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Názov predmetu Ruský jazyk 
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iŠVP/iŠkVP 
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Kód a názov iŠVP iŠVP pre 2. stupeň ZŠ v Slovenskej republike 

Stupeň vzdelania ISCED 2 – nižšie stredné vzdelanie 

Dĺžka štúdia 5 rokov 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

1. CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

  Ruský jazyk ako jeden z cudzích jazykov poskytuje predpoklady pre komunikáciu žiakov v 

rámci Európy i mimo nej. Učenie sa cudzím jazykom umožňuje žiakom poznávať odlišnosti v spôsobe 

života ľudí iných krajín , ich odlišné kultúrne tradície, podporuje otvorenejší prístup k ľuďom. 

Komunikácia a rozvoj kompetencií v cudzom jazyku sú dôležité pre podporu mobility v Európe. 

Orientácia jazykového vzdelávania na kompetencie vytvára podmienky pre medzipredmetové vzťahy, 

ktoré pomáhajú učiacemu sa chápať vzťahy medzi jednotlivými zložkami okolia a sveta v ktorom 

existujú. Charakteristika ovládania ruského jazyka na úrovni A1 podľa SERR je nasledujúca: Rozumie 

známym každodenným výrazom a najzákladnejším slovným spojeniam, ktorých účelom je 

uspokojenie konkrétnych potrieb, a tieto výrazy a slovné spojenia dokáže používať. Dokáže predstaviť 

seba aj iných a 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 (SERR, 

2013, s. 26). 

2. 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 formulácii 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 tak, aby sa komunikačný zámer 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. 

 

3. KOMPETENCIE  

„Používatelia jazyka a učiaci sa jazyk využívajú mnoho kompetencií, ktoré získali vďaka svojim 

predchádzajúcim skúsenostiam, a ktoré môžu aktivovať tak, aby mohli plniť vzdelávacie úlohy a 

aktivity v komunikačných situáciách, v ktorých sa nachádzajú. Kompetencie sú súhrnom 

vedomostí, zručností a vlastností, ktoré umožňujú jednotlivcovi konať“ (SERR, 2013, s. 12, 103).   

Podstatou jazykového vzdelávania je, aby žiak dokázal:   

 riešiť každodenné životné situácie v cudzej krajine a v ich riešení pomáhať cudzincom, 

ktorí sú  v  jeho vlastnej krajine,  

 vymieňať si informácie a nápady s mladými ľuďmi a dospelými, ktorí hovoria daným 

jazykom  a sprostredkovať im svoje myšlienky a pocity,  

 lepšie chápať spôsob života a myslenia iných národov a ich kultúrne dedičstvo.  

Dôležité kompetencie pri vytváraní a udržovaní interaktívneho učebného prostredia v škole sú:   

 kritické myslenie, t. j. schopnosť nachádzať, analyzovať a vyberať informácie s využívaním 

interdisciplinárnych znalostí, rozmanitých zručností a kritického prístupu, 

 prijímanie informovaných rozhodnutí a schopnosť zmeny pozícií zoči voči presvedčivým a 

pádnym argumentom,  

 tvorivé myslenie, t. j. schopnosť nachádzať nové, nezvyčajné spôsoby spájania faktov v 

procese riešenia problémov,  

 prosociálne a prospoločenské myslenie, t. j. schopnosť analyzovať fakty a problémy v 

súvislosti s potrebami iných a spoločnosti ako celku. 

 

3.1 Všeobecné kompetencie 

Všeobecné kompetencie sú tie, ktoré nie sú charakteristické pre jazyk, ale ktoré sú nevyhnutné pre 

rôzne činnosti, vrátane jazykových činností (SERR, 2013, s.12). 

 

 Žiak dokáže:  

 uvedomelo získavať nové vedomosti a spôsobilosti,  

 opakovať si osvojené vedomosti a dopĺňať ich,  

 uvedomovať si a používať stratégie učenia sa pri osvojovaní si cudzieho jazyka,  

 chápať potrebu vzdelávania sa v cudzom jazyku,  

 dopĺňať si vedomosti a rozvíjať komunikačné jazykové činnosti a stratégie, 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 cudzí jazyk, 

 využívať dostupné materiály pri samostatnom štúdiu,  



 byť otvorený kultúrnej a etnickej rôznorodosti. 

 

3.2. Komunikačné jazykové kompetencie 

Sú tie, ktoré umožňujú učiacemu sa konať s použitím konkrétnych jazykových prostriedkov. Na 

uskutočnenie komunikačného zámeru sa vyžaduje komunikačné správanie, ktoré je bežné v krajinách, 

kde sa hovorí ruským jazykom. 

 

Komunikačné kompetencie sa skladajú z týchto zložiek:  

 jazykové kompetencie,  

 sociolingválne kompetencie,  

 pragmatické kompetencie. 

Jazykové kompetencie 

Žiak dokáže: 

 používať iba základný rozsah jednoduchých výrazov týkajúcich sa osobných údajov a  

potrieb konkrétneho typu,  

 používať základný repertoár slovnej zásoby izolovaných slov a slovných spojení  

vzťahujúcich sa na dané konkrétne situácie, 

 používať iba obmedzené ovládanie základných gramatických štruktúr a typov viet, ktoré sú 

súčasťou osvojeného repertoáru, 

 ovládať výslovnosť obmedzeného repertoáru naučených slov a slovných spojení,  

zrozumiteľnú pre rodených hovoriacich, ktorí sú zvyknutí komunikovať s hovoriacimi  

pochádzajúcimi z jazykovej skupiny daného učiaceho sa,  

 odpísať známe slová a krátke slovné spojenia, napríklad jednoduché pokyny alebo  

inštrukcie, názvy každodenných predmetov, názvy obchodov a bežne používané ustálené 

spojenia,  

 vyhláskovať svoju adresu, štátnu príslušnosť a ostatné osobné údaje. 

 

Sociolingválne kompetencie 

Žiak dokáže: 

 nadviazať základnú spoločenskú konverzáciu tak, že používa najjednoduchšie spôsoby 

vyjadrenia zdvorilosti: pozdraviť sa, rozlúčiť sa, predstaviť sa, poďakovať sa, ospravedlniť sa 

atď. (SERR, 2013, s. 123). 

 

Pragmatické kompetencie 

Žiak dokáže:  

 spájať slová alebo skupiny slov pomocou najzákladnejších lineárnych spojovacích výrazov, 

napríklad „a“ alebo „potom“, 

 zvládnuť veľmi krátke izolované a väčšinou vopred naučené jazykové prejavy, s mnohými 

pauzami, ktoré sú nevyhnutné na hľadanie výrazových prostriedkov, na artikuláciu menej 

známych slov a na pokusy o vhodnejšiu formuláciu. 

 



4. VZDELÁVACÍ ŠTANDARD  -- VÝKONOVÝ  A  OBSAHOVÝ  ŠTANDARD 

 

Výkonový štandard - komunikačné jazykové činnosti a stratégie 

Výkonový štandard určuje požiadavky na komunikačné jazykové činnosti a stratégie: 

počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením, písomný prejav a ústny prejav, ktoré má žiak 

povinne dosiahnuť na konci príslušného stupňa vzdelávania. Jazykové činnosti a stratégie sú stanovené 

úrovňovo a rozvíjajú sa väčšinou integrovane, t.j. viaceré súčasne. Dôraz na konkrétne jazykové 

činnosti sa odvíja od komunikačnej situácie, v ktorej sa účastníci komunikácie nachádzajú. 

Východiskom učenia sa cudzieho jazyka je predovšetkým zvedavosť, spontánnosť, radosť z nových 

poznatkov, zmyslové vnímanie okolia, fantázia. Sústreďujeme sa na formy učenia sa pomocou 

objavovania, pričom žiaka vedieme vo zvýšenej miere k tomu, aby samostatne pristupoval k témam a 

situáciám a ich zvládnutiu pomocou cudzieho jazyka. 

Počúvanie s porozumením – výkonový štandard  

Žiak na konci príslušného stupňa vzdelávania dokáže:  

 sledovať reč, ktorá je veľmi pomalá a starostlivo artikulovaná, aby mohol pochopiť význam, 

 porozumieť jednoduchým pokynom, ktoré sú pomaly a zreteľne adresované a riadiť sa  

jednoduchými orientačnými pokynmi,  

 porozumieť každodenným výrazom týkajúcim sa uspokojovania jednoduchých, konkrétnych 

potrieb 

Čítanie s porozumením - výkonový štandard  

Žiak na konci príslušného stupňa vzdelávania dokáže:  

 porozumieť veľmi krátkym jednoduchým textom a samostatným slovným spojeniam, vyhľadať  

známe mená, slová a základné slovné spojenia, podľa potreby sa v čítaní vrátiť späť,  

 porozumieť krátkym jednoduchým správam na pohľadniciach,  

 rozoznať známe mená, slová a najzákladnejšie slovné spojenia v jednoduchých nápisoch,  

 získať približnú predstavu o obsahu jednoduchších informačných materiálov a krátkych  

jednoduchých opisov, najmä ak má vizuálnu oporu,  

 riadiť sa krátkymi, jednoducho napísanými orientačnými pokynmi. 

Ústny prejav - výkonový štandard  

Ústny prejav – dialóg  

Žiak na konci príslušného stupňa vzdelávania dokáže: 

 dohovoriť sa jednoduchým spôsobom, ale komunikácia je úplne závislá od pomalšieho 

opakovania reči, preformulovania a spresnení,  

 porozumieť otázkam a pokynom, ktoré sú mu adresované a ktoré sú vyslovované dôsledne a 

pomaly,  

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

má,  

 predstaviť seba a iných a reagovať, keď ho predstavujú,  

 rozumieť každodenným jednoduchým slovným spojeniam a vedieť reagovať na jednoduché 

informácie 

 Ústny prejav – monológ.  



Žiak na konci príslušného stupňa vzdelávania dokáže:  

 vytvoriť jednoduché, väčšinou izolované slovné spojenia o ľuďoch a miestach,  

 opísať seba, čo robí, kde žije. 

Písomný prejav - výkonový štandard 

 Žiak na konci príslušného stupňa vzdelávania dokáže:  

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

 vyplniť jednoduché registračné formuláre s osobnými údajmi ako meno, štátna príslušnosť, 

adresa, telefón a podobne,  

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

písomnej forme požiadať o osobné údaje alebo ich poskytnúť 

 

Obsahový štandard  

Obsahový štandard pre komunikačnú úroveň A1 pozostáva z kompetencií, ktoré sú bližšie 

špecifikované funkciami jazyka. Všetky vymedzené kompetencie a funkcie jazyka sú povinnou 

súčasťou obsahového štandardu. Obsahový štandard je vymedzený úrovňovo, jednotlivé kompetencie 

a funkcie jazyka sa môžu kombinovať a rozvíjať v ľubovoľnom poradí. Ďalšou povinnou súčasťou 

obsahového štandardu je Jazyková dimenzia, javy, ktoré si žiak osvojil pri určitej kompetencii, 

používa aj v rámci iných kompetencií vymedzených v tomto obsahovom štandarde. 

Tematické okruhy a slovná zásoba  

 

  

Rodina a spoločnosť  
Osobné údaje  

Rodina - vzťahy v rodine  

Národnosť/štátna príslušnosť 

Domov a jeho okolie  

Bývanie v meste a na dedine  

Spoločnosť a životné prostredie  

Spoločnosť a jej životný štýl 

Vzdelávanie a práca  
Škola a jej zariadenie  

Učebné predmety  

Pracovné činnosti a profesie  

Školský systém 

Krajiny, mestá a miesta  
Krajiny a svetadiely  

Moja krajina a moje mesto  

Geografický opis krajiny  

Kultúrne a historické pamiatky krajín a miest 

Výživa a zdravie  
Zelenina a ovocie  

Nápoje  

Mäso a mäsové výrobky  

Mliečne výrobky  

Cestoviny a múčne výrobky  

Stravovacie návyky 

Obchod a služby  
Nákupné zariadenia  

Nakupovanie a platby  

Hotelové a reštauračné služby 

Odievanie a móda  
Základné druhy oblečenia  

Odevné doplnky  

Výber oblečenia na rôzne príležitosti  

Druhy a vzory odevných materiálov  

Móda a jej trendy 

Voľný čas a záľuby  
Záľuby Literatúra, divadlo a film  

Rozhlas, televízia a internet  

Výstavy a veľtrhy 

Človek a príroda  
Zvieratá/fauna  

Počasie  

Rastliny/flóra  

Ľudské telo, starostlivosť o zdravie  
Ľudské telo  

Fyzické charakteristiky  

Charakterové vlastnosti človeka  



Klíma  

Človek a jeho životné prostredie 

Choroby a nehody  

Hygiena a starostlivosť o telo  

Zdravý spôsob života  

Nemocnica a klinika, lekáreň a lieky, poistenie 

Náš domov  
Môj dom/byt  

Zariadenie bytu 

 

 

Uvedené tematické okruhy a vybraná slovná zásoba sú odporúčané, nie povinné. 

 

Tematické okruhy Nižšie stredné vzdelávanie 

1. Rodina a spoločnosť Osobné údaje Rodina 

- vzťahy v rodine Národnosť/štátna 

príslušnosť 

имя, фамилия, девочка, семья, папа, мама, 

ребёнок, дети, сын, дочка, бабушка, дедушка, 

внук, внучка, дядя, тётя, двоюродный брат, 

двоюродная сестра, жить, работать, профессия, 

инженер, учитель , учительница, врач, 

медсестра, водитель, официант, официантка, 

программист служащий, служащая, 

предприниматель, предпринимательница, 

экономист, компьютерщик, звать, меня зовут, 

представить, познакомить, познакомиться, 

подруга, друг, любить, отдыхать, играть, 

должен, должна, должны, помогать, углублять 

и расширять отношения 

2. Náš domov Môj dom/byt Zariadenie bytu 

Domov a jeho okolie Bývanie v meste a na 

dedine Spoločnosť a životné prostredie 

Spoločnosť a jej životný štýl /ň 

город, деревня, жить, дом, этаж, подъезд, лифт, 

комната, квартира, однокомнатная, 

двухкомнатная, трёхкомнатная, 

четырёхкомнатная, большая, маленькая, 

светлая, тёмная, уютная, большая, гостиная, 

детская, кабинет, спальня, кухня, ванная, 

туалет, балкон, лоджия, гардероб, помещение, 

прихожая, коридор, кровать, диван, кресло, 

удобный, ковёр, телевизор, стенка, лампа, 

плита (газовая, электрическая), посуда, стакан, 

убирать, спать, между, посреди, перед, за, под, 

над, далеко, недалеко, близко, электроприборы, 

холодильник, морозильник, стиральная 

машина, микроволновая печь, пылесос, утюг, 

видеомагнитофон, музыкальный центр, мебель, 

висеть, настольная, ночная лампа, занавеска, 

бельё (постельное), мусорный ящик, среда 

3. Ľudské telo, starostlivosť o zdravie 

Ľudské telo Fyzické charakteristiky 

Charakterové vlastnosti človeka Choroby a 

nehody Hygiena a starostlivosť o telo Zdravý 

spôsob života Nemocnica a klinika, lekáreň a 

lieky, poistenie 

человек (люди), голова, волосы (короткие, 

длинные, светлые, тёмные, каштановые, 

рыжие), блондин, блондинка, брюнет, 

брюнетка, лицо (круглое, продолговатое, 

смуглое, бледное, доброе, злое, в веснушках), 

нос (курносый, длинный, маленький, 

орлиный), рот, губы, ухо (уши), глаз (-а), 

голубые, синие, карие, чёрные, шея, язык, зуб, 

щека, борода, усы, плечо, туловище, грудь, 

живот, спина, рука, нога, палец, возраст, 

юноша, молодой, пожилой, старый, мужчина, 



старик, девушка, женщина, старуха, рост, 

средний, высокий, низкий 

4. Vzdelávanie a práca Škola a jej zariadenie 

Učebné predmety Pracovné činnosti a 

profesie Školský systém 

школа, класс, парта, доска, стул, стол, шкаф, 

полка, окно, дверь, стенгазета, школьные 

принадлежности, тетрадь, учебник, ручка, 

пенал, карандаш (простой, цветной), дневник, 

классный журнал, резинка, линейка, портфель, 

рюкзак, фломастер, мел, губка, тряпка, ученик, 

ученица, ученики, школьник, школьница, 

школьники, одноклассник, предмет, урок, 

занятие, перемена (большая, маленькая), 

отметка, оценка, диктант, контрольная работа, 

отличник, хорошист, троечник, двоечник, 

второгодник, учебный год, четверть, 

полугодие, каникулы, дежурный, расписание 

уроков, родной язык, иностранный язык, 

русский язык, словацкий язык, литература, 

английский язык, немецкий язык, французскуй, 

математика, физика, история, география, 

обществоведение, биология, химия, 

физкультура, информатика, сочинение, пение, 

рисование, кружок, стихотворение, кабинет, 

физкультурный зал, раздевалка, учительская, 

учить, учиться, писать, читать, изучать, 

говорить, сказать, рассказать, рассказывать, 

слушать, смотреть, отвечать, ответить, считать, 

переводить, перевести, знать, открыть, 

закрыть, встать, вставать, класть, положить, 

взять, брать, поднять, поднимать, рисовать, 

стирать, стереть, присутствовать, 

отсутствовать, преподавать, продолжать, 

повторять, спрашивать, предлагать, строгий, 

любимый, справедливый, хороший, 

интересный, пример, образец, цвет, красный, 

синий, чёрный, белый, зелёный, коричневый, 

оранжевый, розовый, фиолетовый 

5. Človek a príroda Zvieratá/fauna Počasie 

Rastliny/flóra Klíma Človek a jeho životné 

prostredie Príroda okolo nás – ochrana 

životného prostredia 

домашние животные, гулять, кормить, собака, 

порода, дворняжка, породистая, шерсть, морда, 

хвост, лапа, вид, кошка, корова, лошадь, коза, 

овца, кролик, свинья, домашняя птица, курица 

(куры), гусь, утка, индюк, дикие животные, 

зоопарк, волк, лиса, олень, кабан, горный 

козёл, птицы, орел, сокол, воробей, ворона, 

синица, летать, улетать, прилетать, погода, 

хорошая, плохая, прекрасная, чудесная, 

пасмурная, ненастная, холодная, морозная, 

переменная, облачный, жаркий, туман, 

дождливый, ветреный, безветренный, светит 

солнце, идёт дождь, снег тает, дует ветер, 

слабый, сильный, молния сверкает, гром 

гремит, градус, термометр, мороз, жара, 

природа, времена года, весна, лето, осень, зима 

6. Voľný čas a záľuby Záľuby Literatúra, свободное время, увлечение, хобби, кататься на 



divadlo a film Rozhlas, televízia a internet 

Výstavy a veľtrhy 

санках, на коньках, на лыжах, на велосипеде, 

на лодке, на роликовых коньках, играть в 

футбол, лепить снежную бабу, играть в 

снежки, купаться, загорать на солнце, кино, 

фильм, книга, радио, музыка, популярная, 

классическая, галерея, музей, театр,спектакль, 

собирать, коллекционировать, коллекция, с 

открытка, наклейка, марка, плакат, значок, 

этикетка, монета, фотография, играть в 

компьютере, танцевать, заниматься, 

музыкальный инструмент, гитара, скрипка, 

рояль (фортепьяно), труба, флейта, аккордеон, 

компакт- диск, журнал, петь, исполнять, 

интересовать (- ся), записать (-ся), записывать, 

путешествовать, отдыхать, летний детский 

лагерь, палатка, костёр, поездка 

7.Výživa a zdravie Mäso a mäsové výrobky 

Zelenina a ovocie Nápoje Mliečne výrobky 

Cestoviny a múčne výrobky Stravovacie 

návyky Slovenská a ruská kuchyňa v dialógu 

kultúr 

меню, закуска, холодный, горячий, завтрак, 

обед, ужин, первое, второе, третье, мясо: 

говяжье (говядина), свиное (свинина), 

баранина; сахар, шоколад, фрукты, яблоки, 

груши, сливы, лимон, банан, арбуз, черника, 

земляника, овощи: картошка, капуста, 

морковка, перец, помидор, свёкла, петрушка, 

укроп, салат, перец, огурец; напитки: чай, 

какао; конфета, суп, овощной, мясной, 

куриный, борщ, рецепт, сок, фруктовая вода, 

минеральная вода, пепси-кола, ветчина, 

колбаса, сыр, котлеты, жареный, варёный, 

печёный, мороженое, рис, тарелка, глубокая, 

мелкая, чашка, вилка, нож, ложка, столовая, 

чайная, кофейная, кастрюля, салфетка,чайник, 

есть, пить 

8. Uprostred multikultúrnej 

spoločnosti.Cudzie jazyky. Rodinné sviatky 

Štátne a cirkevné sviatky Zvyky a tradície v 

rôznych krajinách Zbližovanie kultúr a 

rešpektovanie tradícií 

язык, родной, чужой, словацкий, русский, 

английский, немецкий, французский, 

испанский, итальянский, поздравлять, 

праздник, семейный, праздновать, день 

рождения, именины, дарить, подарок, гость, 

хозяин, хозяйка, хозяева, домохозяйка, 

гостеприимный, добро пожаловать,тост, 

рожденственские святки, пасха,уважение к 

традиции и истории народа,сувениры 

9. Obliekanie a móda Základné druhy 

oblečenia Odevné doplnky Výber oblečenia 

na rôzne príležitosti Druhy a vzory odevných 

materiálov Móda a jej trendy 

одежда, пальто, плащ, шуба, платье, блузка, 

брюки, джинсы, юбка, платье, рубашка, 

комбинезон, джемпер, свитер, куртка, сарафан, 

купальник, плавки, костюм, пиджак, жилет, 

носки, чулки, колготки, гольфы, сапоги, 

ботинки, туфли, сандалии, кроссовки, кеды, 

тапочки, босоножки, кофта, пуловер, шарф, 

варежки, перчатки, носить, надевать, одевать, 

одеваться, размер, мне идёт это платье (не 

идёт), шляпа, шапка, платок, одеваться по 

последней моде, без вкуса, со вкусом 

 


