
 

 

Učebné osnovy 
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Názov predmetu: 

 

Ruský jazyk – druhý cudzí jazyk 

 

Časový rozsah výučby: 

 

4 hodiny týždenne , spolu 132 

 

Stupeň vzdelania: 

 

ISCED 2 

 

Ročník: 

 

6. – 9. 

 

Názov ŠVP: 

 

ISCED 2,  nižšie sekundárne vzdelávanie v SR 

 

Názov ŠkVP: 

 

Zdravá otvorená škola 

 

Vyučovací jazyk:: 

 

slovenský jazyk 

 6. ročník 

 
7. ročník 
 

8. ročník 
 

9. ročník 
 

 

ŠVP 1      1      1      1 4 
ŠkVP       0      0      0      0 0 
Spolu/rok               33     33     33     33 132 

 
Učebné osnovy z ruského jazyka majú ponúknuť učiacim sa nielen súhrn jazykových kompetencií, ale 
aj kompetencie všeobecné tak, aby ich jazyková príprava efektívne zodpovedala požiadavkám 
moderného európskeho demokratického občana pripraveného na život v spojenej Európe. Učenie sa 
cudzích jazykov podporuje otvorenejší prístup k ľuďom. Komunikácia a rozvoj kompetencií v cudzom 
jazyku sú dôležité pre podporu mobility v rámci Európskej únie, umožňujú občanom plne využívať 
slobodu pracovať a študovať v niektorom z jej členských štátov. Orientácia jazykového vzdelávania na 
kompetencie v nemalej miere vytvára podmienky pre  medzipredmetové vzťahy, 
ktoré pomáhajú učiacemu sa chápať vzťahy medzi jednotlivými zložkami okolia a sveta, v ktorom 
existujú. Chápanie jazykového vzdelávania ako „vzdelávania pre život“ umožňuje každému jedincovi 
žiť podľa vlastných predstáv a uspokojenia. 

Má podporiť a upevňovať kladné morálne a vôľové vlastnosti žiakov, ako je samostatnosť, 
rozhodnosť, vytrvalosť, húževnatosť, sebakritickosť, kritickosť, cieľavedomá sebavýchova 
a sebavzdelávanie, dôvera vo vlastné schopnosti a možnosti. 
Stanovenie úrovní ovládania jazyka má za cieľ presne vymedziť rámec pre harmonizáciu 
dosiahnutých jazykových kompetencií učiaceho sa, pričom kľúčovými kompetenciami v oblasti 
jazykovej prípravy sú: porozumieť ( počúvať, čítať), hovoriť (samostatný ústny prejav) a písať. Kľúčové 

Nová koncepcia základnej pedagogickej dokumentácie vychádza zo základného dokumentu: 
Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky, ďalej SERR (Common European Framework of 
Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment (Cambridge, 2001)), ktorý bol vytvorený 
na pôde Rady Európy. Tento dokument na jednej strane vytvára rámec pre tvorbu edukačných politík 
v oblasti jazykov, pričom sa zameriava na rozvoj komunikačných a kognitívnych kompetencií žiaka a 
na druhej strane stanovuje všeobecný stupeň dosiahnutia jednotlivých presne špecifikovaných 
kompetencií, čím vytvára rámec komunikačných spôsobilostí, ktoré môžu učiaci sa pri presne 
stanovených podmienkach dosiahnuť. 

Ciele vyučovacieho predmetu 

Charakteristika vyučovacieho predmetu 

Cieľom vyučovania ruského jazyka na 2. stupni ZŠ je, aby žiak získal schopnosť používať ruský jazyk 
v svojom budúcom živote. Žiak by mal mať schopnosť argumentovať, komunikovať a spolupracovať v 
skupine pri riešení problému. Ruský jazyk na 2. stupni ZŠ sa podieľa na rozvíjaní schopností žiakov 
používať prostriedky IKT na vyhľadávanie, spracovanie, uloženie a prezentáciu informácií. Ruský 
jazyk na 2. stupni ZŠ má viesť žiakov k získaniu a rozvíjaniu zručností súvisiacich s procesom učenia 
sa, k aktivite na vyučovaní a k racionálnemu a samostatnému učeniu sa. 



kompetencie sú priamo ovplyvňované kvalitatívnymi aspektmi ako rozsah, presnosť, plynulosť, 
interakcia. 

Výchovné a vzdelávacie stratégie 

Podporujeme výučbu pomocou didaktickej techniky, semináre, diskusie, samostatné a tímové 
projekty, dlhodobé samostatné práce, prezentácia a obhajoba výstupov praktická výučba. 

Dôraz je kladený na samostatnosť a zodpovednosť za učenie. Využívame IKT vo vyučovaní. V oblasti 
rozumovej výchovy je našim cieľom rozvíjať u žiakov tvorivé myslenie, samostatnosť, aktivitu, 
seba hodnotenie. 

Osobnostný a sociálny rozvoj budeme realizovať stimuláciou skupín žiakov so slabšími vyučovacími 
výsledkami, podporou individuálnych schopností. 

Práca v oblasti environmentálnej výchovy je na našej škole veľmi bohatá. Aktivity sú zapracované do 
všetkých predmetov, hlavne prírodovedných. Žiaci majú o túto oblasť veľký záujem. Pri prevencii 
drogových závislostí sa chceme zamerať na besedy. I napriek tomu, že s tvrdými drogami sme sa 
nestretli, treba sústavne pôsobiť proti fajčeniu a alkoholickým nápojom cez koordinátora, rodičov 
a všetkých vyučujúcich, účelným využívaním voľného času i vlastným príkladom. 

Budeme sa snažiť dôsledne vychádzať z potrieb žiakov a motivovať ich do učenia pestrými formami 
výučby. Chceme si všímať ich talent v jednotlivých oblastiach a rozvíjať ho do maximálnej možnej 
miery. Viac budeme preferovať samostatnú prácu žiakov a ich cieľavedomé zvládanie učiva. 

Dôležitým odporúčaním do budúceho šk. roka je pre nás potreba orientácie na pozitívne hodnotenie 
žiakov, najmä slabo prospievajúcich, pre zvýšenie vnútornej motivácie. 

Škola vyhlási projekt a v priebehu školského roka bude konferencia, na ktorej budú najlepšie práce 
prezentované. Žiaci sú motivovaní pripraviť si čo najlepšie práce, aby boli ohodnotení . 

Stratégia vyučovania 

Podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky pri používaní a učení sa jazyka sa 
rozvíja celý rad kompetencií. Učiaci sa využíva nielen všeobecné kompetencie, ale aj celý rad 
komunikačných jazykových kompetencií, ktoré spolupôsobia v rozličných kontextoch a v rôznych 
podmienkach. Zapája sa do jazykových činností, ktoré sa týkajú jazykových procesov, pri ktorých si 
vytvára a/alebo prijíma texty vo vzťahu k témam z konkrétnych oblastí. Pri tomto procese aktivuje tie 
stratégie, ktoré sa mu zdajú na splnenie úloh najvhodnejšie. 

Kompetencie definujeme ako súhrn vedomostí, zručností, postojov a hodnôt, ktoré umožňujú osobe 
konať. Preto základným princípom jazykového vzdelávania na báze kompetencií je zabezpečiť, aby 
učiaci sa:. 

• dokázal riešiť každodenné životné situácie v cudzej krajine a v ich riešení pomáhal cudzincom, ktorí 
sú v jeho vlastnej krajine, 

• dokázal vymieňať si informácie a nápady s mladými ľuďmi a dospelými, ktorí hovoria iným jazykom a 
sprostredkúvajú mu svoje myšlienky a pocity, 

• viac a lepšie chápal spôsob života a myslenia iných národov a ich kultúrne dedičstvo. 

Všeobecné kompetencie sú tie, ktoré nie sú charakteristické pre jazyk, ale ktoré sú nevyhnutné pre 
rôzne činnosti, vrátane jazykových činností. 

Učiaci sa na úrovni A1 rozvíja všeobecné kompetencie tak, aby dokázal: 

• získavať uvedomene nové vedomosti a zručnosti, 

• opakovať si osvojené vedomosti a dopĺňať si ich, 



• uvedomovať si stratégie učenia pri osvojovaní si cudzieho jazyka, 

• opísať rôzne stratégie učenia s cieľom pochopiť ich a používať, 

• pochopiť potrebu vzdelávania sa v cudzom jazyku, 

• dopĺňať si vedomosti a rozvíjať rečové zručnosti, prepájať ich s poznaným, systematizovať ich a 
využívať pre svoj ďalší rozvoj a reálny život, 

• kriticky hodnotiť svoj pokrok, prijímať spätnú väzbu a uvedomovať si možnosti svojho rozvoja, 

• udržať pozornosť pri prijímaní poskytovaných informácií, 

• pochopiť zámer zadanej úlohy, 

• účinne spolupracovať vo dvojiciach i v pracovných skupinách, 

• aktívne a často využívať doteraz osvojený jazyk, 

• využívať dostupné materiály pri samostatnom štúdiu, 

• byť otvorený kultúrnej a etnickej rôznorodosti. 

Komunikačné jazykové kompetencie sú tie, ktoré umožňujú učiacemu sa konať s použitím 
konkrétnych jazykových prostriedkov. 

Na uskutočnenie komunikačného zámeru a potrieb sa vyžaduje komunikačné správanie, ktoré je 
primerané danej situácii a bežné v krajinách, kde sa cudzím jazykom hovorí. 

Učiaci sa, ktorý dosiahne úroveň A1: 

• rozumie známym každodenným výrazom a najzákladnejším frázam, ktorých účelom je uspokojenie 
konkrétnych potrieb, tieto výrazy a frázy dokáže používať, 

• dokáže predstaviť seba aj iných, dokáže klásť a odpovedať na otázky o osobných údajoch, ako 
napríklad kde žije, o ľuďoch, ktorých pozná a o veciach, ktoré vlastní, 

• dokáže sa dohovoriť jednoduchým spôsobom za predpokladu, že partner v komunikácii rozpráva 
pomaly a jasne a je pripravený mu pomôcť. 

Jazyková kompetencia 

Učiaci sa na úrovni A1: 

• používa iba základný rozsah jednoduchých výrazov týkajúcich sa osobných údajov a potrieb 
konkrétneho typu, 

• má základný repertoár slovnej zásoby izolovaných slov a slovných spojení vzťahujúcich sa na dané 
konkrétne situácie, 

• prejavuje iba obmedzené ovládanie základných gramatických štruktúr a typov viet, ktoré sú súčasťou 
osvojeného repertoáru, 

• ovláda výslovnosť obmedzeného repertoáru naučených slov a slovných spojení zrozumiteľnú pre 
rodených hovoriacich, ktorí sú zvyknutí komunikovať s cudzincami, 

• dokáže odpísať známe slová a krátke slovné spojenia, napríklad jednoduché pokyny alebo 
inštrukcie, názvy každodenných predmetov, názvy obchodov a bežne používané ustálené spojenia, 

• dokáže vyhláskovať svoju adresu, štátnu príslušnosť a ostatné osobné údaje. 

Sociolingvistická kompetencia 

Učiaci sa na úrovni A1: 



• dokáže nadviazať základnú spoločenskú konverzáciu tak, že použije najjednoduchšie spôsoby 
vyjadrenia zdvorilosti: dokáže pozdraviť aj rozlúčiť sa, predstaviť sa, poďakovať, ospravedlniť sa, atď. 

Pragmatická kompetencia 

Učiaci sa na úrovni A1: 

• dokáže spájať slová alebo skupiny slov pomocou najzákladnejších lineárnych spojovacích výrazov, 
napríklad „a“ alebo „potom“, 

• dokáže zvládnuť veľmi krátke izolované a väčšinou vopred naučené výpovede, ktoré sú 
poznamenané mnohými pauzami, nevyhnutnými na hľadanie výrazových prostriedkov, na artikuláciu 
menej známych slov a na pokusy o vhodnejšiu formuláciu. 

Komunikačné zručnosti 

Počúvanie s porozumením 

Učiaci sa na úrovni A1: 

• dokáže rozoznať známe slová a najzákladnejšie slovné spojenia týkajúce sa jeho samého, jeho 
rodiny a bezprostredného konkrétneho okolia, keď ľudia hovoria pomaly a jasne, 

• rozumie, ak sa hovorí veľmi pomaly a pozorne, a ak dlhšie pauzy poskytujú čas na pochopenie 
zmyslu, 

• rozumie jednoduchým pokynom, ktoré sú pomaly a zreteľne adresované a dokáže porozumieť 
krátkemu jednoduchému popisu cesty. 

Čítanie s porozumením 

Učiaci sa na úrovni A1 

• rozumie známym menám, názvom, slovám a veľmi jednoduchým vetám, napríklad na oznámeniach 
a plagátoch alebo v katalógoch, na pohľadniciach, 

• rozozná základné slovné spojenia v jednoduchých oznamoch z každodenného života, 

• dokáže si pri jednoduchšom informačnom materiály a krátkych, jednoduchých opisoch urobiť 
predstavu o obsahu, najmä ak má k dispozícii vizuálnu pomoc, 

• rozumie krátkemu jednoduchému písomnému popisu cesty. 

Písomný prejav 

Učiaci sa na úrovni A1: 

• dokáže napísať krátky osobný list alebo pohľadnicu, napríklad pozdrav z dovolenky, 

• dokáže vyplniť jednoduché registračné formuláre s osobnými údajmi ako meno, štátna príslušnosť, 
adresa, telefón a podobne, 

• dokáže napísať jednoduché slovné spojenia a vety o sebe a iných ľuďoch, o tom kde žijú a čo robia, 

• vie si písomne vyžiadať informácie alebo ich podať ďalej, 

• vie napísať jednoduché slovné spojenia alebo vety a použiť v nich spojovacie výrazy ako „a“, „ale“ 
alebo „pretože“. 



Ústny prejav – dialóg 

Učiaci sa na úrovni A1: 

• dokáže komunikovať jednoduchým spôsobom za predpokladu, že jeho partner v komunikácii je 
pripravený zopakovať alebo preformulovať svoju výpoveď pri pomalšej rýchlosti reči, a že mu pomôže 
sformulovať, čo sa pokúša povedať, 

• dokáže klásť a odpovedať na jednoduché otázky z oblasti jeho základných potrieb alebo na známe 
témy, 

• používať jednoduché zdvorilostné formulácie ako pozdrav, lúčenie, opýtať sa niekoho ako sa má, 

• vie predstaviť seba a iných a reaguje, keď ho predstavujú, 

• rozumie každodenným výrazom, ktoré sú zamerané na uspokojenie jednoduchých konkrétnych 
komunikačných potrieb a vie reagovať na jednoduché informácie, ktoré sa dozvie, 

• rozumie otázkam a pokynom, jednoduchému opisu cesty, vie niekoho o niečo požiadať a niekomu 
niečo oznámiť. 

Ústny prejav – monológ 

Učiaci sa na úrovni A1: 

• dokáže využívať jednoduché slovné spojenia a ucelenými vetami opísať seba, miesto, kde žije, čo 
robí a ľudí, ktorých pozná. 

Ovládanie Jazykovej a interkultúrnej dimenzie umožní žiakovi, aby sa prispôsobil od najnižšej úrovne 
ovládania jazyka zásadám sociálnej kohézie v cieľovej krajine. Patria sem aj interkultúrne 
kompetencie, t. j. znalosti o rôznych etnických, kultúrnych a sociálnych skupinách žijúcich v európskej 
spoločnosti a akceptácia ľudí z iných kultúr s ich rozdielnym správaním a hodnotami. 

Jazyková a interkultúrna dimenzia vo vyučovaní cudzích jazykov sa dá budovať nielen v škole, ale aj v 
rámci samo vzdelávania na základe využitia autentických materiálov (hudba, literatúra, video, internet, 
DVD). V školskom prostredí budovanie interkultúrnej kompetencie zahŕňa: 

− rozvoj interkultúrnych postojov (otvorenosť, zvedavosť,...), 

− vedomosti o sociálnych skupinách a procesoch v spoločnosti, 

− schopnosť interpretovať udalosti, dokumenty z vlastnej kultúry a iných kultúr, 

− schopnosť kriticky hodnotiť produkty vlastnej kultúry aj iných kultúr. 

Najdôležitejšie a pravdepodobne rozhodujúce kompetencie „učiacich sa“ a „učiteľov“ pri vytváraní a 
udržovaní interaktívneho učebného prostredia v škole potom sú: 

− kritické myslenie, t. j. schopnosť nachádzať, analyzovať a vyberať informácie využívaním 
interdisciplinárnych znalostí, rozmanitých zručností a kritického prístupu; prijímanie informovaných 
rozhodnutí založených na dôkazoch a zmena pozícií zoči-voči presvedčivým a pádnym argumentom; 

− kreatívne myslenie, t. j. schopnosť nachádzať nové, nezvyčajné spôsoby spájania faktov v procese 
riešenia problémov, ktoré minimalizujú nežiaduce zovšeobecnenia, predsudky a stereotypy; 

− prosociálne a prospoločenské myslenie, t. j. schopnosť analyzovať fakty a problémy a vyberať si v 
súvislosti s potrebami iných a spoločnosti ako celku, boj proti sebectvu a etnocentrizmu; otvorenosť pri 
komunikácii s inými a schopnosť poučiť sa zo skúseností iných; 

− myslenie orientované na budúcnosť, t. j. schopnosť vnímať problémy a hodnotiť rozhodnutia s 
ohľadom na skúsenosti s cieľom vybudovať spravodlivejšiu budúcnosť. 



Učebné zdroje 

učebnice, pracovný zošit, prekladové slovníky, výkladový slovník, obrázkové slovníky, softvérové 
programy, PC, internet, dataprojektorinteraktívna tabuľa, pracovné listy, powerpointové prezentácie, 
internet, obrazové súbory, nahrávky, CD, DVD, videonahrávky 

Hodnotenie a sebahodnotenie: 

 
v jednotlivých ročníkoch v súlade s platnými učebnými osnovami a vzdelávacími štandardmi. 

 
komunikačné kompetencie, ktoré sa prejavujú vo využívaní základných komunikačných zručností: 
čítanie, písanie, počúvanie, samostatný ústny prejav a rozhovory. 

 
plynulosť vyjadrovania, jazyková správnosť a štruktúra odpovede. 

a byť v súlade s požadovanou úrovňou ovládania ruského jazyka a 
náročnosť sledovaných javov musí zodpovedať náročnosti definovanej v platných učebných osnovách 
a vzdelávacích štandardoch cieľovej skupiny žiakov. 

Formy skúšania a hodnotenia žiakov z ruského jazyka - ústna a písomná. 

Hodnotenie žiakov je realizované sumatívne i formatívne, teda známkami. Súčasťou hodnotenia práce 
žiakov na vyučovaní a jeho výsledkov je aj ústne hodnotenie, percentuálne hodnotenie, vystavovanie 
žiackych prác, prezentovanie žiackych prác. 

Zároveň v rámci vyučovacieho procesu využívame humanisticky orientované slovné hodnotenie 
/pochvala/ i seba hodnotenie žiakov. 

Výkon, ale najmä snahu na hodine, pri príprave oceníme (chválime, verbálne, neverbálne – 
súhlasným prikývnutím, úsmevom ), pretože to pôsobí vysoko pozitívne, povzbudzuje k ďalšiemu 
úsiliu. Slabší výkon nekritizujeme, nezosmiešňujeme. 

Hodnotenie musí mať motivačnú funkciu. 

Kritériá hodnotenia žiaka 

Žiak je hodnotený podľa platných predpisov na hodnotenie žiakov ZŠ. 

Pri hodnotení výkonu žiaka v anglickom jazyku sledujeme najmä úroveň jeho rečových zručností t.j. 

počúvanie s porozumením 
   čítanie s porozumením 
   hovorenie 
   písanie 
    
Hodnotenie ústnej odpovede : 

Pri hodnotení ústnej odpovede by sme mali hovoriť o škále akceptovateľnosti a komunikatívnej 
efektívnosti odpovede. Kritériom by mala byť zrozumiteľnosť. Ak je odpoveď dobrá i napriek 
gramatickým chybám, žiak spracoval informáciu a zaslúži si za ňu istý kredit. 

Na základe týchto kritérií stanovujeme výslednú známku: 

Výborný (1) Dobrá výslovnosť, veľmi málo gramatických chýb, plynulý prejav bez dlhých odmlčaní sa, 
učiteľ kladie málo otázok, aby si spresnil, či žiak učivu rozumie, odpovede na otázky sú okamžité 
a vyčerpávajúce. 



Chválitebný (2) Miestami chyby vo výslovnosti, niekoľko gramatických chýb, väčšina viet je však 
správna, v prejave nie je veľa prestávok, je pomerne plynulý, učiteľ položí viac otázok na spresnenie 
odpovede, odpovede na otázky sú vyčerpávajúce, žiak reaguje pohotovo. 

Dobrý (3) Miestami chyby vo výslovnosti, niekoľko gramatických chýb, ktoré spôsobujú problémy pri 
porozumení, prejav s kratšími prestávkami, žiak hľadá slová, robí chyby v gramatických štruktúrach, 
učiteľ kladie viac otázok na spresnenie, žiakove odpovede sú menej vyčerpávajúce. 

Dostatočný (4) Častejšie chyby vo výslovnosti, veľa gramatických chýb, ktoré spôsobujú problémy pri 
porozumení, prejav s dlhšími prestávkami, nedostatočná základná slovná zásoba, obmedzený rozsah 
gramatických štruktúr, odpovede na otázky nezodpovedajú rozsahu i obsahu učiva, žiak nie vždy vie 
odpovedať na otázky učiteľa. 

Nedostatočný (5) Časté chyby vo výslovnosti, množstvo gramatických chýb, ktoré spôsobujú 
nezrozumiteľnosť prejavu, nedostatočná slovná zásoba, neschopnosť použiť základné gramatické 
štruktúry, žiak nevie odpovedať na otázky učiteľa. 

Hodnotenie písomného prejavu : 

Hodnotenie: 

Výborný (1) Vyčerpávajúca a adekvátna odpoveď na danú tému, správne použité gramatické 
štruktúry, pestrá slovná zásoba, takmer bez pravopisných chýb, chyby neprekážajú pri zrozumiteľnosti 
text, jasná logická výstavba celej práce, prehľadná kompozícia. 

Chválitebný (2) Žiak zvládne úlohy vo veľkej miere, ale vynechá alebo pridá informácie, ktoré 
s témou nesúvisia, väčšinou vhodne použité gramatické štruktúry, dobrá slovná zásoba s malými 
chybami, zopár štylistických nepresností pri výstavbe textu a spájaní viet, menej prehľadná 
kompozícia. 

Dobrý (3) Vcelku adekvátna odpoveď na danú tému, ale s istými medzerami alebo zbytočnými 
informáciami, zopár chýb v gramatike a lexike, miestami nezrozumiteľnosť textu, ale celkovo text 
zrozumiteľný, viacero chýb v pravopise, stavbe viet a súvetí, menej prehľadná kompozícia. 

Dostatočný (4) Spracovaná len časť otázky, veľké medzery v používaní gramatických štruktúr, text vo 
väčšej miere nezrozumiteľný kvôli chybám v gramatike, slabá slovná zásoba, veľa chýb v stavbe viet 
a súvetí, neprehľadná kompozícia. 

Nedostatočný (5) Neadekvátna odpoveď, len málo sa vzťahujúca k téme, takmer celý text 
nezrozumiteľný kvôli chybám v gramatike, slabá slovná zásoba, nelogická stavba viet, neprehľadná 
kompozícia. 

Tento systém hodnotenia učiteľ môže použiť i pri domácich úlohách podobného charakteru. 

Hodnotenie kontrolných písomných prác a testov: 

Maximálny počet dosiahnutých bodov predstavuje 100%. Kontrolné písomné práce a testy sa 
hodnotia percentom úspešnosti a známka číslicou ( napr. 93% = 1 ). 

Stupnica hodnotenia kontrolných písomných prác a testov 

Percentá % 

100 – 90 

89 – 80 

79 - 55 

54 – 30 

29 -- 0 

známka 

1 

2 

3 

4 

5 



Zostavovanie testov: 

Testy zostavuje vyučujúci najčastejšie po prebratí lekcie, prípadne po istom gramatickom 

jave, v niektorých prípadoch môže zostaviť súhrnný test za dlhšie časové obdobie. Vyučujúci 

stavbu testu prispôsobuje prebratému učivu. 

Hodnotenie tvorivého písania – tzv. PROJEKTOV : 

Tu hodnotíme predovšetkým: 

formu – tvorivosť, kreativitu, fantáziu 

obsah – slovná zásoba, schopnosť vyjadriť vlastné myšlienky prebratou slovnou zásobou 
a naučenými gramatickými štruktúrami. 

Klasifikácia a hodnotenie žiakov so ŠVVP: 

Robí sa s prihliadnutím na stupeň poruchy, vyučujúci rešpektuje odporúčania psychologických 
vyšetrení žiaka. Vyberá vhodné i primerané spôsoby hodnotenia. Uplatňujeme také formy a spôsoby 
skúšania, ktoré zodpovedanú schopnostiam žiaka a nemajú negatívny vplyv na ich rozvoj a psychiku, 
aby žiak mal predpoklady preukázať lepšie výkony. 

Kritériá hodnotenia boli schválené na prvej predmetovej komisii v aktuálnom školskom roku. 

Medzipredmetové vzťahy 

Integrované vyučovanie cudzieho jazyka napomáha k budovaniu medzi predmetových vzťahov. Učivo 
preberané na iných predmetoch prirodzene implementovať do vyučovania ruského jazyka s cieľom 
zopakovať si základné poznatky a zároveň sa naučiť alebo si utvrdiť novú slovnú zásobu z daného 
tematického okruhu. I 

Prierezové témy 

Všetky prierezové témy (multikultúrna výchova, dopravná výchova, environmentálna výchova, osobný 
a sociálny rozvoj, ochrana života a zdravia, tvorba projektu a prezentačné zručnosti, 
mediálna výchova, regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra, finančná gramotnosť) sú uplatňované vo všetkých 
témach predmetu ruský jazyk. 

Obsah vzdelávania (učivo) 

6. ROČNÍK 

( 1 hodina týždenne, 33 hodín za rok) 

Lexika 

- žiak si osvojí 150 nových slov, ich výslovnosť a pravopis 

Morfológia 

- podstatné mená – rozlišovanie rodu – odlišnosť od slovenčiny 

- prídavné mená – tvorenie prídavných mien v mužskom, ženskom a strednom rode 

- zámená – osobné, privlastňovacie môj - moja 

- číslovky – základné do 20 



- príslovky – tam, tu 

- predložky – len v kontexte 

- slovesá – pravidelné prítomný čas 

Syntax 
- slovosled oznamovacej, opytovacej vety 

Zvuková a grafická podoba jazyka 
- azbuka – v grafickej i zvukovej forme 
- výslovnosť hlások odlišných od slovenčiny 
- ruský prízvuk 

Komunikačné situácie 
Žiak sa učí ustálené frázy pre jednotlivé komunikačné situácie. 
- pozdravy 
- zoznámenie sa 
- predstavenie sa 

Rečové zručnosti 
1. Počúvanie: 
a) priame - žiak rozumie základné pokyny učiteľa, vie reprodukovať slová a jednoduché vety, vie 
   reagovať na jednoduché otázky učiteľa 
b) nepriame - po vypočutí kvalitnej nahrávky žiak vie reprodukovať slová a jednoduché vety, 
   pozornosť treba venovať výslovnosti, intonácii oznamovacej a opytovacej vety 
2. Hovorenie: 
a) vie jednoduchou vetou opísať činnosť alebo obrázok 
3. Písanie: 
a) naučí sa písať všetky písmená azbuky 
4. Čítanie: 
a) žiak vie prečítať s porozumením základné slová a vety v učebnici 
b) žiak vie čítať s porozumením krátky text (3-4 vety) 

7. ROČNÍK 

( 1 hodina týždenne, 33 hodín za rok) 

Lexika 

- žiak si osvojí 150 nových slov, ich výslovnosť a pravopis 

Morfológia 

- podstatné mená – skloňovanie podstatných mien 

- prídavné mená – tvorenie prídavných mien v mužskom, ženskom a strednom rode, tvorenie pádov 

- zámená – osobné - datív, privlastňovacie, ukazovacie 

- číslovky – základné do 1000, radové číslovky do 30 

- príslovky – času, miesta 

- slovesá – pravidelné prítomný čas, budúci čas, minulý čas 

- slovesá chcieť, môcť 



Syntax 

- slovosled oznamovacej, opytovacej vety – opytovacie slová 

- vety s výrazmi mám, je, sú 

Zvuková a grafická podoba jazyka 

- azbuka – v grafickej i zvukovej forme 

- nácvik výslovnosti ţ, š, č, šč, c, jery 

- prízvuk v ruštine 

Komunikačné situácie 

Žiak sa učí ustálené frázy pre jednotlivé komunikačné situácie. 

- pozdravy 

- zoznámenie sa 

- želanie, poďakovanie, prosba 

Rečové zručnosti 

1. Počúvanie: 

a) priame - žiak rozumie základné pokyny učiteľa, vie reprodukovať slová a jednoduché vety, vie 
   reagovať na jednoduché otázky učiteľa 

b) nepriame - po vypočutí kvalitnej nahrávky žiak vie reprodukovať slová a jednoduché vety, 
   pozornosť treba venovať výslovnosti, intonácii oznamovacej a opytovacej vety 

2. Hovorenie: 

a) vie odpovedať na otázky – dátum, čas 

b) vie povedať o sebe – vek, národnosť, krajina 

3. Písanie: 

a) upevní si písanie všetkých písmen azbuky 

b) vie napísať krátke blahoželanie 

4. Čítanie: 

a) žiak vie prečítať s porozumením základné slová a vety v učebnici 

b) žiak vie čítať s porozumením krátky text (5-7 viet) 



Prehľad tematických celkov a ich obsahu 

Rodina a spoločnosť 

Osobné údaje 

Rodina - vzťahy v rodine 

Národnosť/štátna príslušnosť 

Obchod a služby 

Nákupné zariadenia 

Druhy a spôsoby nákupu a platenia 

Vzdelávanie a práca 

Škola a jej zariadenie 

Učebné predmety- môj obľúbený, neobľúbený predmet 

Mládež a jej svet 
Aktivity mládeže 
Budúce povolanie 
Človek a príroda 

Človek a jeho životné prostredie 

Príroda okolo nás – ochrana životného prostredia 

Človek a spoločnosť; komunikácia 

Jazyk ako dorozumievací prostriedok 

Formy komunikácie 

Multikultúrna spoločnosť 

Cudzie jazyky Rodinné sviatky 

Cudzojazyčná komunikácia 

Štátne a cirkevné sviatky 

Zvyky a tradície v rôznych krajinách 

Zbližovanie kultúr a rešpektovanie tradícií 

Obliekanie a móda 

Základné druhy oblečenia 

Stravovanie 

Stravovacie návyky 

Mäso a mäsové výrobky 

Zelenina a ovocie 

Nápoje 



Krajina, ktorej jazyk sa učím 

Geografické údaje 

História 

Turistické miesta, kultúrne zvyky a tradície 

Vzdelávacia oblasť: 
Názov predmetu: 
Časový rozsah výučby: 
Ročník: 
Názov ŠVP: 
Stupeň vzdelania: 
Forma štúdia: 
Vyučovací jazyk: 

CHARAKTERISTIKA PREDMETU: 

Jazyk a komunikácia 
Ruský jazyk 
1 hodina týţdenne/33 hodín ročne 
ôsmy 
ISCED 2 
nižšie stredné 
denná 
slovenský 

Predmet ruský jazyk, tak ako aj iné cudzie jazyky, prispieva k vzájomnému porozumeniu medzi ľuďmi 
rôznych krajín a umožňuje ich vzájomnú komunikáciu. Zároveň rozvíja základné zručnosti 
a kompetencie na pochopenie cudzokrajnej kultúry ako aj kultúry vlastného národa. Vyučovanie 
jazyka teda napomáha človeku orientovať sa vo svete, umožňuje spoznávať odlišný spôsob života 
ľudí v inej krajine a jej kultúrne tradície, umožňuje sprostredkovanie a využitie skúseností, vedie 
k vzájomnému porozumeniu a tolerancii medzi ľuďmi rôznych krajín a umožňuje komunikáciu s nimi. 
Orientácia jazykového vzdelávania na rozvíjanie komunikatívnych schopností žiakov je 
určujúcim cieľom. 
Nutnosť ovládania cudzích jazykov by mala byť pre mladú generáciu samozrejmosťou. Aj vyučovanie 
ruského jazyka v základnej škole tvorí súčasť všeobecného vzdelávania, je jedným z článkov 
systému, ktorý všestranne rozvíja osobnosť žiaka. Prispieva aj k rozvoju intelektuálnej, etickej, 
emocionálnej a estetickej zložky osobnosti žiaka, rozvíja jeho zručnosti a návyky i kultúrnosť 
správania a vyjadrovania. 
Vedomosti nadobudnuté na hodinách ruského jazyka by mali viesť žiakov k trvalejším hodnotám ako 
schopnosť samostatne a kreatívne myslieť, byť flexibilným a adaptovať sa v rôznych podmienkach 
života, úspešne sa uplatniť na trhu práce i v súkromnom živote. 

CIELE PREDMETU: 

- ďalej rozvíjať jazykové zručnosti v ústnom i písomnom prejave, rozvíjať komunikačné schopnosti 
   v spoločenských situáciách 
- rozšíriť a prehĺbiť poznatky ruskej výslovnosti a intonácie, ruskej lexiky, základov gramatiky 
a pravopisu 
  a ich prostredníctvom skvalitniť schopnosti žiakov rozumieť ruskej reči, hovoriť, čítať a písať po rusky 
- získavať jasnejšiu predstavu o charaktere ruského jazyka, osvojovať si ďalšie poznatky z reálií – 
využívať 
  pri tom vedomosti a zručnosti osvojené v iných vyučovacích predmetoch 
- viesť žiakov k samostatnému získavaniu vedomostí prostredníctvom dostupných informácií 
a zabezpečiť, 
  aby žiak dokázal samostatne vymieňať informácie s ľuďmi, ktorí hovoria iným jazykom bez pocitu 
strachu 
  a napätia 
- na základe textov zodpovedajúcich veku a záujmom žiakov pôsobiť v duchu porozumenia, 
znášanlivosti 
  a priateľstva medzi národmi 



PREHĽAD KOMPETENCIÍ, KTORÉ MÁ ŢIAK POSTUPNE NADOBÚDAŤ NA HODINÁCH 
RUSKÉHO JAZYKA: 

- nadviazať kontakt v súlade s komunikačnou situáciou 
- vypočuť si a podať informáciu 
- vybrať si z ponúknutých možností 
- vyjadriť svoj názor 
- vyjadriť svoju vôľu 
- vyjadriť svoju schopnosť 
- vnímať a prejavovať svoje city 
- vyjadrovať očakávania a reagovať na ne 
- predstaviť svoje záľuby a svoj vkus 
- stanoviť, oznámiť a prijať pravidlá a povinnosti 
- reagovať na nesplnenie pravidiel a povinností 
- reagovať na príbeh alebo udalosť 
- reagovať na niečo, čo sa má udiať v budúcnosti 
- reagovať pri prvom stretnutí 
- telefonovať 
- vymieňať si názory, komunikovať s niekým 
- uistiť sa v rozhovore, že moje slová boli pochopené 

VŠEOBECNÉ KOMPETENCIE: 

- dokázať riešiť každodenné životné situácie v cudzej krajine aj doma pri pomoci turistom 
- dokázať si vymieňať informácie s ľuďmi, ktorí hovoria iným jazykom 
- lepšie chápať spôsob života a kultúru iného národa 
- opakovať si osvojené vedomosti a dopĺňať ich 
- pochopiť potrebu vzdelávania v ruskom jazyku 
- získavať uvedomene nové vedomosti a zručnosti 
- nájsť si vlastné stratégie v získavaní vedomostí 
- pochopiť zámer danej úlohy 
- udržať pozornosť pri prijímaní poskytovaných informácií 
- účinne spolupracovať v skupinách a vo dvojiciach 
- kriticky hodnotiť svoj pokrok v osvojovaní ruského jazyka 

KĽÚČOVÝMI KOMPETENCIAMI V OBLASTI JAZYKOVEJ PRÍPRAVY SÚ: 
porozumieť (počúvať, čítať), hovoriť (ústna interakcia, samostatný ústny prejav) a písať. 

Počúvanie: 

Žiaci sa naučia: 
- rozumieť súvislým prejavom učiteľa, vrátane audio nahrávky v rámci známych tém i s malým počtom 
  neznámych slov, ktorých význam možno odhadnúť z kontextu 

Ústny prejav: 

Žiaci sa naučia: 
- odpovedať na otázky a tvoriť otázky k textu a k situácii 
- reprodukovať obsah preberaného textu na základe otázok, ale aj samostatne 
- viesť krátke rozhovory na bežné témy s využitím osvojenej lexiky a v rozsahu preberaného učiva, 
vedieť 
  začať a udržiavať rozhovor 
- vedieť foneticky správne a výrazne recitovať básne a vedieť spievať piesne 



Čítanie: 

- čítať nahlas, so správnou výslovnosťou, prízvukom a intonáciou, prirodzeným tempom, foneticky 
správne 
  texty so známym jazykovým materiálom 
- upevňovať a zdokonaľovať techniku hlasného i tichého čítania a techniku porozumenia (učiť sa 
vystihnúť 
   hlavné myšlienky alebo informácie z textu) 
- nácvik výrazného čítania a umeleckého prednesu 
- rozvíjať návyk práce so slovníkom a analytickú prácu s textom 

Písomný prejav: 

Žiaci sa naučia: 
- osvojovať si pravopisné javy v rozsahu prebratej slovnej zásoby 
- písomne zaznamenať text aj podľa diktátu 
- písomne odpovedať na otázky 
- napísať krátke blahoželanie k sviatkom 
- sformulovať svoje myšlienky na danú tému a dať ju do písomnej podoby v jednoduchej slohovej práci 
- dopĺňať rébusy, krížovky, riešiť osemsmerovky 
- vytvoriť projekt 

Gramatika: 

- vedieť pracovať s jednoduchými gramatickými tabuľkami – skloňovanie podstatných mien, časovanie 
slovies, 
  prítomný, minulý a budúci čas, prídavné mená, číslovky 

Informácie z reálií: 

- na základe grafických a zvukových textov sa žiaci oboznámia so životom ruských školákov, 
s ukážkami ruskej ľudovej slovesnosti (piesne, príslovia, porekadlá, žarty), dozvedia sa o rozdieloch 
v slovenskej a ruskej škole, ako sa oslavujú Vianoce v Rusku 



OBSAHOVÝ A VÝKONOVÝ ŠTANDARD A PREHĽAD TEM: 

Téma 

Opakovanie učiva 
zo 7.ročníka 

Výkonový štandard 
Žiak vie: 
- pochopiť význam RJ pre 
komunikáciu v EU a vo svete 
- zopakovať, upevniť a fixovať 
vedomosti a komunikačné 
zručnosti z predchádzajúceho 
ročníka 
-vyjadriť svoj názor 
 
- rozprávať o svojom 
programe dňa 

-pomenovať dni v týždni 
-pomenovať mesiace 
-porozprávať pomocou 
osvojenej slovnej zásoby 
-správne vyjadriť dátum 
 
- upevniť a rozšíriť si slovnú 
zásobu v danom tematickom 
celku 
- pochopiť rozdiel 
v známkovaní vedomostí 
v ruskej a slovenskej škole 

- aktívne si osvojiť lexiku 
a správnu výslovnosť v danej 
téme 
- vedieť pomenovať 
vyučovacie predmety - 
upevniť a fixovať vedomosti 
a komunikačné zručnosti 
z predchádzajúcich lekcií 
-porozumieť prečítanému 
textu 
-pomenovať miestnosti 
v škole 
-pomenovať školské potreby 
-využiť príslušnú slovnú 
zásobu 
-porozprávať 
-vyjadriť súhlas, nesúhlas 
-pomenovať rôzne činnosti 
-vyjadriť svoj názor 
-porozumieť textu 
-reagovať na otázky 
 
-používať osvojenú slovnú 
zásobu 
-vyjadriť svoj názor 

Obsahový štandard 

Opakovanie učiva – slovná 
zásoba, lexika, gramatika 

Prierezové 
témy 
   
 OSR 

Denný režim 

Kalendár, ročné 
obdobia 

Časovanie slovies – II. 
časovanie – prítomný čas 
Zvratné slovesá 
v prítomnom čase 
 
Otázka Kde? 
Predložky v, na 
Príslovky spôsobu 
Príslovky času 

Skloňovanie podstatných 
mien na –ija 
Školský systém v Rusku – 
porovnanie 

OSR 

ENV 

Školský systém, 
známky 

MUV 

Rozvrh hodín Obľúbený predmet- 
rozprávanie 
Miniprojekt 
Počúvanie s porozumením 

OSR 
TBZ 

Ţivot v škole, 
školské potreby 

Sloveso ľubiť – mať rád 
s neurčitkom 
Zvratné slovesá 
v prítomnom čase 

Vyjadrenie posle – po 
Ruské príslovia 
Počúvanie s porozumením 

Samostatné rozprávanie 
o voľnočasových aktivitách 
 
Porovnanie „každyj“ – „po“ 
Výrazy v pondelok – každý 
pondelok 
Zápor vo vete 
Písanie e-mailu 

OSR 

Všedný deň OSR 
MUV 

Voľný čas 

Veľa učenia 

MDV 

OSR 



UPLATNENIE PRIEREZOVÝCH TÉM: 

V rámci predmetu ruský jazyk v 8.ročníku budeme realizovať tieto prierezové témy: 
OSR - Osobnostný a sociálny rozvoj 
MUV- Multikultúrna výchova 
ENV - Environmentálna výchova 
TBZ - Tvorba projektu a prezentačné zručnosti 
OZO - Ochrana človeka a zdravia 
MEV - Mediálna výchova 

STRATÉGIA VYUČOVANIA: 

čítanie s porozumením, dialógy, počúvanie s porozumením, tvorba projektu, prednes básne, spev, práca 
so slovníkom, práca so zdrojmi, vyhľadávanie materiálov, využitie hier, ilustrácie, opis obrázkov, audio 
nahrávky, 
rozhovor, diskusia, samostatná práca, skupinová práca, práca vo dvojiciach 

UČEBNÉ ZDROJE: 

učebnica ECHO 1 
pracovný zošit obrazový materiál 
AO program, zvukové nahrávky 
materiály z virtuálnej knižnice – www.zborovna.sk 
rôzne materiály z internetu a iných zdrojov 
prekladový slovník 

HODNOTENIE PREDMETU: 

Žiak je hodnotený podľa platných predpisov na hodnotenie žiakov ZŠ. 

Hodnotenie a seba hodnotenie: 

 je cieľová komunikačná úroveň žiaka 
v jednotlivých ročníkoch v súlade s platnými učebnými osnovami a vzdelávacími štandardmi. 

Hodnotenie a klasifikácia v ruskom jazyku sleduje základné všeobecné, sociolingvistické a 
komunikačné kompetencie, ktoré sa prejavujú vo využívaní základných komunikačných zručností: 
čítanie, písanie, počúvanie, samostatný ústny prejav a rozhovory. 

odnotení v predmete ruský jazyk sa berú do úvahy tieto aspekty: obsahová primeranosť, 
plynulosť vyjadrovania, jazyková správnosť a štruktúra odpovede. 

fikácie musia byť v súlade s požadovanou úroveň ovládania ruského jazyka a 
náročnosť sledovaných javov musí zodpovedať náročnosti definovanej v platných učebných osnovách 
a vzdelávacích štandardoch cieľovej skupiny žiakov. 

Formy skúšania a hodnotenia žiakov z ruského jazyka - ústna a písomná. 

Hodnotenie žiakov je realizované sumatívne i formatívne, teda známkami. Súčasťou hodnotenia práce 
žiakov na vyučovaní a jeho výsledkov je aj ústne hodnotenie, percentuálne hodnotenie, vystavovanie 
žiackych prác, prezentovanie žiackych prác. 

Zároveň v rámci vyučovacieho procesu využívame humanisticky orientované slovné hodnotenie 
/pochvala/ i sebahodnotenie žiakov. 

Výkon, ale najmä snahu na hodine, pri príprave oceníme (chválime, verbálne, neverbálne – 
súhlasným prikývnutím, úsmevom ), pretože to pôsobí vysoko pozitívne, povzbudzuje k ďalšiemu 
úsiliu. Slabší výkon nekritizujeme, nezosmiešňujeme. 

Hodnotenie musí mať motivačnú funkciu. 



Kritériá hodnotenia žiaka 

Pri hodnotení výkonu žiaka v ruskom jazyku sledujeme najmä úroveň jeho rečových zručností t.j. 

počúvanie s porozumením 

čítanie s porozumením 

hovorenie 

písanie 

Hodnotenie ústnej odpovede : 

Pri hodnotení ústnej odpovede by sme mali hovoriť o škále akceptovateľnosti a komunikatívnej 
efektívnosti odpovede. Kritériom by mala byť zrozumiteľnosť. Ak je odpoveď dobrá i napriek 
gramatickým chybám, žiak spracoval informáciu a zaslúži si za ňu istý kredit. 

Na základe týchto kritérií stanovujeme výslednú známku: 

Výborný (1) Dobrá výslovnosť, veľmi málo gramatických chýb, plynulý prejav bez dlhých odmlčaní sa, 
učiteľ kladie málo otázok, aby si spresnil, či žiak učivu rozumie, odpovede na otázky sú okamžité 
a vyčerpávajúce. 

Chválitebný (2) Miestami chyby vo výslovnosti, niekoľko gramatických chýb, väčšina viet je však 
správna, v prejave nie je veľa prestávok, je pomerne plynulý, učiteľ položí viac otázok na spresnenie 
odpovede, odpovede na otázky sú vyčerpávajúce, žiak reaguje pohotovo. 

Dobrý (3) Miestami chyby vo výslovnosti, niekoľko gramatických chýb, ktoré spôsobujú problémy pri 
porozumení, prejav s kratšími prestávkami, žiak hľadá slová, robí chyby v gramatických štruktúrach, 
učiteľ kladie viac otázok na spresnenie, žiakove odpovede sú menej vyčerpávajúce. 

Dostatočný (4) Častejšie chyby vo výslovnosti, veľa gramatických chýb, ktoré spôsobujú problémy pri 
porozumení, prejav s dlhšími prestávkami, nedostatočná základná slovná zásoba, obmedzený rozsah 
gramatických štruktúr, odpovede na otázky nezodpovedajú rozsahu i obsahu učiva, žiak nie vždy vie 
odpovedať na otázky učiteľa. 

Nedostatočný (5) Časté chyby vo výslovnosti, množstvo gramatických chýb, ktoré spôsobujú 
nezrozumiteľnosť prejavu, nedostatočná slovná zásoba, neschopnosť použiť základné gramatické 
štruktúry, žiak nevie odpovedať na otázky učiteľa. 

Hodnotenie písomného prejavu: 

Výborný (1) Vyčerpávajúca a adekvátna odpoveď na danú tému, správne použité gramatické 
štruktúry, pestrá slovná zásoba, takmer bez pravopisných chýb, chyby neprekážajú pri zrozumiteľnosti 
text, jasná logická výstavba celej práce, prehľadná kompozícia. 

Chválitebný (2) Žiak zvládne úlohy vo veľkej miere, ale vynechá alebo pridá informácie, ktoré s témou 
nesúvisia, väčšinou vhodne použité gramatické štruktúry, dobrá slovná zásoba s malými chybami, 
zopár štylistických nepresností pri výstavbe textu a spájaní viet, menej prehľadná kompozícia. 

Dobrý (3) Vcelku adekvátna odpoveď na danú tému, ale s istými medzerami alebo zbytočnými 
informáciami, zopár chýb v gramatike a lexike, miestami nezrozumiteľnosť textu, ale celkovo text 
zrozumiteľný, viacero chýb v pravopise, stavbe viet a súvetí, menej prehľadná kompozícia. 

Dostatočný (4) Spracovaná len časť otázky, veľké medzery v používaní gramatických štruktúr, text vo 
väčšej miere nezrozumiteľný kvôli chybám v gramatike, slabá slovná zásoba, veľa chýb v stavbe viet 
a súvetí, neprehľadná kompozícia. 



Nedostatočný (5) Neadekvátna odpoveď, len málo sa vzťahujúca k téme, takmer celý text 
nezrozumiteľný kvôli chybám v gramatike, slabá slovná zásoba, nelogická stavba viet, neprehľadná 
kompozícia. 

Tento systém hodnotenia učiteľ môže použiť i pri domácich úlohách podobného charakteru. 

Hodnotenie kontrolných písomných prác a testov: 

Maximálny počet dosiahnutých bodov predstavuje 100%. Kontrolné písomné práce a testy sa 
hodnotia percentom úspešnosti a známka číslicou ( napr. 93% = 1 ). 

Stupnica hodnotenia kontrolných písomných prác a testov: 

Percentá % 

100 – 90 

89 – 80 

79 - 55 

54 – 30 

29 -- 0 

známka 

1 

2 

3 

4 

5 

Zostavovanie testov: 

Testy zostavuje vyučujúci najčastejšie po prebratí lekcie, prípadne po istom gramatickom 

jave, v niektorých prípadoch môže zostaviť súhrnný test za dlhšie časové obdobie. Vyučujúci 

stavbu testu prispôsobuje prebratému učivu. 

Hodnotenie tvorivého písania – tzv. PROJEKTOV : 

Tu hodnotíme predovšetkým: 

formu – tvorivosť, kreativitu, fantáziu 

obsah – slovná zásoba, schopnosť vyjadriť vlastné myšlienky prebratou slovnou zásobou 
a naučenými gramatickými štruktúrami. 

Klasifikácia a hodnotenie žiakov so ŠVVP: 

Robí sa s prihliadnutím na stupeň poruchy, vyučujúci rešpektuje odporúčania psychologických 
vyšetrení žiaka. Vyberá vhodné i primerané spôsoby hodnotenia. Uplatňujeme také formy a spôsoby 
skúšania, ktoré zodpovedanú schopnostiam žiaka a nemajú negatívny vplyv na ich rozvoj a psychiku, 
aby žiak mal predpoklady preukázať lepšie výkony. 

Kritériá hodnotenia boli schválené na prvej predmetovej komisii v aktuálnom školskom roku. 



Vzdelávacia oblasť: 
Názov predmetu: 
Časový rozsah výučby: 
Ročník: 
Názov ŠVP: 
Stupeň vzdelania: 
Forma štúdia: 
Vyučovací jazyk: 

Jazyk a komunikácia 
Ruský jazyk 
1 hodina týždenne/33 hodín ročne 
deviaty 
ISCED 2 
nižšie stredné 
denná 
slovenský 

OBSAHOVÝ A VÝKONOVÝ ŠTANDARD a PREHĽAD TÉM : 

Téma: 

Opakovanie učiva 
zo 8.ročníka 

Výkonový štandard 
Žiak vie: 
-využívať aktívne osvojenú 
lexiku a gramatiku 
-samostatne myslieť 
a vyjadriť svoj názor 
-použiť slovnú zásobu 
-nadviazať rozhovor 
v obchode 
-vyjadriť súhlas 
–správne používať slovesá 
pohybu 
-pomenovať dopravné 
prostriedky 
-porozumieť textu 
- upevniť a rozšíriť si slovnú 
zásobu v danom tematickom 
celku 
-požiadať a poďakovať 

-rozprávať o ročných 
obdobiach 
- vyjadriť svoj názor 
-vyjadriť čas 

-pomenovať rôzne druhy 
oblečenia 
-vyjadriť svoj názor 
-porozumieť ruským 
prísloviam 
-rozprávať o obľúbenom 
športe 
-používať sloveso „igrať“ 
-reagovať na otázky 
-pomenovať rôzne činnosti 
-vyjadriť svoj názor 
-porozumieť čítanému textu 
-porozumieť textu 
-reagovať na otázky 
-používať osvojenú slovnú 
zásobu 
-vyjadriť svoj názor 

Obsahový štandard 

Zopakovať a prakticky 
precvičiť učivo z 8. ročníka 

Výraz mne nužen, mne 
možno, neľzja 
Zdvorilostné frázy 

Nesklonné podstatné mená 
Precvičiť slovesá pohybu – 
ich správne použitie 
Čítanie s porozumením 

Používať slovesá postaviť, 
položiť, zavesiť 
Viesť rozhovor v reštaurácii 
Slovesá dať, dávať 

Svetové strany 
Prídavné mená od ročných 
období 
Vyjadrenie času 
predložkami „s“ – „do“ 
Opísať oblečenie 
Dokonavý a nedokonavý 
vid 
Časovanie slovies 
Miniprojekt 
Slovesá „znať, umeť“ 
Druhy športu 

Príslovky miesta 
Častice ne, net + G 
Číslovky do 1000 
Slovná zásoba – vlasť 
Výraz stať sa niečím 
Dátum 

Prierezové 
témy 
   OSR 

V obchode OSR 

Doprava ENV 
DOV 

Jedlo MUV 

Ročné obdobia ENV 

Oblečenie OSR 
TBZ 

Šport OSR 

Na dedine 

Neobyčajná hodina 

ENV 

OSR 



 

UPLATNENIE PRIEREZOVÝCH TÉM: 

V rámci predmetu ruský jazyk v 9.ročníku budeme realizovať tieto prierezové témy: 
OSR - Osobnostný a sociálny rozvoj 
MUV- Multikultúrna výchova 
ENV - Environmentálna výchova 
PPZ - Tvorba projektu a prezentačné zručnosti 
OZO - Ochrana človeka a zdravia 
MDV - Mediálna výchova 
DOV – dopravná výchova 

Klasifikácia a hodnotenie žiakov so ŠVVP: 

Robí sa s prihliadnutím na stupeň poruchy, vyučujúci rešpektuje odporúčania psychologických 
vyšetrení žiaka. Vyberá vhodné i primerané spôsoby hodnotenia. Uplatňujeme také formy a spôsoby 
skúšania, ktoré zodpovedanú schopnostiam žiaka a nemajú negatívny vplyv na ich rozvoj a psychiku, 
aby žiak mal predpoklady preukázať lepšie výkony. 

Kritériá hodnotenia boli schválené na prvej predmetovej komisii v aktuálnom školskom  roku. 


