
Základná škola s materskou školou Hradná 342 
Liptovský Hrádok 

 

UČEBNÉ OSNOVY K PREDMETU: ETICKÁ VÝCHOVA 

 

Názov ŠkVP „Sme moderná a otvorená škola“ 

Stupeň vzdelania ISCED 1 

Vzdelávacia oblasť Človek a hodnoty 

Dĺžka štúdia 4 roky 

Forma štúdia Denná 

Vyučovací jazyk Slovenský 

Ročník 1. - 4. ročník 

 

Ročník Triedy Vyučujúci predmetu (skr.) 

1. ročník 1.A, 1.B, 1.C ČIE, PAU 

2. ročník 2.A, 2.B HER, VAN 

3. ročník 3.A, 3.B, 3.C ČIE, PAU 

4. ročník 4.A, 4.B KLA 

 

Časový rozsah výučby (počet hodín týždenne) 

 ŠVP ŠkVP 

1. ročník 1 1 

2. ročník 1 1 

3. ročník 1 1 

4. ročník 1 1 

ŠVP = Štátny vzdelávací program  

ŠkVP = Školský vzdelávací program 

 

 



CHARAKTERISTIKA UČEBNÉHO PREDMETU ETICKÁ VÝCHOVA 

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 prevencii porúch správania a učenia. 
 

 

CIELE UČEBNÉHO PREDMETU ETICKÁ VÝCHOVA 

Cieľom etickej výchovy ako povinne voliteľného predmetu na I. stupni základných škôl je:  

 viesť žiakov k sebaúcte, k autonómnemu cíteniu a mysleniu,  

 naučiť žiakov hodnotiť, zaujímať stanoviská, rozlišovať dobro od zla, 

 naučiť ich spoznať prvky efektívnej komunikácie, dôvody a prvky prosociálneho správania 
primerané veku,  

 umožniť žiakom spoznať zásady dobrých medziľudských vzťahov, 

 umožniť žiakom, aby sa v nich zvnútorňovali prosociálne hodnoty, postoje a sociálne normy,  

 podporovať u žiakov rozvoj sociálnych zručností,  

 formovať spolupracujúce spoločenstvo žiakov. 

Dosahovanie týchto cieľov ráta s aktivizáciou a rozvojom nonkognitívnych funkcií osobnosti, ktoré 
uvádza profesor M. Zelina v systéme KEMSAK:  

K – kognitivizácia (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 (cieľom je naučiť človeka žiť s druhými ľuďmi, naučiť ich komunikovať, tvoriť   

      progresívne medziľudské vzťahy),  

A – axiologizácia (cieľom je rozvíjať progresívnu hodnotovú orientáciu osobnosti, učiť hodnotiť),  

K – kreativizácia (cieľom je rozvíjať v osobnosti tvorivý štýl života). 

 

OBSAH VZDELÁVANIA UČEBNÉHO PREDMETU ETICKÁ VÝCHOVA 

Obsah etickej výchovy je orientovaný na atribúty, ktoré treba v dieťati rozvíjať, aby sme dosiahli 

výchovné ciele. Tieto atribúty sú zakomponované v desiatich základných témach a šiestich aplikačných 

témach :  



1. otvorená komunikácia  

2. dôstojnosť ľudskej osoby, sebaúcta, pozitívne hodnotenie seba  

3. pozitívne hodnotenie iných  

4. tvorivosť a iniciatíva  

5. vyjadrovanie citov  

6. empatia  

7. asertivita  

8. reálne a zobrazené vzory  

9. prosociálne správanie – pomoc, darovanie, delenie sa, spolupráca, priateľstvo  

10. komplexná prosociálnosť  

11. etika – hľadanie koreňov prosociálneho správania  

12. etika a ekonomické hodnoty  

13. etika a náboženstvá – tolerancia a úcta  

14. rodina, v ktorej žijem  

15. výchova k manželstvu a rodičovstvu  

16. ochrana prírody a životného prostredia.  

Problematika výchovy k ľudským právam je v predmete etická výchova vo 4.ročníku v dvoch 

tematických celkoch:  

I. Sociálne postoje a zručnosti v medziľudských vzťahoch:  

II. Napĺňanie obsahu Dohovoru o právach dieťaťa:  

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. 

 

Prehľad tematických celkov a ich obsahu – 1. ročník 

I.  Postoje a zručnosti v medziľudských vzťahoch 

Význam komunikácie pre dobré spolužitie v spoločenstve. Potreba vzájomnej úcty a dôležitosť 

vďačnosti. Prezentácia samého seba. Vytváranie prosociálneho spoločenstva žiakov. 

II.  Prvky prosociálneho správania v žiackom kolektíve 

Úcta k ľuďom. Vytváranie a dodržiavanie pravidiel  spolužitia v skupine. Vytváranie prosociálneho 

spoločenstva žiakov. 

III.  Ľudská dôstojnosť a sebaúcta 



Uvedomenie si vlastnej hodnoty. Potvrdzovanie vlastnej hodnoty inými. Sebaovládanie  a znášanie 

námahy pri prekonávaní prekážok. Autonómia cítenia a myslenia. 

IV.  Pozitívne hodnotenie iných 

Hodnotenie, zaujímanie stanoviska. Rozvíjanie postoja k ľuďom. Osobná aktivita pri vytváraní 

pozitívnych vzťahov a klímy v spoločenstve. 

V.  Naša rodina 

Identifikovanie a slovné vyjadrenie  rodinných vzťahov (mama, otec,  brat, sestra, súrodenec,  starí 

rodičia, teta, strýko, ujo, bratranec, sesternica). Ohodnotenie dobra ochrany a lásky, ktoré mu rodina 

poskytuje. Osvojovanie si sociálnych zručností potrebných v sociálnych kontaktoch s inými ľuďmi. 

 

Prehľad tematických celkov a ich obsahu – 2. ročník 

I.  Postoje a zručnosti v medziľudských vzťahoch 

Význam a dôležitosť počúvania pre spoluprácu a dobré vzťahy. Práva a povinnosti v rámci školskej 

triedy. Vytváranie prosociálneho spoločenstva žiakov. 

II.  Tvorivosť 

Pojem tvorivosť. Súvislosti medzi fantáziou, úsilím a tvorivosťou. Konkrétne produkty tvorivosti v rámci 

rodiny a školy. Podpora sebaovládania a trpezlivosti pri spoločnom riešení úloh. 

III.  Iniciatíva 

Pojem iniciatíva. Príklady prospešnej a škodlivej iniciatívy. Rozdiel medzi pozitívnou iniciatívou  a tou, 

ktorá ohrozuje jeho zdravie  osobnú bezpečnosť. Aktívna účasť na riešení problémov v triede. 

Sebaúcta, autonómia cítenia a myslenia. 

IV.  Vyjadrovanie citov 

Význam citov v živote človeka (význam slov radosť, smútok, hnev, ľahostajnosť, veselosť, vďačnosť, 

ochota láskavosť, obdiv, odpor). Dôležitosť kultivovaného vyjadrovania negatívneho prežívania citov 

u seba i iných. Verbálne i neverbálne vyjadrovanie citov. Akceptovanie prežívania citov u druhých. 

V.  Naša rodina – spoločenstvo detí 

Pojem spoločenstvo detí. Potreba rešpektovania odlišnosti iných. Osvojovanie si sociálnych zručností 

potrebných v sociálnych kontaktoch s inými ľuďmi. Vytváranie pozitívnej klímy v triede. Rozlišovanie 

„dobrej“ a „zlej“ klímy v rámci triedy. 

 

Prehľad tematických celkov a ich obsahu – 3. ročník 

I.  Postoje a zručnosti v medziľudských vzťahoch 

Rizikové situácie v živote dieťaťa. Význam slova „pravda“ a jej vplyv na kvalitu komunikácie. Zmysel a 

podstata otvorenej komunikácie. Vedieť povedať NIE. Odolávať voči nepríjemným a negatívnym javom 

(šikanovanie,...). Vytvárať prosociálne spoločenstvo žiakov. 

II.  Vcítenie sa do prežívania iných – empatia  



Hľadanie dôvodov na radosť a smútok u seba a u iných. Pochopenie situácie iných ľudí prostredníctvom 

vlastných zážitkov (u spolužiakov, členov rodiny). Odovzdávanie radosti a zmierňovanie smútku 

najbližších, záujem o zdravotne postihnutých, starých a chorých ľudí. Vnímanie dôvodov druhej strany 

(požiadať o odpustenie a odpustiť). 

III.  Riešenie konfliktov - výchova k zmierlivosti 

Právo na omyl a možnosť nápravy. Význam odpúšťania v medziľudských vzťahoch. Rozvíjanie 

sebaovládania a jeho upevňovanie (prehlbovanie vzájomnosti i sebaúcty, súťaživosť a kooperácia). 

IV. Pomoc, darovanie, delenie sa  

Vnímanie a prežívanie prosociálosti (základy starostlivosti o prírodu, ochrana zvierat). Rozdiel medzi 

psychickou a materiálnou pomocou. Podelenie sa a darovanie v rámci rodiny a žiackeho kolektívu. 

Príprava žiakov na možné neprijatie dobra inými. 

V. Naša škola   

Poznávanie kvalít a predností školy. Rozvíjanie povedomia a príslušnosti k svojej škole (osobnosti, 

prostredie, atmosféra, učebné predmety). Účasť žiakov na živote a úspechoch školy. 

 

Prehľad tematických celkov a ich obsahu – 4. ročník 

I.  Sociálne postoje a zručnosti v medziľudských vzťahoch  

Tolerancia vo vzťahoch. Rešpekt a úcta voči všetkým ľuďom (rovnoprávnosť pohlaví, rás). Dôležitosť 

komunikačných interpersonálnych zručností v medziľudských vzťahoch. Kultivované správanie k 

osobám iného pohlavia (vnímanie rozdielov nielen v stavbe tela a jeho fungovaní, ale aj v myslení, 

prežívaní, správaní, záujmoch a následné empatické správanie voči osobám iného pohlavia). Prijímanie 

zodpovednosti za svoje rozhodnutia. 

II.  Reálne a zobrazené vzory  

Sloboda a zodpovednosť. Pozitívne a negatívne vplyvy TV, filmu, počítačových hier,… Prezentácia 

prosociálnych vzorov v bezprostrednom okolí dieťaťa (rodičia, priatelia rodičov, učitelia, spolužiaci, 

kamaráti). Voľba medzi prosociálnym vzorom a negatívnym vzorom. 

III. Rozvoj tvorivosti a iniciatívy 

Podporovanie záujmov, ktoré rozvíjajú osobnostné kvality (šport, umelecké aktivity, sociálna činnosť, 

činnosť na ochranu prírody,...). Osobnostné kvality využívané pre dobro jednotlivca i pre celé 

spoločenstvo. Tvorivosť, iniciatívnosť a vytrvalosť pri riešení každodenných problémov. Rozdiel medzi 

pozitívnou iniciatívou a tou, ktorá ohrozuje zdravie a osobnú bezpečnosť. 

IV. Napĺňanie obsahu Dohovoru o právach dieťaťa 

Súvislosti práv detí, dôvody, prečo vznikli a ich akceptácia v demokratických krajinách. Podiel UNESCO 

na ochrane dieťaťa (Čo znamená mám právo? Čo znamená mám zodpovednosť?). Práva dieťaťa v 

slovenskom právnom poriadku (Ako je to u nás? Ako sa to týka mňa?). Solidarita a prijatie odlišností 

(uvedomenie si svojich práv a ich akceptácia v našom prostredí vedie k solildarite s deťmi, ktoré sú 

vykorisťované, zaťahované do vojnových konfliktov, zneužívané na ťažkú prácu, alebo sexuálne). 

V. Náš región – vlasť  



Rozvíjanie povedomia a príslušnosti k svojmu regiónu – k svojej vlasti. Iniciatíva pri poznávaní 

a ovplyvňovaní vlastného regiónu – bydlisko a jeho okolie (objavovanie tradícií, ochrana a ich rozvoj). 

Ekologické správanie, vzťah k faune a flóre regiónu. 

 

Ročník: Prvý 

Učebný materiál: IVANOVÁ, E., KOPINOVÁ, Ľ., OTOTTOVÁ, M.: Etická výchova pre 1. ročník ZŠ (PL); 

SPN – Mladé letá, s. r. o., Bratislava 

M H Tematický 

celok 

Téma Obsahový 

štandard 

Výkonový 

štandard 

Prierezové 

témy 

IX. 1. Postoje 

a zručnosti 

v 

medziľudsk

ých 

vzťahoch 

Spoločenstvo v 

triede, 

medziľudské 

vzťahy 

 

 

Poznať 

spolužiakov po 

mene. 

Poznať pravidlá 

skupiny, vysvetliť 

ich. 

Poznať spôsob 

ako vyjadriť 

pozdrav, 

vďačnosť 

a prosbu. 

 

 

Vníma víziu 

spolupracujúceho 

spoločenstva. 

Chápe potrebu 

vytvárať a 

dodržiavať pravidlá 

v skupine. 

 

 

 

OSR 

OZO 

MUV 

2. Komunikácia 

3. Prvé kontakty v 

škole, v triede 

4. Vízia 

spolupracujúceh

o spoločenstva 

ako základ pre 

dobré spolužitie 

X. 1. Sebaprezentácia 

a budovanie 

sociálnych  

2. Sebaprezentácia 

a budovanie 

sociálnych 

vzťahov 

3. Prvky 

prosociálne

ho 

správania 

v žiackom 

kolektíve 

Pravidlá 

podporujúce 

spolužitie v 

skupine 

 

Vie vysvetliť, čo je 

úcta k ľuďom. 

Vie, aké má prvky 

úcta k vlastným 

rodičom, 

spolužiakom 

a učiteľom. 

 

 

Prežívať vďačnosť 

voči tým, čo nám 

robia dobre. 

Vnímať víziu 

spolupracujúceho 

spoločenstva. 

Chápať potrebu 

vytvárať a 

dodržiavať pravidlá 

 

OSR 

OZO 

ENV XI. 1. Pravidlá 

podporujúce 

spolužitie v 

skupine 

2. Vzájomná úcta 

pri komunikácii 



3. Vzájomná úcta 

pri komunikácii 

 

 

spolužitia 

v skupine. 

Vedieť použiť 

pozdrav, prosbu a 

vyjadriť vďačnosť 

Byť ústretový 

k spolužiakom. 

4. Úcta k 

vzájomným 

požiadavkám, 

vďačnosť za 

vykonané dobro 

XII. 1. Prvky 

prosociálne

ho 

správania 

v žiackom 

kolektíve 

Úcta k 

vzájomným 

požiadavkám, 

vďačnosť za 

vykonané dobro 

 

Vie vysvetliť, čo je 

úcta k ľuďom. 

Vie, aké má prvky 

úcta k vlastným 

rodičom, 

spolužiakom a 

učiteľom. 

 

Prežívať vďačnosť 

voči tým, čo nám 

robia dobre. 

Vnímať víziu 

spolupracujúceho 

spoločenstva. 

Chápať potrebu 

vytvárať a 

dodržiavať pravidlá 

spolužitia 

v skupine. 

Vedieť použiť 

pozdrav, prosbu a 

vyjadriť vďačnosť 

Byť ústretový 

k spolužiakom. 

 

OSR 

OZO 

ENV 
2. Spoločenstvo v 

triede a v škole 

3. Vzájomná 

pomoc medzi 

spolužiakmi a v 

rodine 

I. 1. Vzájomná 

pomoc medzi 

spolužiakmi a v 

rodine 

zlo 

2. Pozitívne 

hodnotenie 

iných, 

prehodnocovani

e negatívnych 

skutočností, 

postoj k ľuďom 

spôsobujúcim 

zlo 

3. Pozitívne 

hodnotenie 

iných, 

prehodnocovani

e negatívnych 

skutočností, 

postoj k ľuďom 

spôsobujúcim 

zlo 



II. 1. Ľudská 

dôstojnosť 

a sebaúcta 

Uvedomenie si 

vlastnej 

hodnoty 

 

Má slovnú 

zásobu, ktorá 

vyjadruje 

základné ľudské 

vlastnosti (dobrý, 

zlý, veselý, 

smutný, 

nahnevaný, 

radostný, 

vďačný,...). 

Vie pomenovať 

svoje dobré 

vlastnosti. 

 

 

 

 

Poznáva sám seba, 

uvedomuje si 

vlastnú hodnotu. 

Cíti potrebu 

potvrdzovania 

vlastnej hodnoty 

inými. 

Sebaúcta mu 

prináša pokoj 

(nepotrebuje 

žalovať, vyvyšovať 

sa nad iných, 

ponižovať ich,...). 

Badateľná snaha o 

sebaovládanie a 

znášanie námahy 

pri prekonávaní 

prekážok. 

 

 

 

 

 

 

 

OSR 

OZO 

ENV 

MUV 

2. Poznanie a 

postupné 

zvnútorňovanie 

povedomia 

jedinečnosti a 

nedotknuteľnos

ti 

3. Poznanie a 

postupné 

zvnútorňovanie 

povedomia 

jedinečnosti a 

nedotknuteľnos

ti 

III. 1. Vedenie k 

sebaovládaniu a 

znášaniu 

námahy pri 

prekonávaní 

prekážok 

2. Vedenie k 

sebaovládaniu a 

znášaniu 

námahy pri 

prekonávaní 

prekážok 

3. Pozitívne 

hodnoteni

e iných 

Poznávanie 

pozitívnych 

vlastností u 

najbližších 

 

Vie slovne 

vyjadriť rozdiel 

medzi dobrom a 

zlom na ľuďoch zo 

svojho okolia. 

 

Teší sa z dobra a 

odmieta zlo vo 

svojom okolí (na 

svojich najbližších v 

rodine, v triede, v 

škole, v 

rovesníckych 

vzťahoch). 

Je schopný oceniť 

dobro na iných, vie 

prijať ocenenie od 

iných. 

 

OSR 

OZO 

MUV 4. Poznávanie 

pozitívnych 

vlastností u 

najbližších 

IV. 1. Verbálne 

pozitívne 

hodnotenie 

iných 

 2. Neverbálne 

pozitívne 



 

  

hodnotenie 

iných 

Rozvíjať postoj 

k ľuďom, ktorí sú 

mu nesympatický. 

Osobná aktivita pri 

vytváraní 

pozitívnych vzťahov 

a klímy 

v spoločenstve. 

 3. Postoj k ľuďom, 

ktorí sú nám 

nesympatickí 

V. 1. Naša 

rodina 

Hodnota rodiny 

pre jednotlivca 

a spoločnosť 

 

Vie identifikovať a 

slovne vyjadriť 

rodinné vzťahy 

(mama, otec, 

brat, sestra, 

súrodenec, starí 

rodičia, teta, 

strýko, ujo, 

bratranec, 

sesternica).  

 

 

Dobro zažité v 

rodine prenáša do 

žiackeho kolektívu. 

Vie ohodnotiť 

dobro ochrany 

a lásky, ktoré mu 

poskytuje rodina. 

Vie členom rodiny 

opätovať dobro v 

rôznych situáciách 

(príprava darčeka, 

slovné 

vyjadrenie,...). 

 

 

 

OSR 

OZO 

MUV 

TBZ 

2. Príbuzenské 

vzťahy 

3. Rodičovská 

láska a jej 

význam v živote 

dieťaťa 

VI. 1. Úcta, 

komunikácia, 

pomoc medzi 

2. Význam 

blízkeho človeka 

pre život 

jednotlivca 

3. Hry pre radosť a 

uvoľnenie 

Prežívanie radosti 

zo spoločných 

hier. 

Dodržiavať pravidlá 

hry. 



Ročník: Druhý 

Učebný materiál: IVANOVÁ, E., KOPINOVÁ, Ľ., OTOTTOVÁ, M.: Etická výchova pre 1. ročník ZŠ (PL); 

SPN – Mladé letá, s. r. o., Bratislava 

M H Tematický 

celok 

Téma Obsahový 

štandard 

Výkonový 

štandard 

Prierezové 

témy 

IX. 1. Postoje 

a zručnosti 

v 

medziľudsk

ých 

vzťahoch 

Dodržiavame 

dohodnuté 

pravidlá 

 

Vedieť vysvetliť 

dôležitosť 

počúvanie pre 

spoluprácu. 

Poznať svoje 

práva a 

povinnosti v 

rámci školskej 

triedy. 

 

Chápať i 

akceptovať význam 

počúvania pre 

spoluprácu a dobré 

vzťahy. 

Uvedomovať si 

spojitosť práv 

a povinností. 

 

OSR 

OZO 

ENV 

MUV 

2. Kontakty medzi 

deťmi v skupine 

3. Počúvanie iných 

ako predpoklad 

úspešnej 

spolupráce 

4. Základy 

spolupráce v 

skupine 

X. 1. Verbálne a 
neverbálne 
kontakty 

 

Vedieť vysvetliť 

dôležitosť 

počúvanie pre 

spoluprácu. 

Poznať svoje 

práva a 

povinnosti v 

rámci školskej 

triedy. 

 

Chápať i 

akceptovať význam 

počúvania pre 

spoluprácu a dobré 

vzťahy. 

Uvedomovať si 

spojitosť práv 

a povinností. 

 

OSR 

MUV 

ENV 

 

2. Základy 
spolupráce v 
skupine 

3. Sebaovládanie 
pri prijímaní 
informácií o 
sebe od iných 

XI. 1. Základy 

spolupráce v 

skupine 

2. Tvorivosť 

 

 

 

 

 

 

 

Základy 

spolupráce v 

skupinách 

 
 

Vedieť vysvetliť, 
čo je tvorivosť. 
Vedieť vysvetliť 
súvislosť medzi 

fantáziou, úsilím a 
tvorivosťou. 

Vedieť 
vymenovať 
konkrétne 
produkty 

tvorivosti v rámci 
rodiny a školy. 

 

Žiak si je vedomý, 

že má čo ponúknuť 

v prospech 

spoločenstva. 

Zapája sa do 

tvorivých úloh 

prostredníctvom 

schopností 

a fantázie. 

Je trpezlivý pri 

 

OSR 

ENV 

MUV 

RLK 

3. Rozvoj fantázie 
a pozorovacích 
schopností 

4. Tvorivosť, ktorá 

nás obohacuje 

XII. 1. Tvorivosť v 

rozmanitých 

životných 

situáciách 



2.  Využitie 
tvorivosti v 
živote triedy 

spoločnom riešení 

úloh. 

3. Tvorivosť, ktorú 
od nás 
očakávajú a 
prijímajú iní 

I. 1. Iniciatíva Iniciatíva v 
sebapoznaní 

 

Vedieť vysvetliť, 

čo je iniciatíva. 

Vedieť uviesť 

príklady 

prospešnej a 

škodlivej 

iniciatívy. 

 

Uvedomovať si 

rozdiel medzi 

pozitív. iniciatívou 

a tou, ktorá 

ohrozuje zdravie a 

osobnú 

bezpečnosť. 

Aktívna účasť na 

riešení problémov 

v triede. 

 

OSR 

OZO 

2. Iniciatíva vo 
vzťahu k iným 

3. Iniciatíva iných, 
ktorá ja pre mňa 
neprijateľná 

II. 1. Iniciatíva iných, 

ktorá ohrozuje 

moju 

bezpečnosť 

2. Vyjadrovan

ie citov 

Identifikácia 
príjemných a 
nepríjemných 
citov 

 

Vedieť vysvetliť 

spojenie 

vyjadrovanie 

citov. 

Vedieť vysvetliť 

význam citov v 

živote človeka. 

Poznať význam 

slov radosť, 

smútok, hnev, 

ľahostajnosť, 

vďačnosť, 

veselosť, ochota, 

láskavosť, obdiv, 

odpor. 

 

Chápať dôležitosť 

kultivovaného 

vyjadrovania 

negatívnych citov. 

Vedieť verbálne aj 

neverbálne vyjadriť 

city, kultivovane 

vyjadriť negatívne 

city, akceptovať 

prežívanie citov 

druhých. 

 

OSR 

OZO 

ENV 

MUV 

MDV 

3. Vyjadrenie 
prežívaných 
citov 

III. 1. Kultivované 
vyjadrenie 
negatívnych 
citov, 
akceptovanie 
citov iných 

2. Identifikácia 
citov k blízkej 
osobe 

3. Identifikácia 
citov vyvolaných 
hudbou 

4. Úcta k žene, 
mužovi 

IV. 1. Naša 

rodina – 

spoločenst

vo detí 

Kamarátstvo a 
priateľstvo 

 

Vedieť vysvetliť, 

čo je 

spoločenstvo 

detí. 

Vedieť, čo 

podporuje 

vzájomnú dôveru, 

 

Uvedomovať si 

potrebu 

rešpektovania 

odlišnosti iných. 

Chápať túžbu nájsť 

dobrého priateľa a 

byť dobrým 

 

OSR 

OZO 

ENV 

MUV 

 

2. Vzájomné 
správanie sa 
medzi 
spolužiakmi 

3. Kamarátstvo a 
priateľstvo 

V. 1. Vzájomné 
správanie sa 



 

  

medzi 
spolužiakmi 

priateľstvo, a čo 

ich narúša. 

priateľom. 

Vedieť rozlíšiť 

dobrú a zlú klímu v 

rámci triedy. 

Rôznymi spôsobmi 

prispievať k 

vytváraniu dobrej 

nálady a pohody 

v triede. 

2. Vzájomné 
správanie sa 
medzi 
spolužiakmi 

3. Vzťahy medzi 
chlapcami a 
dievčatami 

VI. 1. Dodržiavanie 

pravidiel 

správania sa v 

triede 

2. Podpora 

vzájomnosti 

a s pokojnosti 

v kolektíve. 

3. Hry pre radosť a 

uvoľnenie 

Prežívanie radosti 

zo spoločných 

hier. 

Dodržiavať pravidlá 

hry. 



Ročník: Tretí 

Učebný materiál: IVANOVÁ, E., KOPINOVÁ, Ľ., OTOTTOVÁ, M.: Etická výchova pre 1. ročník ZŠ (PL); 

SPN – Mladé letá, s. r. o., Bratislava 

M H Tematický 

celok 

Téma Obsahový 

štandard 

Výkonový 

štandard 

Prierezové 

témy 

IX. 1. Postoje 

a zručnosti 

v 

medziľudsk

ých 

vzťahoch 

Otvorená 

komunikácia 

Upevňovať vzťahy 

v spoločenstve. 

Prejaviť radosť 

z opätovného 

stretnutia. 

Chápať  zmysel 

a podstatu 

otvorenej 

komunikácie. 

OSR  

2. Dodržiavame 

dohodnuté 

pravidlá v triede 

Uvedomiť si 

opodstatnenosť 

práv a povinností. 

Právo dieťaťa – 

vyjadriť sa a byť 

vypočutý, právo 

stop. 

OSR  

3. Objektívnosť 

prijímania 

pravdy o sebe 

a o iných 

Uvedomiť si 

vzťahy so 

spolužiakmi. 

Vedieť 

objektivizovať 

vlastné úspechy, 

zlyhania a pohľad 

na seba. 

V komunikácii 

badať snahu 

o objektívnosť 

a pravdivosť. 

OSR  

4. Asertívne 

správanie ako 

súčasť 

efektívnej 

komunikácie 

Učiť sa podávať 

pravdivé 

a objektívne 

informácie. 

Naučiť sa povedať 

nie. 

Chápať význam 

komunikácie pre 

dobré spolužitie. 

OSR  

X. 1. Nácvik 

bezpečného 

správania 

Rozpoznať 

a odmietnuť 

iniciatívu 

ohrozujúcu 

zdravie a osobnú 

bezpečnosť. 

Rozumieť  

dôvodom ako sa 

správať v rizikových 

situáciách. 

 

2. Vcítenie sa 

do 

prežívania 

iných - 

empatia 

Hľadanie 

dôvodu na 

radosť a smútok 

u seba a u iných 

Uvedomiť si 

vlastné pocity, 

učiť sa chápať 

a spoluprežívať 

pocity iných. 

Povedať, čo mu 

spôsobuje radosť 

a čo smútok. 

OSR  

3. Pochopenie 

situácie 

spolužiakov 

Uvedomiť si seba 

samého vo vzťahu 

k iným. Pochopiť 

Uvedomovať si 

význam vlastných 

zážitkov ako 

 



prostredníctvo

m vlastných 

zážitkov 

a prijať osobitosti 

iného. 

prostriedku pre 

pochopenie situácií 

druhých. 

XI. 1. Odovzdávanie 

radosti  

Rozvíjať 

predpoklady   na 

empatiu, vžiť sa 

do ponúkanej 

situácie. 

Uvedomovať si 

bohatstvo 

prežívania 

v bežnom živote. 

 

2. Odovzdávanie 

radosti 

a zmierňovanie 

smútku u 

najbližších 

Uvedomiť si čo, 

spôsobuje 

smútok a ako 

zaobchádzajú so 

smútkom iní. 

Rozpoznať čo 

spôsobuje radosť 

a vedieť ju 

poskytnúť. 

Prejavovať 

pochopenie voči 

spolužiakom 

i ostatným ľuďom 

v okolí. 

OSR  

3. Záujem 

o zdravotne 

postihnutých, 

starých 

a chorých ľudí 

Rozvíjať pocit 

dôvery, empatie, 

ohľaduplnosti 

a spolucítenia 

s postihnutými 

a rozpoznať ich 

potreby. 

Vnímať situáciu 

chorých, starých 

a zdravotne 

postihnutých. 

MUV  

4. Riešenie 

konfliktov 

– výchova k 

zmierlivosti 

Právo na omyl 

a možnosť 

nápravy 

Uvedomiť si 

právo na omyl 

a možnosť ho 

napraviť. 

Chápať skutočnosť 

viny a odpustenia. 

 

XII. 1. Právo na omyl 

a možnosť 

nápravy 

Vedieť rozpoznať 

svoj omyl 

a pokúsiť sa 

o nápravu. Učiť sa 

riešiť spory 

kultivovaným 

spôsobom. 

Rozumieť  významu 

odpúšťania a práva 

na omyl. 

 

2. Význam 

odpúšťania 

v medziľudských 

vzťahoch 

Učiť sa odpúšťať. 

Hľadať 

kompromis, 

uvedomiť si 

význam 

odpúšťania 

v medziľudských 

vzťahoch. 

Požiadať 

o odpustenie a vie 

odpustiť. 

OSR  



3. Rozvíjanie 

sebaovládania 

a jeho 

upevňovanie – 

prehlbovanie 

vzájomnosti a 

sebaúcty 

Akceptovať 

a prijímať rôzne 

protirečivé 

aspekty u seba 

i iných. Vedieť 

prijímať kritiku, 

dohodnúť sa . 

Pri konflikte byť 

ochotný 

diskutovať, vnímať 

dôvody druhej 

strany. 

MUV  

I. 1. Súťaživosť a 

kooperácia 

Spolupracovať 

s druhými, 

ponúknuť tvorivé 

nápady. Rozvíjať 

spoluprácu. 

Chápať súvislosti 

medzi súťaživosťou 

a kooperáciou. 

 

2. Pomoc, 

darovanie, 

delenie sa 

Vnímanie 

a prežívanie 

prosociálnosti – 

starostlivosť o 

prírodu 

Naučiť sa vnímať 

prírodu zmyslami. 

Identifikácia 

s prírodou ako 

predpoklad 

starostlivosti 

o ňu. 

Chápať a vnútorne 

akceptuje význam 

počúvania pre 

hodnotnejší život. 

 

3. Vnímanie, preží

vanie 

prosociálnosti – 

starostlivosť 

o prírodu, 

ochrana  

Uvedomiť si svoj 

vzťah k zvieratám 

a spätosť človeka 

so životom zvierat 

a rastlín.  

Uvedomovať  si 

spätosť človeka 

s prírodou. 

ENV  

II. 1. Zámerné 

robenie dobra 

iným, rozdiel 

medzi 

psychickou 

a materiálnou 

pomocou 

Vyskúšať si 

pomoc 

v konkrétnej 

situácii. Učiť sa 

poskytovať 

fyzickú pomoc 

iným. 

Vedieť 

spolupracovať 

s inými ľuďmi. 

OSR 

2. Podelenie sa, 

darovanie 

v rámci rodiny 

Naučiť sa 

obdarovať svojich 

blízkych, 

uvedomiť si, že od 

rodičov nielen 

brať ale im aj 

dávať. 

Ohodnotiť situácie, 

kedy prijal rôzne 

druhy pomoci a je 

ochotný pomáhať. 

 

3. Podelenie sa, 

darovanie 

v rámci žiackeho 

kolektívu. 

Príprava žiakov 

Vzájomne sa 

obdarovať, zažiť 

radosť z robenia 

radosti iným. 

Vedieť reagovať na 

neprijatie pomoci. 

OSR  



na možné 

neprijatie dobra 

inými. 

III. 1. Význam 

hodnoty 

nemateriálnej 

pomoci a darov 

Pochopiť, čo 

prináša pomoc 

a čo darovanie 

darcovi 

a obdarovanému, 

hodnotu 

nemateriálnej 

pomoci a darov. 

Vidieť problémy 

druhých, vie 

pomáhať a podeliť 

sa o dobro. 

 

2. Naša škola Poznávanie 

kvalít 

a predností 

školy 

Utvárať 

povedomie 

príslušnosti k 

svojej škole. 

Poznávať 

prednosti 

i nedostatky 

školy. 

Všímať si prednosti 

i nedostatky školy. 

 

3. Čo by som 

porozprával 

o našej škole 

priateľovi zo 

zahraničia 

Uvedomiť 

si kvality 

a prednosti svojej 

školy. 

Poznať kvality 

a prednosti školy 

a teší sa z nich. 

MDV  

4. Čo by som 

porozprával 

o našej škole 

priateľovi  

Rozvíjať 

povedomie 

a príslušnosť 

k svojej škole. 

Hľadať informácie 

o škole z rôznych 

zdrojov. 

MDV 

IV. 1. Rozvíjanie 

povedomia 

príslušnosti 

k svojej škole – 

prostredie 

 

Rozvíjať 

povedomie 

a príslušnosť 

k svojej škole. 

Urobiť si radosť 

spoločným 

dielom. 

Prispieť 

k prezentácii školy. 

 

 2. Rozvíjanie 

povedomia 

príslušnosti 

k svojej škole – 

spolužiaci 

 

Rozvíjať pocit 

spolupatričnosti k 

svojim 

spolužiakom. 

Pozitívne sa 

naladiť a prijať 

svoje okolie. 

Chápať túžbu nájsť 

dobrého priateľa 

a byť dobrým 

priateľom. 

 



 

 

  

 3. Rozvíjanie 

povedomia 

príslušnosti 

k svojej škole – 

atmosféra 

Rozvíjať pocit 

spolupatričnosti 

medzi členmi 

spoločenstva 

rodiny a školy. 

Všímať si dobré 

vlastnosti ľudí 

v rodine, škole. 

MUV  

V. 1. Učebné 

predmety – 

ktoré predmety 

sa mi páčia viac, 

ktoré menej 

Vyjadriť svoj 

vzťah 

k jednotlivým 

predmetom. 

Poznať poslanie 

jednotlivých 

predmetov. 

 

2. Účasť žiakov na 

živote 

a úspechoch 

školy 

Aktívne sa zapájať 

do života školy 

Mať  záujem 

o aktívnu účasť na 

živote školy. 

 

3. Podieľam sa na 

vytváraní dobrej 

atmosféry na 

našej škole? 

Aktívne sa zapájať 

do života školy, 

uvedomovať si jej 

kvality.  

Rozlíšiť dobrú a zlú 

atmosféru v rámci 

triedy, školy. 

 

VI. 1. Ktoré problémy 

ma na našej 

škole 

znepokojujú  

Vytvoriť návrh 

školského 

poriadku, vyjadriť 

svoje predstavy 

o pravidlách 

v škole. 

Vyhodnotiť 

dodržiavanie 

pravidiel v škole 

počas školského 

roku. 

MUV  

2. Čo môžem 

urobiť ja pre 

vylepšenie 

života našej 

školy 

Šíriť dobré meno 

svojej školy. 

Uplatňovať 

dodržiavanie 

pravidiel. 

OSR 

3. Čo si vážim na 

práci učiteľov 

našej školy 

Uvedomiť si 

úskalia práce 

pedagógov a ich 

zodpovednosť. 

Chápať 

nenahraditeľnú 

úlohu učiteľov 

v škole. 

 



Ročník: Štvrtý 

Učebný materiál: IVANOVÁ, E., KOPINOVÁ, Ľ., OTOTTOVÁ, M.: Etická výchova pre 1. ročník ZŠ (PL); 

SPN – Mladé letá, s. r. o., Bratislava 

M H Tematický 

celok 

Téma Obsahový 

štandard 

Výkonový štandard Prierezové 

témy 

IX. 1. Sociálne 

postoje 

a zručnosti 

v medziľud

ských 

vzťahoch 

 

Vízia 

spolupracujúceh

o spoločenstva 

ako základ pre 

dobré spolužitie 

Nadviazať prvé 

kontakty 

a oboznámiť deti 

s ETV. 

 

Zoznámiť sa, 

oslovovať sa 

menom, uvedomiť 

si hodnotu 

vlastného mena 

i mena každého  

v spoločenstve. 

 

 2. Základné 

komunikačné 

zručnosti 

/Čarovné 

slovíčka/ 

Chápať zmysel 

a podstatu slov 

ďakujem, prosím, 

prepáč, žiak je 

schopný ich 

používať. 

Poznať základné 

komunikačné 

zručnosti. 

OSR 

 

3. Tolerancia 

 

Prehĺbiť 

kamarátske 

vzťahy medzi 

spolužiakmi, 

podnietiť 

vzájomnú 

všímavosť, 

rozvíjať 

toleranciu. 

Prejavovať prvky 

tolerancie. 

MUV 

4. Čo očakávame 

od chlapcov a čo 

očakávame od 

dievčat 

 

Ujasniť si 

predstavy 

o chlapcoch 

a dievčatách, učiť 

sa tolerovať 

a kultivovane 

správať k osobám 

iného pohlavia. 

Prijímať 

a rešpektovať 

opačné pohlavie. 

OSR 

X. 

 

 

 

1. Sociálne 

postoje 

a zručnosti 

v medziľud

ských 

vzťahoch 

Vnútorný svet 

druhého 

pohlavia 

 

Pochopiť 

myslenie 

a prežívanie 

druhého 

pohlavia. 

Vysvetliť základné 

rozdiely medzi 

pohlaviami, chápať 

význam zlatého 

pravidla mravnosti 

v medziľudských 

vzťahoch. 

OZO 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kultivované 

správanie 

/Ako spolu 

vychádzame/ 

 

Osvojiť si 

základné prejavy 

vzájomnej úcty 

v komunikácii, 

pozitívne prijať 

príslušníka iného 

pohlavia 

a kultivovane sa 

k nemu správať. 

Osvojiť si základné 

prejavy vzájomnej 

úcty, byť 

ohľaduplný, 

zdvorilý, tolerovať 

odlišnosti. 

OSR 

3. Kultivované 

správanie 

Tolerancia 

/Tolerujme 

a vážme sa 

navzájom/ 

Osvojiť si 

základné prejavy 

vzájomnej úcty 

v komunikácii, 

pozitívne prijať 

príslušníka iného 

pohlavia 

a kultivovane sa 

k nemu správať. 

Osvojiť si základné 

prejavy vzájomnej 

úcty. 

MUV  

XI. 1. Reálne a 

zobrazené 

vzory 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Porozumenie 

 

Motivovať 

k uvažovaniu 

a hľadaniu 

pozitívnych 

vzorov. 

Poznať pojmy vzor, 

vplyv vzoru, 

pozitívne 

a negatívne vzory 

správania. 

MUV  

2. Môj vzor Rozvíjať 

schopnosť 

zodpovedne si 

vybrať vzor 

a riadiť sa podľa 

neho 

/optimizmus, 

ochota, povaha 

vybranej osoby/. 

Prezentovať 

prosociálne vzory. 

MUV  

3. Pozitívne 

a negatívne 

vplyvy TV, filmu, 

počítačových 

hier, reklamy, 

prezentácia 

prosociálnych 

vzorov 

v bezprostredno

m okolí dieťaťa 

– rodič, učiteľ... 

Upozorniť na 

vzory 

v bezprostredno

m okolí, naučiť sa 

analyzovať 

a hodnotiť 

programy 

vysielané 

masmédiami. 

Rozoznávať 

pozitívne 

a negatívne modely 

správania. 

OSR  

MDV 



4. Sloboda 

a zodpovednosť 

/Môj kamarát, 

môj vzor/ 

Uvažovať o osobe 

dôležitej v živote 

jednotlivca, 

podnietiť 

vzájomnú 

komunikáciu. 

Voliť medzi 

pozitívnym 

a negatívnym 

vzorom. 

 

XII. 

 

 

 

 

1. Čitateľský návyk 

ako možný vzor 

objavovania 

prosociálnych 

vzorov 

/Môj literárny 

vzor/ 

Uvedomiť si 

možnosť 

pozitívneho 

ovplyvnenia cez 

literatúru, prečo 

je potrebné veľa 

čítať. 

Voliť medzi 

pozitívnym 

a negatívnym 

vzorom 

v literárnom diele. 

OSR 

2. Filmový vzor 

/Môj filmový 

hrdina/ 

Učiť sa rozlišovať, 

čo je dobré a čo 

je zlé na správaní 

rozprávkových 

hrdinov, 

rozlišovať žiaduce 

a nežiaduce 

správanie 

televíznych 

hrdinov. 

Voliť medzi 

pozitívnym 

a negatívnym 

vzorom vo filmoch. 

MDV  

3. Ľudské hodnoty 

 

Pochopiť význam 

pozitívnych 

ľudských hodnôt. 

Poznávať pozitívne 

ľudské hodnoty. 

 

I. 1. Rozvoj 

tvorivosti a 

iniciatívy 

 

 

 

 

Zmeny a detaily 

/Komu to patrí/ 

Vnímať detaily na 

iných a ich 

zmeny, všímať si 

zmeny najmä 

v správaní – 

v škole, doma, 

v skupine 

priateľov. 

Pozorovať a vnímať 

zmeny a detaily. 

 

2. Podporovanie 

záujmov 

 

Prezentovať svoje 

osobnostné 

kvality, využiť ich 

tvorivo 

v prospech iných 

– schopnosť, 

sebadôvera. 

Hrdosť, 

užitočnosť. 

Realizovať 

ústretovosť k iným, 

badať na jeho 

správaní 

prosociálne prvky. 

OSR 



3. 

 

 

 Tvorivosť 

/Slávnostný 

deň/ 

Pripraviť návrhy 

na prekvapenie, 

vytvoriť v skupine 

darček pre 

konkrétneho 

adresáta, využiť 

tvorivosť ako 

prostriedok na 

riešenie 

problému. 

Tvoriť, darovať 

a pomáhať iným. 

OSR  

II. 

 

1.  

 

Pravidlá 

/Ktoré nám 

uľahčujú život/ 

Uvedomiť si, že 

dodržiavanie 

pravidiel je 

podmienkou 

spolužitia bez 

konfliktov. 

Využívať osobné 

kvality pre dobro 

jednotlivca i celé 

spoločenstvo. 

OSR 

2. Komunikácia 

a medziľudské 

vzťahy 

 

Rozvíjať 

komunikačné 

schopnosti, 

uvedomiť si 

pojmy a súvislosti 

týkajúce sa 

medziľudských 

vzťahov. 

Komunikovať na 

slušnej úrovni. 

 

 

3. 

Riešenie 

každodenných 

problémov 

 /Neslušné 

slová/ 

Využiť schopnosti 

a iniciatívu žiakov 

pri každodenných 

problémoch, 

otázky typu – Čo 

sa stane, keď... 

Byť schopný 

prosociálneho 

správania. 

OSR  

III. 

 

 

 

1. Čím sa líšime 

 

Porovnať čím sa 

ľudia v rôznych 

krajinách od seba 

odlišujú a prečo. 

Vnímať rozdiely 

ľudí v iných 

krajinách. 

MUV  

2. Napĺňanie 

dohovoru 

o právach 

dieťaťa 

 

 

 

Želania a 

potreby 

/Čo chcem a čo 

potrebujem/ 

Naučiť sa 

rozlišovať medzi 

želaniami 

a potrebami, nie 

na všetko čo si 

želám mám aj 

právo. 

Dohovor 

o právach dieťaťa. 

Rozlišovať rozdiel 

medzi želaním 

a potrebou. 

 



3.  

 

 

 

 

 

 

Dohovor 

o právach 

dieťaťa 

 

Uvedomiť si, že 

naše práva nám 

nikto nemôže 

odňať. 

Vnímať, čo 

potrebuje a na čo 

má právo. 

 

4. Individuálne 

a skupinové 

práva 

 

Uvedomiť si 

rozdiel medzi 

individuálnymi 

a skupinovými 

právami, utvárať 

názorový 

konsenzus. 

Poznať svoje práva. OZO 

IV. 1. 

 

Práva 

a povinnosti 

Ochrana práv 

 

Poznať, že práva 

úzko súvisia 

s povinnosťami. 

Poznávať 

problematiku 

práv 

v každodennom 

živote. 

Poznať svoje 

povinnosti. Chápať 

a uvedomovať si 

svoje práva a ich 

akceptáciu 

v demokratických 

krajinách. 

MUV 

2.  Spoločenstvo 

/Morálne 

ponaučenie/ 

Uvedomiť si, aký 

je dôležitý spôsob 

nášho správania 

sa pre prijatie 

inými. 

Dožadovať sa 

svojich práv 

a rešpektovať 

práva iných. 

 

3. Náš región- 

vlasť 

 

 

 

 

 

Slovensko, moje 

rodisko 

Uvedomiť si 

dôležitosť 

vlastného 

domova, 

prehlbovať vzťah 

k svojmu rodisku, 

miestu, kde žijem. 

Poznať svoje 

rodisko, okolie. 

 

RLK  

ENV 

DOV 

TBZ 

V. 

 

 

 

 

 

1.  Tradície nášho 

regiónu  

Rozvíjať 

povedomie 

a príslušnosť 

k svojmu regiónu 

pozitívne vzory. 

Objaviť tradície 

v regióne. 

RLK 

2. 

 

 

 

Čo chýba nášmu 

regiónu 

Preukázať svoj 

vzťah k regiónu. 

Vymenovať 

iniciatívy. 

 

RLK 



 

 

 

3. 

 

 

 Vlasť 

/Slovensko – 

moja vlasť/ 

Rozvíjať pozitívny 

vzťah k vlasti. 

Rozvíjať povedomie 

a príslušnosť 

k svojej vlasti. 

DOV 

ENV 

VI. 1.  Č o mi dala  

etická výchova 

Zhodnotiť prínos 

ETV pre žiakov. 

Posúdiť prínos ETV 

na jeho rozvoj 

a vzdelanie. 

 

2.  Hry pre radosť a 

uvoľnenie 

Prežívanie radosti 

zo spoločných 

hier. 

Dodržiavať pravidlá 

hry. 

 

3. 

 

 Hry pre radosť a 

uvoľnenie 

Prežívanie radosti 

zo spoločných 

hier. 

Dodržiavať pravidlá 

hry. 

 

 

Legenda: Prierezové témy a ich skratky:  

 ENV - Environmentálna výchova  

 MDV - Mediálna výchova  

 MUV - Multikultúrna výchova  

 OZO - Ochrana života a zdravia  

 OSR - Osobnostný a sociálny rozvoj  

 RLK - Regionálna výchova a ľudová kultúra 

 DOV - Dopravná výchova – výchova k bezpečnosti v cestnej premávke 

 TBZ – Tvorba projektu a prezentačné zručnosti 

Prierezové témy priaznivo ovplyvňujú proces utvárania a rozvíjania funkčných kompetencií žiakov. 

Prierezové témy sa realizujú ako súčasť učebného obsahu vyučovacích predmetov. 

 

 

 


