Ruský jazyk
Úvod
Charakteristika predmetu
Ruský jazyk prichádza k deťom v piatom ročníku ako tretí cudzí jazyk, s dotáciou 1 hodina do týždňa. Od
prvého ročníka sa stretávajú s anglickým jazykom, ktorý podporuje vôľovú stránku človeka a s nemeckým
jazykom, rozvíjajúcim svojou skladbou skôr myslenie. K materinskému jazyku podporujúcemu citovú
stránku človeka sa pridáva ešte jeden slovanský jazyk – ruština. Táto je typická svojim iným písmom azbukou. Azbuka nadväzuje na galériu rôznych typov písma, s ktorými boli deti oboznámené, tak ako sa
historicky vyvíjali spolu s vývojom ľudstva (hieroglify, runy, klinové písmo atď.) Práve azbukou sa
zaoberáme najdetailnejšie.
Kompetencie
Dieťa má nadobudnúť schopnosť identifikovať jednotlivé znaky azbuky, spájať ich do slov, čítať i písať
jednoduché texty. Rozumie jednoduchým textov, aj keď nemusí vedieť doslovný preklad. Dokáže pochopiť
kontext. Skrze melódiu a rytmus reči, podobnosť slov, majú deti získať obraz o príbuznosti ruského
a slovenského jazyka i kultúry. Deti si obohatia poznanie o ruskej histórii, spôsobe života Rusov, reáliách
Ruskej federácie.
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Ruský jazyk, 5.ročník
Možné obsahy:
- osvojenie si tlačeného písma
azbuky,
- verše, básne, piesne, rozprávky,
jazykolamy, dramatizácia
- hádankové a otázkové hry
- rytmické a praktické cvičenia v
číslach
- rozprávanie o Rusku, o krajine, o
kultúre, umení, zvykoch, národoch

- pozná tlačené písmená azbuky a vie ich
napísať a prečítať
- dokáže plynulo prečítať známy text v
azbuke
- dokáže napodobňovať výslovnosť učiteľa
- rozumie základným pokynom učiteľa
- dokáže odpovedať na jednoduché otázky
- nadobúda jazykový cit

Presahy,
prierezové
témy

Sj, Hv

Zem

Tématické okruhy:
- predstavenie sa,
- základné číslovky do 100 vrátane
radových
- tvorenie jednoduchých otázok
"kde, kto",
- dni v týždni, dátum, hodiny,
- ročné obdobia,
- moja rodina
- predmety každodennej potreby
- predmety v triede, názvy
učebných predmetov
- zvieratá
- časti tela
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Gramatická časť (len pre učiteľa):
- prirodzené zavedenie (nie
gramaticky) všetkých slovných
druhov a časov
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Ruský jazyk, 6.ročník
Možné obsahy:
- upevnenie používania tlačeného
písma azbuky,
- oboznámenie sa s písanou formou

- pozná tlačené písmená azbuky a vie ich
napísať a prečítať, vie rozoznať písanú
formu azbuky
- dokáže prečítať aj jemu neznámy

Kompetencie

Presahy,
prierezové
témy

azbuky
- verše, básne, piesne, rozprávky,
jazykolamy, dramatizácia
- hádankové a otázkové hry
- praktické cvičenia v číslach,
pamäťové sčítanie a odčítanie do
100
- rozprávanie o Rusku, o krajine, o
kultúre, umení, zvykoch, národoch,
ruská kuchyňa – recepty
Tématické okruhy:
- obohatenie slovnej zásoby z tém
piateho ročníka
- krátky zoznamovací dialóg: "ako
sa voláš, koľko máš rokov, kde
bývaš, ako sa máš..."
- orientácie v priestore, spýtať sa
na cestu, vedieť vysvetliť cestu
- zaujímavé dejinné medzníky
Ruska (let do vesmíru...)
- geografické zaujímavosti
(najdlhšia ruská rieka, najhlbšie
jazero....)
-názvy stromov a rastlín (prídavné
mená, farby.. )
Gramatická časť (len pre učiteľa):
- prirodzené zavedenie (nie
gramaticky) všetkých slovných
druhov a časov
- vyjadrenie záporu
- pravidlá správnej výslovnosti

jednoduchý text
- známe frázy vie sám povedať foneticky
správne
- dokáže nadviazať jednoduchý rozhovor s
učiteľom i spolužiakmi
- nadobúda jazykový cit
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