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Předmět: Z Á K L A D Y R U S K É H O J A Z Y K A
Charakteristika předmětu:
Cílem předmětu je seznámit žáky s azbukou, základní slovní zásobou a jednoduchou gramatikou v základních tematických okruzích a rozvíjet schopnosti
žáků dorozumět se tímto jazykem v běžných situacích. Předmět má také prohlubovat faktografické znalosti žáků týkající se rusky mluvících zemí a upevňovat
vědomí existence různých kultur.
Ve výuce jsou využívány frontální, skupinové a párové metody práce. Pro posílení individuální práce je výuka umísťována do multimediální učebny, která
umožňuje využití dalších zdrojů informací (např. internet). Výuka je obohacena o využití autentických materiálů (prospekty, letáčky, plánky, ruský tisk,
fotografie, zvukové nahrávky, videonahrávky, DVD, hudba, hry).
Časové a organizační vymezení předmětu:
Základy ruského jazyka si žáci mohou zvolit v ročnících sexta / 2. A, septima / 3. A s hodinovou dotací 1 hodina týdně. Žáci se nedělí do skupin.
Předmět patří do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.
Pro utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáka učitel:
 zařazuje do výuky práci se slovníky, jazykovými příručkami a jinými informačními zdroji
 pravidelným poslechem zvukových nahrávek a prodlužováním vyslechnutých i opakovaných celků cvičí žákovu sluchovou paměť
 pravidelným ústním zkoušením a kontrolou domácích cvičení systematicky opakuje slovní zásobu
 vede žáky k uplatňování dosud osvojené slovní zásoby a logických úvah při odvozování neznámých výrazů z kontextu
 řízeným dialogem vede žáka ke komunikaci v cizím jazyce
Rozvíjení mezipředmětových vztahů:
V Základech ruského jazyka se uplatňují mezipředmětové vztahy k předmětům Český jazyk a literatura, Dějepis, Zeměpis, Výtvarná výchova.
Rozvíjená průřezová témata a jejich tematické okruhy:
Osobnostní a sociální výchova (OSV)
- Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti
- Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů
- Sociální komunikace
- Morálka všedního dne
- Spolupráce a soutěž
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Sexta, 2. A / Septima, 3. A
učivo

RODINA
ŠKOLA
VOLNÝ ČAS
PRÁCE
PŘÁTELÉ
KALENDÁŘNÍ ROK
MĚSTO
BYDLENÍ

výstupy

Žák:
Porozumění a poslech
 rozumí jednoduché a zřetelné promluvě
 rozumí instrukcím a požadavkům ve vztahu
k organizaci jazykového vyučování
 běžně rozumí osvojovaným výrazům a větám
se vztahem k probíraným tématům
 využívá aktivně dvojjazyčný slovník
Čtení
 čte foneticky správně předkládané texty
 rozumí obsahu textů v učebnici a přiměřeně
náročným autentickým psaným textům
 identifikuje strukturu jednoduchého textu a
rozliší hlavní informace
 vytvoří odpovědi na otázky k textu
 vyhledá požadované výrazy a ustálená slovní
spojení
 odhadne význam neznámých slov na základě
již osvojené slovní zásoby a kontextu
 využívá aktivně dvojjazyčný slovník
 rozumí přiměřeně náročnému textu v tisku
Mluvení
 aktivně používá slovní zásobu daných témat
 dbá na jazykovou správnost
 tlumočí obsah jednoduchého textu
 účastní se dialogu na probraná témata
 odpovídajícím způsobem reaguje
 v komunikačních situacích vytvoří sdělení na
přiměřené úrovni v rámci známých témat
Psaní
 napíše krátký monolog a dopis daného rozsahu
 vytvoří jednoduchý popis
 sestaví jednoduché sdělení

průřezová témata, mezipředmětové vztahy, projekty

