
 
 
 

 

 

 
 
 

CHARAKTERISTIKA PREDMETU: 
 

Vyučovací predmet ruský jazyk ako druhý cudzí jazyk patrí medzi všeobecnovzdelávacie 

predmety a spoločne s vyučovacím predmetom anglický jazyk, slovenský jazyk a literatúra 

vytvára vzdelávaciu oblasť Jazyk a komunikácia. 
 

Vzhľadom na široké využitie cudzích jazykov v súkromnej a profesionálnej oblasti života, 

či už pri ďalšom štúdiu, cestovaní , spoznávaní kultúr aj v práci, sa dôraz pri vyučovaní cudzích 

jazykov kladie na praktické využitie osvojených kompetencií, efektívnu komunikáciu a činnostne 

zameraný prístup. komunikácia v cudzích jazykoch je podľa Európskeho referenčného rámca 

(ES, 2007, s.5) založená na schopnosti porozumieť, vyjadrovať myšlienky, pocity fakty a názory 

ústnou a písomnou formou v primeranej škále spoločenských a kultúrnych súvislostí podľa 

želaní a potrieb jednotlivca. 
 

Výučba druhého cudzieho jazyka smeruje k dosiahnutiu komunikačnej úrovne A1 podľa 

Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky (SERR) na konci nižšieho stredného 

vzdelávania. Označenie úrovne A1 je používateľ základného jazyka. Charakteristika ovládania 

ruského jazyka na úrovni A1 podľa SERR je nasledujúca: 
 

 Rozumie známymi každodenným výrazom a najzákladnejším vetám, ktorých účelom je 
uspokojenie konkrétnych potrieb, a tieto výrazy a vety dokáže používať.


 Dokáže predstaviť seba aj iných a dokáže klásť a odpovedať na otázky o osobných 

údajoch, ako napr. kde žije, o ľuďoch, ktorých pozná, o veciach, ktoré vlastní.


 Dokáže sa dohovoriť jednoduchým spôsobom za predpokladu, že partner v komunikácii 
rozpráva pomaly a jasne a je pripravený mu pomôcť (SERR, 2013, s.26).

 

Základná škola, Nám. arm. gen. L. Svobodu 16, Bardejov 

Názov predmetu Ruský jazyk 

Časový rozsah výučby: 
5. 6. 7. 8. 9. Spolu ŠkVP 

Ročník 

Počet hodín týždenne - 2 2 2 2 8 

Počet hodín ročne - 66 66 66 66 264 

Názov ŠkVP Mierime vyššie 

Kód a názov ŠVP ISCED 2 – nižšie stredné vzdelávanie 

Stupeň vzdelania základné 

Vyučovací jazyk slovenský 

Typ školy štátna 

Forma štúdia denná 

Dĺžka štúdia päťročná 
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CIELE PREDMETU: 
 

Všeobecné ciele vyučovacieho predmetu ruský jazyk vychádzajú z modelu všeobecných 

kompetencií a komunikačných jazykových kompetencií, ako ich uvádza Spoločný európsky 

referenčný rámec pre jazyky (ŠPÚ, 2013). Pri formulácií cieľov vyučovacieho predmetu sa 

zdôrazňuje činnostne zameraný prístup – na splnenie komunikačných úloh sa žiaci musia 

zapájať do komunikačných činností a ovládať komunikačné stratégie. 

 

Cieľom vyučovacieho predmetu ruský jazyk je umožniť žiakom: 
 

• efektívne používať všeobecné kompetencie, ktoré nie sú charakteristické pre jazyk, ale sú 
nevyhnutné pre rôzne činnosti, vrátane jazykových činností, 

 
• využívať komunikačné jazykové kompetencie, aby sa komunikačný záver realizoval 

vymedzeným spôsobom, 
 

• v receptívnych jazykových činnostiach a stratégiách (počúvanie s porozumením, čítanie s 
porozumením) spracovať hovorený alebo napísaný text ako poslucháč alebo čitateľ, 

 
• v produktívnych a interaktívnych jazykových činnostiach a stratégiách (ústny prejav, 

písomný prejav) vytvoriť ústny alebo písomný text,  
• používať hovorené a písané texty v komunikačných situáciách na konkrétne funkčné ciele. 

 

 

OBSAHOVÝ ŠTANDARD 

 

Podľa ŠVP – RUP pre ZŚ s vyučovacím jazykom slovenským v bode 5. je uvedené: 
 

„Škola je povinná y rámca voliteľných hodín ponúknuť žiakom 7.-9. ročníka ako druhý cudzí 

jazyk jeden z jazykov: francúzsky jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, španielsky jazyk, 

taliansky jazyk, a to najmenej dve vyučovacie hodiny týždenne.“ 

http://www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-

program/rup_zs_pre-z-s-vyu_ovac_m-jazykom-slovensk_m.pdf. 
 
 

Časová dotácia v učebnom pláne pre 6.-9. ročník je navýšená o 2 hodiny.  
 

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre ruský jazyk – A1. 

http://www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/inovovany-statny-

vzdelavaci-program/rj_nsv_a1_2014.pdf 
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6.ROČNÍK 
 
 

6. ročník – RUSKÝ JAZYK – úroveň A1 
 

L Kompetencie / Spôsobilosti Jazyková dimenzia 
   

1 
Nadviazať kontakt v súlade 

Tvorenie otázky 
s komunikačnou situáciou   

   

  Otázky na osoby 

2 Vypočuť si a podať informácie Otázky na veci 

  Vyjadrenie miesta 
   

  Vyjadriť vlastníctvo 

3 Vybrať si z ponúkaných možností Otázky pomocou opytovacích 

  zámen 
   

4 Vyjadriť svoj názor Vyjadrenie kladu a záporu 

   

  Tvorenie otázok 

5 Vyjadriť svoju schopnosť 
Správna výslovnosť tvrdých 

a mäkkých spoluhlások   

  Časovanie slovies 
   

 
  

Výkonový štandard 
    

Obsahový štandard 
 

       
          

          

 Žiak na konci   
Lekcia Spôsobilosti 

 
Funkcia 

Interakčné Jazyková 
 

6. ročníka ZŠ vie/dokáže: 
   

schémy dimenzia        
          

  Pozdraviť a predstaviť sa  1 Nadviazať kontakt  Upútať Ako sa voláš? Tvorenie otázky 

  Používať zdvorilostné    v súlade  pozornosť Pozdravy  

  frázy pri predstavovaní sa    s komunikačnou  Pozdraviť sa (stretnutie,  

  Pomenovať predmety    situáciou  Rozlúčiť sa lúčenie)  

  v triede, pomôcky na      Poďakovať sa Predstavenie sa  

  vyučovanie      Informovať sa Opis obrázkov  
          

  Vymenovať členov rodiny  2 Podať informáciu  Informovať sa Kto je to? Otázky na 

  Pomenovať rôzne      Vyjadriť, čo Čo je to? osoby 

  predmety, hračky,      vlastním, mám   

  potraviny, časti odevu         
          

  Reagovať na danú otázku  3 Vybrať si  Identifikovať Kto je tam? Otázky 

  Využívať slovnú zásobu    z ponúkaných   Tam je... pomocou 

  Ovládať písanie a čítanie    možností    opytovacích 

  prebratých písmen        zámen 
          

  Čítať podľa obrázkov  4 Podať informáciu  Informovať sa Kto je to? Otázky na 

  a písaného textu       Čo je to? osoby a veci 

  Pomenovať osoby a         

  predmety v izbe         
          

  Pomenovať osoby na  5 Vyjadriť svoj názor  Opísať osobu Áno Vyjadrenie 

  obrázku a čo majú       Nie kladu a záporu 
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 oblečené      

 Správne vysloviť prízvuk      
       

 Aktívne počúvať 6 Podať informáciu Opísať mesto, Blízko Vyjadrenie 

 a rozumieť počutému   kde sa Ďaleko miesta 
 textu   nachádza   

 Prekladať počutý text 
    

     

 Vyjadriť pomocou      

 prísloviek polohu mesta      

 Správne používať tvary 7 Vyjadriť schopnosť Vyjadriť Kto si? Tvorenie otázok 
 slovesa byť   vedomosti Odkiaľ  

 Dodržiavať správnu    pochádzaš?  
 

výslovnosť a intonáciu 
    

    Čo je na fotke?  
      

     Čo je v meste?  
      

 Porozumieť základným 8 Vybrať Opísať Mám – nemám Vyjadriť 

 informáciám, v ktorých sa  z ponúknutých   vlastníctvo 
 hovorí o návšteve  možností    
 

obchodu 
    

      

 Správne vyjadriť zápor      

 slovesa      

 Použiť správnu výslovnosť 9 Vyjadriť schopnosť Vyjadriť Tvrdé – mäkké Správna 

 Prekladať krátke texty   vedomosti spoluhlásky výslovnosť 

      tvrdých 

      a mäkkých 

      spoluhlások 
      

 Odpovedať na dané 10 Vyjadriť schopnosť Vyjadriť Sloveso hrať, Časovanie 

 otázky   vedomosti fandiť slovies 

 Pochopiť z kontextu      

 význam neznámych slov      

 Správne vyčasovať slovesá      

 hrať, fandiť      
      

 Ovládať ruskú abecedu 11 Vyjadriť schopnosť Vyjadriť   

    vedomosti   
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7.ROČNÍK 
 
 

7.ročník – RUSKÝ JAZYK - úroveň A1 
 

L Kompetencie / Spôsobilosti Jazyková dimenzia 
   

  Tvorenie prísloviek 

1 Vybrať si z ponúknutých možností Neurčitok slovies 

  Slovesá – 2.osoba SG prít.času 
   

2 Vyjadriť schopnosť 
Slovesá – 1.osoba PL prít. času 

Slovesá – môžem, chcem   
   

  Číslovky 1-100 

  Opytovacie zámená – otázky s nimi 

  Slovesá – 3.osoba PL prít.času 

3 Vypočuť si a podať informácie Časovanie slovies 

  Minulý čas slovies 

  Prídavné mená – SG a PL 

  Budúci čas slovies 
   

4 Vyjadriť názor 
Časovanie slovies chcieť, môcť, sánkovať sa, 

korčuľovať sa ...   
   

 

 
  

Výkonový štandard 
    

Obsahový štandard 
 

       
          

          

 Žiak na konci   
Lekcia Spôsobilosti 

 
Funkcia 

Interakčné Jazyková 
 

7. ročníka ZŠ vie/dokáže: 
   

schémy dimenzia        
          

  Porozumieť základným  13 Vybrať si  Opísať Koľko je hodín? Číslovky 1-12 

  informáciám v krátkych    z ponúknutých   Kedy? – ráno, cez Neurčitok 
  zvukových záznamoch,    možností   deň, večer, v noci slovies 
  

v ktorých sa hovorí 
     

         Tvorenie   

o režime dňa 
       

         
prísloviek ráno,  

 Opýtať sa na čas alebo        
        

cez deň, večer,   podať informáciu o čase        
         

v noci   Porozprávať o svojom        

  režime dňa         

  Porozumieť informáciám,  14 Vyjadriť schopnosť  Vyjadriť Aký máš rozvrh Slovesá – 

  v ktorých sa hovorí      vedomosti dňa? 1.osoba plurálu 
  o hodinách v škole       Aké predmety prítomného 
 

 Napísať svoj rozvrh hodín 
      

       máš času 
         

         dnes/zajtra/pozaj Výrazy môžem, 

         tra...? chcem 
          

  Porozprávať o sebe  15 Vybrať  Opísať O koľkej vstávaš? Mesiace v roku 
  Podať krátku informáciu    z ponúknutých   Kde bývaš? Dni v týždni 

  Porozumieť informáciám    možností    Zakončenie 
  z posluchu        slovies – 
          

          2.osoba 

          singuláru 

          prítomného 
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      času 
       

 Rozumieť jednoduchým 16 Vypočuť si a podať Začleniť Kedy si sa Číslovky 1-100 

 pokynom informatívneho  informácie informáciu narodil/-a?  
 charakteru    Aké máš  

 Porozumieť základným 
    

   telefónne číslo?  
 

informáciám z posluchu 
    

    Koľko máš rokov?  

 Napísať jednoduché vety     

   
Koľko rokov má 

 

 s použitím novej lexiky     
    

tvoja mama, tvoj 
 

 Charakterizovať stručne     

 osoby a veci, ich vek    otec,  

     súrodenci...?  
       

 Požiadať o jednoduché 17 Vyjadriť názor Vyjadriť názor Kedy? – na jar, Tvorenie 

 informácie alebo ich    v lete, na jeseň, prísloviek: na 
 poskytnúť    v zime jar, v lete, na 
 Opýtať sa na činnosti 

   

   Čo robíš na jar/ jeseň, v zime 
 

v rámci ročných období 
   

    
v lete/ na jeseň/ Časovanie  alebo podať informáciu o    

    

v zime? slovies chcieť,  tom    
    

Ja chcem... môcť, sánkovať      

     Ja môžem... sa, korčuľovať 

      sa... 
       

 Prečítať foneticky 18 Vypočuť si a podať Odpovedať na Aké počasie je na Otázky 

 správne krátky text  informácie požiadavky jar/ v lete/ na pomocou 
 v písanej i tlačenej    jeseň/ v zime? opytovacích 
 

podobe 
   

    Ktoré ročné zámen 
 Pochopiť z kontextu 

   

   
obdobie máš Pravopis slabík  prečítaného textu    

    

najradšej? so  význam niektorých    
    

Prečo? spoluhláskami  neznámych slov a ostatné    

 vyhľadať v prekladovom    Čo môžu deti ž, š, č, šč 

 slovníku    robiť v priebehu 3.osoba plurálu 

     jednotlivých prítomného 

     ročných období? času 
       

 Charakterizovať stručne 19 Vypočuť si a podať Informovať sa Učím sa ruštinu. Časovanie 

 a krátkymi vetami  informácie Odpovedať na Učím sa čítať po slovies typu 
 pamätihodnosti Moskvy   požiadavky rusky. delať, govoriť 
 

a Kremľa 
  

    Idú do parku. Používanie 
 Požiadať o jednoduché 

   

   Idú autobusom slovies učiť –  informácie alebo ich    
    

na štadión. učiť sa, idti –  poskytnúť    
    

Šla som do školy. jechať  Opýtať sa na cieľ cesty    

 s použitím slovies    Šla som autom Minulý čas 

 pohybu alebo podať    na chatu. slovies idti - 
 informáciu o ceste     jechať 
      
       

 Porozprávať o činnosti vo 20 Vypočuť si a podať Informovať sa Preklad viet Minulý čas 



voľnom čase, pri športe  informácie Odpovedať na z prítomného do slovies 
Požiadať o jednoduché   požiadavky minulého času Slovesá znať – 

 

informácie alebo ich 
  

    Správne použiť umeť 
 

poskytnúť s použitím 
   

    slovesá znať –  
 slovies umeť – znať     
    

umeť 
 

 a výrazov osvojených     
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 v rámci témy      

 Požiadať o informácie, 21 Vypočuť si a podať Informovať sa Aký? Aká? Aké? Prídavné mená 

 v ktorých sa hovorí  informácie  Budem, budeš, v nominatíve 

 o nákupoch a plánoch    bude... sg, pl 

 na prázdniny     Budúci čas 

 Prečítať foneticky     slovies 

 správne krátky text      

 v písanej i tlačenej      

 podobe      
       
 

 

8.ROČNÍK 
 
 

8.ročník – RUSKÝ JAZYK - úroveň A1 
 
    

 L Kompetencie / Spôsobilosti Jazyková dimenzia 
    

1 
Nadviazať kontakt v súlade s komunikačnou Pravopis slov a mien označujúcich národnosť 

situáciou Výslovnosť neprízvučných hlások   
    

   Lokál sg s predložkou o/ob 

   Inštrumentál s predložkou pred 

2 Vypočuť si a podať informáciu Časovanie slovies 

   Genitív sg, pl 

   Máš? – Nemám. 
    

   Inštrumentál sg 

3 Vyjadriť názor 
Časovanie slovesa musieť 

Datív sg, pl    

   Slovesá idti - chodiť 
    

   Zvratné častice -s´/-sja 

   Používanie predložiek v/na 

   Tvrdá výslovnosť spoluhlások ž, š, c 

4 Vyjadriť schopnosť 
Inštrumentál pl 

Predložky pred, pod, nad, medzi, za    

   Akuzatív sg, pl 

   Vyjadrenie časového úseku o + koľko minút, dní, 

   týždňov, mesiacov, rokov 
    

 
 

 
 

Výkonový štandard 
    

Obsahový štandard 
 

      
          

          

 Žiak na konci   
Lekcia Spôsobilosti 

 
Funkcia 

Interakčné Jazyková 
 

8. ročníka ZŠ vie/dokáže: 
   

schémy dimenzia        
         

  Vhodne sa pozdraviť  1 Nadviazať kontakt  Pozdraviť sa Kto je to? Pravopis slov 

  Ovládať zdvorilostné frázy    v súlade  Odpovedať na Čo je to? Aké je a mien 
 pri predstavovaní sa a pri    s komunikačnou  pozdrav ich povolanie? označujúcich 
 

spoločenskom styku 
    

    situáciou  Rozlúčiť sa  národnosť 
       
          

 

- 7 - 



     Výslovnosť 

     neprízvučných 

     hlások 

      

 Nadväzovať priateľstvá 2 Vyjadriť schopnosť Vyjadriť Umývať sa, učiť Zvratné častice 

 Reagovať na rečové   vedomosti sa -s´/-sja 
modely    Kde? Na stole, Používanie 

    

    v Moskve, na predložiek v/na 

    brehu rieky, Tvrdá 

    v škole... výslovnosť 

     spoluhlások ž, 

     š, c 
      

 Počúvať s porozumením 3 Vypočuť si a podať Začleniť O kom/čom? Lokál sg, pl 

 Obmieňať dialógy na  informáciu informáciu O kamarátovi, s predložkou 
základe daných tém    mame, škole, o/ob 

    

    azbuke,  

    známkach...  
      

 Používať správne tvary 4 Vyjadriť názor Vyjadriť S kým/čím? Inštrumentál sg 
slovies v reči   presvedčenie S mamou, Časovanie 

 Opísať jednoduchými    strýkom, pod slovesa musieť 
vetami obrázok 

   

   oknom, za  

 Tvoriť otázky k textu 
    

   morom...  
     

    Musím sa učiť.  

    Musím pomáhať.  
      

 Používať predložky pred, 5 Vyjadriť schopnosť Vyjadriť Kde? Na stole, Inštrumentál pl 

pod, nad, medzi, za   vedomosti pod stolom, za Predložky pred, 

    stolom, pred pod, nad, 

    stolom... medzi, za 

      

 Byť priateľský a tolerantný 6 Vypočuť si a podať Informovať sa Aký? Aká? Aké? Prídavné mená 

k iným národom  informácie Odpovedať na Akí? – ročné 
a kultúram   požiadavky Pred dňom, obdobia 

   

    týždňom, Inštrumentál 

    mesiacom, s predložkou 

    rokom pred 

    Pred  

    2,3,4...dňami,  

    týždňami,  

    mesiacmi, rokmi  
      

 Použiť v reči minulý čas 7 Vypočuť si a podať Potvrdiť a trvať Bolí ma brucho. Časovanie 

 Používať správne tvary  informácie na niečom Bolia ma oči. slovies byť 
slovies vo vetách     chorý, piť, 

 Rozlišovať mäkkosť 
    

    bolieť 
a tvrdosť slabík 

    

     

 Vyjadriť, koho čo bolí      

 Pozná časti tela človeka      

 Používať slovné spojenia 8 Vypočuť si a podať Informovať sa Koho?/čoho? Genitív sg, pl 
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 a zvraty v genitíve  informáciu  Album učiteľa, Máš? – 

 Aktívne využívať voľný    aktovka Jána, Nemám. 
 čas v prírode i na    breh  
 

športoviskách 
    

    jazera/jazier,  
      

     breh  

     mora/morí...  

     Máš brata? – Nie,  

     nemám.  
       

 Používať slovné spojenia 9 Vyjadriť názor Vyjadriť názor Dám knihu Datív sg, pl 



a zvraty v datíve    dievčaťu/dievčat Slovesá idti - 
Pomenovať zvieratá    ám, chodiť 

 

a rastliny 
   

    učiteľovi/učiteľo  
      

     m...  

     Chlapec ide do  

     školy. – Chlapec  

     chodí do školy  

     každý deň.  
       

 Používať slovné spojenia 10 Vyjadriť schopnosť Vyjadriť Vidím koho?/čo? Akuzatív sg, pl 

 a zvraty v akuzatíve   vedomosti Mamu/mamy, Vyjadrenie 

     otca/otcov, časového úseku 

     more/moria... o + koľko 

     O minútu, dve minút, dní, 

     minúty..., o deň, týždňov, 

     dva dni... mesiacov, 

      rokov 
       

 
 
 

 

9.ROČNÍK 
 
 

9.ročník – RUSKÝ JAZYK - úroveň A1 
 

L Kompetencie / Spôsobilosti Jazyková dimenzia 
   

1 
Nadviazať kontakt v súlade s komunikačnou 

Slovesá dať - dávať 
situáciou   

   

  Tvorenie záporu ne/net 

  Kde? Kam? 

2 Vypočuť si a podať informácie Číslovky 

  Významy slovesa stať 

  Kedy? Odkedy? 
   

3 Vyjadriť názor 
Časovanie slovesa sprosiť s predložkou u 

Slovesá odevať – nadevať - odevaťsja   

   

4 Vyjadriť vôľu Slovesá potrebovať, smieť 
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  Odkiaľ? Kam? 

5 Vyjadriť schopnosť Predložky v – iz, na – s/so 

  Časovanie slovies iskať, čistiť 
   

 

 
 

Výkonový štandard 
    

Obsahový štandard 
 

      
          

          

 Žiak na konci   
Lekcia Spôsobilosti 

 
Funkcia 

Interakčné Jazyková 
 

9. ročníka ZŠ vie/dokáže: 
   

schémy dimenzia        
         

  Vymenovať názvy  12 Vyjadriť vôľu  Vyjadriť želania Mne Slovesá 
 jednotlivých obchodov       nužen/nužna/nuž potrebovať, 

  Správne použiť slovesá       no... smieť 
 

potrebovať, smieť vo 
      

       Možno mne...  
 

vetách 
       

         

  Popísať cestu na  13 Vyjadriť schopnosť  Vyjadriť Idti/jechať/leteť Odkiaľ? Kam? 
 železničnú stanicu      vedomosti v/na... Predložky v – 

  Orientovať sa v cestovnom       Prijti/prijechať/pr iz, na – s/so 
 

poriadku 
      

       ileteť iz/s (so)  
 

 Zakúpiť si cestovný lístok 
       

         

  Vie pomenovať jednotlivé  14 Nadviazať kontakt  Pozdraviť Dať/davať Slovesá dať - 
 typy príborov, tanierov    v súlade  Odpovedať na Postaviť, položiť, dávať 

  Zdvorilo požiadať o jedlo a    s komunikačnou  pozdrav klasť na/v  
 

nápoje 
     

    situáciou  Poďakovať sa   
        

       Rozlúčiť sa   

     Vyjadriť vôľu  Vyjadriť želania   
         

  Vymenovať svetové strany  15 Vypočuť si a podať  Informovať sa Želaju vam Výslovnosť 

 a utvoriť od nich prídavné    informácie  Potvrdiť a trvať prijatogo -ogo, -ego 
 mená      na niečom appetita!  
 

 Správne vysloviť koncovku 
      

      Začleniť Želaju vam vsego  
 

-ogo, -ego 
      

      informáciu chorošego!  
        

       Odpovedať na   

       požiadavky   
         

   Vymenovať  16 Vyjadriť názor  Vyjadriť názor Ja sprošu Časovanie 

 jednotlivé časti oblečenia      Vyjadriť súhlas u roditelej. slovesa sprosiť 

       Vyjadriť Mať odevajet s predložkou u 

       nesúhlas rebjonka. Slovesá odevať 

       Vyjadriť Ja nadenu džinsy. – nadevať – 

       presvedčenie Ja bystro odenus. odevaťsja 

        Oni odenut Sloveso odeť 

        brjuki.  
         

  Vyjadriť, ako trávi svoj  17 Vyjadriť schopnosť  Vyjadriť Iskať – ja išču. Časovanie 
 voľný čas      vedomosti Čistiť – ja čišču slovies iskať, 

  Predstaviť svoje záľuby        čistiť 
         
         

  Vymenovať, čo sa  18 Vypočuť si a podať  Informovať sa Eto ne počta, Tvorenie 
 nachádza v dedine    informácie  Začleniť a magazin. záporu ne/net 

  Správne použiť zápor      informáciu V derevne net Kde? Kam? 
 

ne/net 
     

      Odpovedať na počty. Číslovky 
       

       požiadavky Ja zdes. Idi sjuda.  
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    Jan tam. Idi tuda.  

    Sto, dvesti,  

    trista...  
      

 Porozprávať o Slovensku 19 Vypočuť si a podať Informovať sa Ja stanu Významy 

 Pomocou mapy  informácie Začleniť učitelem. slovesa stať 
porozprávať o   informáciu Slovakija stala Kedy? Odkedy? 
pamätihodnostiach 

  

  Odpovedať na samostojateľnoj  

Slovenska 
   

 
Vyjadriť schopnosť požiadavky respublikoj. 

 
   

   Vyjadriť Deti stali igrať.  

   vedomosti 1-ogo janvarja –  

    s 1-ogo janvarja  

      
 

 

 

 
STRATÉGIE VYUČOVANIA: 
 

Pri voľbe vyučovacích metód a foriem prihliadame na obsah vyučovania, na individualitu žiakov a klímu 

triedy tak, aby boli splnené stanovené ciele a rozvíjali sa kľúčové kompetencie žiakov pre daný predmet. 
 

Pri výučbe ruského jazyka využívame najmä: 
 

● riadený rozhovor (aktivizovanie poznatkov a skúseností žiakov)  
● výklad učiteľa 

 
● problémová metóda (upútanie pozornosti prostredníctvom nastoleného problému)  
● rozprávanie (vyjadrovanie skúseností a aktívne počúvanie) 

 
● demonštračná metóda (demonštrácia s využitím dataprojektoru, interaktívnej tabule)  
● prezentačná metóda (prezentácia s využitím dataprojektoru, interaktívnej tabule)  
● kooperatívne vyučovanie (forma skupinového vyučovania – napr. vo dvojiciach)  
● heuristická metóda (učenie sa riešením problémov)  
● samostatná práca žiakov (s pracovným listom, s počítačom, s internetom)  
● projektové, zážitkové vyučovanie  
● tímová práca vo dvojiciach, skupinách pri tvorbe projektov 

 

KRITÉRIÁ HODNOTENIA: 
 

Žiaci sú hodnotení a klasifikovaní v súlade s Metodickým pokynom č. 22/2011 na 

hodnotenie žiakov základnej školy , ktoré schválilo MŠ  SR pod č.:2011-3121/12824:4-921 

s platnosťou od 1.5.2011. Žiak je z predmetu skúšaný ústne, písomne najmenej dvakrát 

v polročnom hodnotiacom období. Hodnotenie v predmete  ruský  jazyk sa  vykonáva 

klasifikáciou.        
 
 

 

UČEBNÉ ZDROJE: 

 

 Materiálne  

Učebnica učebné Ďalšie zdroje 

 prostriedky  
   

 
PhDr. Kováčiková E., Glendová V.: - učebnica, pracovný zošit - odborné publikácie k daným témam 



Ruský jazyk pre 5, 6..ročník ZŚ, SPN 
1997 - metodická príručka - webové stránky, ktoré sú venované 

 

 - dvojjazyčné slovníky výučbe ruského jazyka 
PhDr.A.Kaputová,Mgr.N.Novosiadla, 
Mgr.A.Šverhová: - multimediálne výukové CD a DVD  

  

Pracovný zošit pre 5., 6.ročník 
 
Doc.N.Orlova 
CSc,Mgr.J.Kôrschnerova,Mgr.J.Stejskalo
vá,Mgr.A.Koroľová 
 
Klassnyje druzja-ruština pre 2.st.ZŠ - obrazový demonštračný materiál  

  

 plagáty  

 - interaktívna tabuľa  
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

-14- 


