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 VMR patrí k neodmysliteľným výchovným cieľom vo výchovno-vzdelávacom procese.  

Žiakov treba postupne pripravovať na to, že sa raz stanú manželmi a rodičmi. Je potrebné sa 

s nimi otvorene rozprávať o problémoch, s ktorými sa môže boriť rodina, snažiť sa spoločne 

hľadať východiskové riešenia z načrtnutých situácií a rozprávať sa o možnostiach, ako 

predchádzať jednotlivým problémom. V našich žiakoch sa budeme snažiť vzbudiť nároky 

smerujúce k uzatváraniu patričných humánnych vzťahov v súlade s ich vekom.   

Obsah VMR je koncipovaný tak, aby poskytoval vedomosti a poučenia z oblasti biológie, 

psychosociálnych aspektov manželstva a rodičovstva, ale aj z etiky a zdravotných aspektov 

intímneho života.   

Cieľom VMR na školách je vychovávať sociálne, morálne a emocionálne zrelé osobnosti, 

schopné konať a správať sa v súlade s etickými normami a hodnotami uznávanými danou 

spoločnosťou vo svojom sexuálnom, manželskom a rodinnom živote.   

Jednotlivé témy budú zapracované nielen do aktivít plánu koordinátora, ale zároveň budú 

zahrnuté do vyučovacích predmetov  etická výchova, náboženská výchova, prírodoveda, 

vlastiveda a čítanie. 

 

 CIELE VÝCHOVY K MANŽELSTVU A RODIČOVSTVU    

 rozvíjať žiacke spôsobilosti poznávať, konať, hodnotiť a dorozumieť sa i porozumieť 

si, 

 utvárať základné vedomosti a zodpovedné postoje v oblasti partnerských vzťahov 

a rodičovstva, 

 rozvíjať zodpovednosť žiakov voči sebe a iným, aby boli schopní prevziať 

zodpovednosť za vlastné správanie, 

 pomáhať žiakom rozvíjať pozitívne sebavedomie, pestovať sebaúctu žiakov, rozvíjať 

úctu k druhým, 

 pestovať v žiakoch schopnosť výberu na základe správneho rozhodnutia, a to i v 

prípade, že budú vystavení negatívnemu tlaku (asertivita),  

 formovať sociálne zručnosti žiakov v interakcii s inými: vytvárať a zvládnuť vzťahy, 

odhaľovať a riešiť problémy, jasne a výstižne formulovať myšlienky, vypočuť mienku 

iných v diskusii a iné, 

 viesť žiakov k utváraniu personálnej bezpečnosti, poznať rozdiely medzi vhodnými a 

nedovolenými telesnými dotykmi, 

 viesť žiakov k tomu, aby si postupne uvedomovali a osvojili svoju pohlavnú rolu so 

zreteľom na spoločensko–mravné normy vzájomného správania,  

 zdôrazňovať význam kamarátstva a priateľstva, ktoré pomáha rozvíjať 

interpersonálne vzťahy – empatiu, komunikačné schopnosti,  



 pestovať v žiakoch túžbu založiť si v dospelosti rodinu, mať vlastné deti a tieto s 

láskou vychovávať,  

 oboznámiť žiakov s negatívnymi účinkami fajčenia, alkoholu a iných drog na zdravie a 

správanie jednotlivca,  

 poskytnúť žiakom prvotné informácie o vzniku a vývine ľudského jedinca, 

starostlivosť rodičov o dieťa (výživa a opatera),  

 poskytnúť žiakom základné poznatky o biologických, emocionálnych a sociálnych 

zmenách v puberte.   

 

Obsah výchovy k manželstvu a rodičovstvu pre ISCED 1 tvoria tieto témy: 

1. Výchova v rodine 

 

Úloha rodiny v spoločnosti. 

Príbuzenské vzťahy. 

Rodičovská láska a jej význam v živote dieťaťa. 

Úcta k rodičom. 

2. Zásady zdravého života 

 

Zásady zdravého života- hygiena tela, fyzické a sociálne aspekty zdravia. 

Zachovanie zdravia závisí do istej miery od schopnosti robiť správny výber a zodpovedne 

konať. 

Význam sociálnych zručností- presné a výstižné vyjadrovanie, schopnosť vypočuť mienku 

iných v diskusii, odhaľovať a riešiť problémy, asertívne správanie, sebaovládanie a iné. 

Zdravé sebavedomie a sebaúcta človeka. 

Nebezpečenstvo sexuálneho zneužívania detí. 

3.  Negatívne dôsledky fajčenia, alkoholu a ďalších drog na zdravie a správanie 

človeka 

 

Fajčenie, alkohol a ďalšie drogy (napr. heroín) ohrozujú zdravie človeka – nervovú sústavu, 

srdce a cievy, pečeň, žalúdok. 

Mimoriadne nebezpečné je užívanie drog v období dospievania (ohrozuje aj zdravý vývin 

rozmnožovacích ústrojov) a v tehotenstve. 

Budúca matka fajčením a pitím alkoholu ohrozuje zdravý vývin plodu. 



Správanie človeka pod vplyvom alkoholu a iných drog - strata zábran, uvoľnené správanie. 

Riziko prenosu AIDS. 

Nácvik asertívneho správania – odmietnutie alkoholického nápoja a iných drog. 

4. Rovnoprávnosť pohlaví 

 

Rovnocennosť muža a ženy a ich špecifickosť. 

Vzájomné správanie sa chlapcov a dievčat, slušnosť, ohľaduplnosť, čestnosť, ochota 

vzájomne si pomáhať, gavalierstvo, odvaha. 

Význam blízkeho človeka pre život jednotlivca. 

Kamarátstvo a priateľstvo. 

5. Vznik a vývoj ľudského jedinca 

 

Telo všetkých živých organizmov (rastlín, živočíchov a húb) sa skladá z buniek. 

Rast a vývoj oplodneného vajíčka. 

Výživa plodu krvou matky cez steny maternice. 

Vzťah dieťaťa a matky počas vnútromaternicového vývinu. 

Tehotenstvo, dĺžka tehotenstva, pôrod. 

Životospráva ženy počas tehotenstva- zdravá výživa, pohyb na čerstvom vzduchu, škodlivosť 

fajčenia a alkoholu, psychická pohoda. 

Starostlivosť o narodené dieťa- kŕmenie, prebaľovanie, umývanie, pravidelná návšteva 

poradne. 

Význam materinskej lásky. 

Vývojové štádiá: dojča, batoľa, dieťa predškolského veku, dieťa školského veku, mladistvý/á, 

dospelý/á. 

Úcta a ohľaduplnosť k tehotnej žene. 

6. Zmeny v organizme dieťaťa v období puberty 

 

Dôležité zmeny v organizme dieťaťa v období puberty- vonkajšie pohlavné znaky, tvorba 

spermií a vajíčok, prvá menštruácia. 



Vplyv fyzických zmien na emocionálnu a sociálnu oblasť duševného života dospievajúcich, 

snaha o preberanie zodpovednosti za svoj život, častá mrzutosť a popudlivosť, nezhody s 

rodičmi. 

Ľahké skamarátenie sa s inými. 

Vyvarovať sa napodobňovaniu nevhodného správania sa  iných, asertivita. 

Potreba zvýšenej hygieny v období dospievania. 

 vysvetliť žiakom nebezpečenstvo zneužívania drog pre reprodukčné zdravie a 

možnosti nákazy HIV/AIDS,  

 naučiť žiakov odolávať negatívnym vplyvom rovesníckych skupín, rôznym médiám, 

ale naučiť ich aj aktívnej obrane pred možným sexuálnym zneužitím, - rozvíjať u 

žiakov kritické myslenie pri hodnotení mediálnych produktov ponúkajúce rôzne 

životné štýly, modely správania sa muža a ženy i komercionalizáciu ľudskej sexuality. 

 naučiť žiakov potrebným sociálnym zručnostiam, asertívnemu správaniu a empatie. V 

týchto súvislostiach im zdôrazniť význam sebaovládania a sebadisciplíny pri vytváraní 

kvalitných a rovnocenných medziľudských vzťahov. 

 

 

 

Pri realizovaní cieľov budeme dodržiavať nasledovné zásady: 

Zásada komplexnosti: 

  VMR nechápeme izolovane, ale ako prierezovú tému  výchovno-vzdelávacieho 
procesu, 

 súčasťou je výchova k uznávaniu hodnôt, k vytváraniu postojov a medziľudských 
vzťahov. 
 

Zásada primeranosti: 

 obsah a množstvo informácií prispôsobujeme špecifikám daného vývinového 
obdobia, biologickej i psychosociálnej zrelosti žiaka, 

  rešpektovať tradície regiónu a rodiny, 

 zohľadňovať individuálne schopnosti žiakov. 
 

Zásada vedeckosti: 

 obsah a metódy zodpovedajú súčasnej rovine vedeckého poznania, 

 ide o hľadanie súvislosti medzi jednotlivými pojmami a javmi a ich vplyv a význam 
pre život človeka. 
 



Zásada názornosti a samostatnej činnosti: 

 vytváranie takých modelových situácií zo strany pedagóga, ktoré by zaujali žiakov 
a viedli ich k samostatnému uvažovaniu a vytváraniu postojov. 
 

Zásada pravdivosti: 

 úplnosť a pravdivosť podávaných informácií je základným predpokladom 
formovania žiakov. 
 

Zásada úcty k človeku: 

 má výrazne mravný podtext, najmä v chápaní neprekročenia určitej hranice 
(napr. ľudskej dôstojnosti). 
 

 KONKRÉTNE ÚLOHY 
 
 Vychádzajúc z podmienok  našej školy a z doteraz získaných skúseností pri realizácii 
tejto problematiky, začíname s výchovou k manželstvu a rodičovstvu už od 1. ročníka. 
Plánujeme iba také aktivity,  ktoré sú primerané veku žiaka a u  ktorých je predpoklad ich 
splnenia. Jedná sa o nasledovné akcie: 
 

1. Výchova v rodine – poznať a vedieť rozprávať o príbuzenskych vzťahoch v rodine, čo 
mám rád na svojich starých rodičov – kresba, plagát 

 
                                                                                                             T: september 2021 
 

    

2. Mesiac úcty k starším - zber dobrých skutkov – opis, vyrozprávanie dobrého skutku, 

ktrorý som urobil (la) pre starších ľudí z môjho okoli 

                                   

                                                                                                                            T: okóber 2021 

      3.  Deň bez fajčenia a škodlivín 

- tematická nástenka – výtvarné práce detí 

Poskytnúť základné poznatky o tom, že fajčenie, alkohol a ďalšie drogy ohrozujú zdravie 

človeka – nervovú sústavu, srdce a cievy, pečeň, žalúdok. Mimoriadne nebezpečné je 

užívanie drog v období dospievania (ohrozuje aj zdravý vývin rozmnožovacích ústrojov) a 

v tehotenstve (budúca matka fajčením a pitím alkoholu ohrozuje zdravý vývin plodu). 

 



                                                                                                                             T: november 2021    

4.Vianočná besiedka - program detí  

Pošta Ježiškovi – želanie pre niekoho, koho mám rád/a na vlastnoručne zhotovenej 

pohľadnici, VV, krúžok 

 

                                                                                                                             T: december 2021  

5.Novoročné priania – symbolické vypustenie prianí, želaní SJL 

„Bol raz jeden život“- sledovanie série videonahrávok s následnou besedou ( priebežne) 

 

                                                                                                                                     T: január 2022 

6. Zrealizovať – Deň sv. Valentína, valentínska pošta 

                                                                                                                        T: február 2022 
 

 
7. Vznik a vývoj ľudského jedinca – dôležitosť materinskej lásky 

 
                                                                                                                        T: marec 2022 
 

 
8. Zrealizovať aktivity – Deň vody, ochutnávka minerálnych vôd 

                                                                                                                           T: marec  2022 
 

                                                                                 
9. Prednáška - Deň Zeme – aktivity na ochranu a skrášlenie prostredia   

   
                                                                                                                               T: apríl   2022 
 

10. Zrealizovať a pripraviť darčeky z príležitosti Dňa matiek  
                                                                                                                                 T: máj 2022 
                                                         

11. Deň detí – školská akcia 

Všetky deti sveta majú sviatok? Áno, ale nie všetky ho naozaj prežívajú (dokumenty, 

rozhovory o trpiacich, chorých, opustených, hladných, týraných....deťoch) Snaha vyvolať 

v deťoch pochopenie, mnohé z nich strádajú materiálne a aj citovo. 

                                                                                                                                                 T: jún 2022 
                               

 
 



 

 

 

 

ZŠ Ihľany                                                                       Koordinátor: A. Oračková 

 


