
4.9.68. Ruský jazyk pro začátečníky II 

Dvouletý seminář pro zájemce o studium dalšího světového jazyka a reálie země. 

Je zaměřen na osvojení azbuky a na komunikativní dovednosti v běžných životních situacích. 

Náplní semináře je mluva, poslech s porozuměním, čtení, psaní v ruském jazyce. 

Žáci jsou v průběhu studia motivováni ke složení zkoušky a získání certifikátu "základní 

úroveň". 

 

Klíčové kompetence 

Kompetence sociální a personální  

 spoluvytváří pohodovou a přátelskou atmosféru 

 hledá cesty k dosažení cíle 

Kompetence komunikativní  

 prezentuje vhodným způsobem svou práci i sám sebe před známým i neznámým 

publikem 

 formuluje myšlenky v cizím jazyce 

 rozumí sdělením v cizím jazyce 

 formuluje a vyjadřuje své myšlenky v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle 

a kultivovaně 

Kompetence k podnikavosti 

 pracuje se slovníky (v multimediální i tištěné podobě) a s dalšími jazykovými 

příručkami 

 efektivně promýšlí vlastní práci i práci druhých 

 usiluje o dosažení stanovených cílů a průběžně hodnotí dosažené výsledky 

 chápe práci jako proces, kontinuální a dlouhodobou záležitost 

 při samostatné práci se koncentruje na pracovní výkon a jeho dokončení 

Kompetence k řešení problémů 

 řeší modelové situace z reálného života 

Kompetence k učení 

 využívá vlastních zkušeností a poznatků z jiných předmětů 

 chápe přínos osvojení cizího jazyka 

 motivuje se pro další učení a pozitivně hodnotí přínos učení pro svůj další život 

 systematizuje vědomosti a dovednosti, vědomě je používá pro svůj další rozvoj a 

uplatnění v praxi 

3. ROČNÍK - DOTACE:  2, VOLITELNÝ  

ZVUKOVÁ A GRAFICKÁ STRÁNKA JAZYKA 

Výstupy učivo 



čte nahlas a foneticky správně krátké dialogy 

a texty v učebnici 

rozumí jednoduchým textům, vybere správně 

základní informace 

rozumí krátkým dialogům a textů, rozumí 

jednoduchým nahrávkám 

najde odpovědi na otázky 

orientuje se ve dvojjazyčném slovníku 

shrne a ústně i písemně sdělí běžné, 

obsahově jednoduché informace 

jednoduše a souvisle popíše své okolí, své 

zájmy a činnosti  

reaguje adekvátně a gramaticky správně v 

běžných, každodenních situacích užitím 

jednoduchých výrazů 

Předazbukové období  

Osvojení azbuky - zápis ruského textu, čtení 

a porozumění jednoduchým textům 

Základní řečové situace - základní 

konverzační témata 

Ruské písně 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti 

Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů 

Sociální komunikace 

Vzdělávání v Evropě a ve světě 

Základní problémy sociokulturních rozdílů 

4. ROČNÍK - DOTACE:  2, VOLITELNÝ (BEZ SKUPINY) 

KONVERZAČNÍ TÉMATA 

Výstupy učivo 

rozliší hlavní informace v jednoduchém textu 

rozumí hlavním myšlenkám ústního projevu 

i psaného textu na běžné a známé téma 

odhadne význam neznámých slov na základě 

již osvojené slovní zásoby a kontextu 

sestaví ústně i písemně souvislý text na 

jednoduché téma 

srozumitelně reprodukuje přečtený nebo 

vyslechnutý, méně náročný text se slovní 

zásobou na běžná témata 

jednoduše a souvisle popíše své okolí, své 

zájmy a činnosti s nimi související 

Rozšiřování slovní zásoby v základních 

konverzačních tématech 

Ruské reálie 

Ruské písně 



s jistou mírou sebedůvěry komunikuje 

foneticky správně s použitím osvojené slovní 

zásoby a gramatických prostředků 

zapojí se, případně s menšími obtížemi, do 

rozhovoru s rodilými mluvčími na běžné a 

známé téma každodenních situacích 

Pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti 

Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů 

Sociální komunikace 

Vzdělávání v Evropě a ve světě 

Základní problémy sociokulturních rozdílů 

 


