovor, beseda, 
brainstorming, 
aktivizujúce, 
skupinové, 
individuálne, 
hranie rolí, zážitkové 

OSR- uplatniť 
poznatky 
o svojich právach 
a práva iných, 
akceptovať 
inakosť a odlišné  
kultúry 
 
MDV- viesť 
k uvedomovaniu 
si hodnoty 
vlastného života 
/zvlášť voľného 
času/ 
a zodpovednosti 
za jeho naplnenie 

31 

VI/I  Obmedzenia a  
prednosti v chorobe 
a v starobe 
 

dokáže empaticky precítiť 
ťažkosti vážne chorých ľudí, detí 
v detských domovoch a ľudí bez 
domovov - bezdomovcov 

Motivačné -rozprávanie, 
rozhovor,  
expozičné -rozprávanie, 
rozhovor, beseda, 
brainstorming, 
hromadné 
aktivizujúce 

OSR- uplatniť 
poznatky 
o svojich právach 
a práva iných, 
akceptovať 
inakosť  

32 

VI/II  Odlišnosti a 
generačné rozdiely 
 

uvedomuje si rozdiely medzi 
mladšou a staršou generáciou, 
uvedomuje si rozdiely v názoroch 
medzi deťmi a rodičmi 

Motivačné -rozprávanie, 
rozhovor,  
expozičné -rozprávanie, 
rozhovor, beseda, 
brainstorming, 

OSR- uplatniť 
poznatky 
o svojich právach 
a práva iných, 
akceptovať 

33 
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aktivizujúce, 
hromadné 

inakosť  

 

 


