
 

Prečo sa učiť ruský jazyk ??? 

1. Rovnaká jazyková skupina. 

Rovnako ako slovenčina, aj ruština patrí do skupiny  slovanských jazykov. Je teda slovenčine veľmi 

podobná. Kto sa naučí azbuku a navykne výraznému ruskému prízvuku, ten veľmi skoro začne 

rozumieť. Nielen gramatika, ale aj slovná zásoba je veľmi podobná tej našej. 

2. Ekonomické dôvody.  

Vzhľadom k početnej ruskej  a ukrajinskej komunite žijúcej na Slovensku, niet  divu, že je mnoho 

veľkých firiem vlastní alebo je vedené Rusmi. Znalosť ruského jazyka vám teda môže slúžiť ako 

významná konkurenčná výhoda v boji o zamestnanie. 

3. Kultúrne podobnosť vs. kultúrnu rozdielnosť.  

Vzhľadom k jazykovej previazanosť slovenského a ruského národa, geografickej blízkosti a spoločnej 

histórii nie je divu, že si sme kultúrne  podobní. V Rusku a krajinách ruskej federácie vás teda 

pravdepodobne nečaká taký kultúrny šok, ako v iných štátoch. Na druhej strane existuje mnoho 

zaujímavých prvkov ruskej kultúry, ktoré v tej našej nenájdete, a ktoré by Vás mohli obohatiť. 

4. Cestovanie. 

Stačí, aby ste niektorú z rusky hovoriacich krajín len prechádzali či v nej prestupovali na iné lietadlo a 

už môžete naraziť na problém. Aj keď sa s miestnymi dohovoríte anglicky / často krát veľmi ťažko/, 

azbuka vám  môže len pomôcť. 

5. Obchodné styky.  

Podnikáte? Vlastníte alebo vediete firmu? Vedzte, že ruská komunita má potenciál nielen kvalitných 

pracovníkov, ale aj veľkého množstva nových zákazníkov. A keď je oslovíte ich rodným jazykom, 

hneď získate body navyše, ktoré vás posunú pred konkurenciu. 

6. Turizmus. 

Rusko je mrazivá krajina plná rozporov. Bez ohľadu na politickú situáciu a svetové dianie však 

poskytuje mnoho krás. Rovnako ako ostatné krajiny bývalej Sovietskeho zväzu. Že sa dohovoríte 

anglicky? Nie vždy. Najmä v kontakte so starším obyvateľstvom a v chudobnejších oblastiach na to 

nespoliehajte. 

7. TOP 5 najrozšírenejších jazykov. Či si už o ruštine myslíme čo chceme, faktom je, že sa jedná 

o jeden z najrozšírenejších jazykov na svete. 

 

Hodinová dotácia ruského jazyka: 

• 1. ročník – 3 hodiny týždenne 

• 2. ročník – 3 hodiny týždenne + 1 hodina voliteľný predmet Cvičenia z RUJ 

• 3. ročník – 4 hodiny týždenne + 2 hodiny voliteľný predmet Konverzácia v RUJ 

• 4. ročník – 3 hodiny týždenne + 4 hodiny voliteľný predmet Seminár z RUJ 

 

 

 



Ciele PK RUJ sú zamerané na nasledovné úlohy: 

1. pestovať potrebu jazykovej gramotnosti, 

2. zdôrazňovať jeho perspektívy v komunikácii v oblasti vedy, obchodu a športu, 

3. na základe schváleného ŠkVP venovať zvýšenú pozornosť jednotlivým prierezovým 

témam a kľúčovým kompetenciám, spolupracovať pri ich osvojovaní si s vyučujúcimi 

ostatných predmetov v rámci medzipredmetových vzťahov, 

4. dosiahnuť po 4 rokoch štúdia úroveň komunikatívnej kompetencie a dostatočnosti na úrovni B1 

podľa SERR vychádzajúc z predpokladu RUJ – 2. CJ, 

5. pre žiakov, ktorí majú záujem maturovať z Ruského jazyka, je možnosť výberu na úrovni B1, alebo 

B2, 

6. využívať na vyučovaní internet, multimediálnu učebňu a počítačovú učebňu, 

7. viesť žiakov vyšších ročníkov samostatnosti pri získavaní rôznych informácií na ruských www 

stránkach, 

8. viesť žiakov k získavaniu poznatkov z rôznych oblastí života v Rusku, uvedomovať si prínos 

ruského národa k rozvoju európskej a svetovej kultúry, vážiť si tieto hodnoty a tolerovať spôsob života 

a názory iných ľudí, 

9. prostredníctvom konverzačných tém rozvíjať slov. zásobu a tým uplatňovať prvky etickej, 

vlasteneckej a environmentálnej výchovy s dôrazom na správnu hodnotovú orientáciu a na osvetu 

proti rasovej neznášanlivosti, venovať pozornosť mediálnej výchove. 

Učebné zdroje 

Zdrojom informácií pre žiakov sú učebnice, odborná literatúra, slovníky, príručky, mapy, časopisy, 

DVD nahrávky, CD ROM nosiče, časopisy, noviny, obrazový materiál, internet 

Základné učebnice 

Doc. Natália Orlova, Csc., PhDr. Marta Vágnerová, Ph.D., Mgr. Miroslava Kožúšková, Mgr. Janka 

Meľuchová „ Снова класс!“ /Ruština pre stredné školy 

Doplnkové učebné zdroje 

časopis « Давай» 

E. Kollárová a kol. „ Встречи с Россией „ , SPN 2008 – učebnica ruštiny 

S. Jelínek a kol., „Raduga po novomu“, Fraus 2007 – učebnica ruštiny 

 

 

 

 

 

 

 

 



Exkurzia: Moskva 2019 

 

 

 


