
Názov predmetu Anglický jazyk úroveň B2, 5. ročník 
BILINGVÁLNA SEKCIA 

Vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia 
 
 

I. Charakteristika predmetu 
 
     Cudzie jazyky prispievajú k pochopeniu a objavovaniu tých skutočností, ktoré presahujú oblasť 
skúseností sprostredkovaných materinským jazykom. Umožňujú poznávať odlišnosti v spôsobe 
života ľudí iných krajín a ich odlišné kultúrne tradície. Poskytujú aj prehĺbenie vedomostí 
a vzájomného medzinárodného porozumenia a tolerancie a vytvárajú podmienky pre spoluprácu škôl  
na medzinárodných projektoch. Komunikácia a rozvoj kompetencií v cudzom jazyku  sú dôležité pre 
podporu mobility v rámci Európskej únie, umožňujú plne využívať slobodu pracovať a študovať 
v niektorom z jej členských štátov. Na  naplnenie týchto cieľov slúži aj vyučovanie anglického ako 
2. cudzieho jazyka. 
     Požiadavky pre vzdelávanie v anglickom jazyku (2. cudzí jazyk) vychádzajú zo Spoločného 
Európskeho referenčného rámca pre jazyky, ktorý popisuje  jednotlivé úrovne ovládania cudzieho 
jazyka podľa stupnice A1 – C2. Vzdelávanie v anglickom jazyku ako druhý cudzí jazyk smeruje 
k dosiahnutiu úrovne A2 pre absolventa a  v prípade ukončenia vzdelávania maturitnou skúškou  
k dosiahnutiu úrovne B2. 
  
 

II. Rozvíjajúce ciele predmetu 
 

     Cieľom vzdelávania v anglickom jazyku v 5. ročníku je dosiahnuť úroveň B2 podľa SERR pre  
jazyky. Preto vyučovací proces sa bude  organizovať tak, aby vzdelávanie v tomto predmete 
smerovalo k utváraniu a rozvíjaniu kľúčových kompetencií žiakov, t.j. porozumieť (počúvať, čítať), 
hovoriť ( ústna interakcia, samostatný ústny prejav) a písať, ako aj k osvojovaniu si základných 
komunikačných jazykových činností a stratégií v anglickom jazyku. 
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 a vyberať informácie s využívaním rozmanitých 
zručností a kritického prístupu, 

• tvorivé myslenie, t. j. schopnosť nachádzať nové 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. 

 
 

III. 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 a vyberať informácie s využívaním rozmanitých 
zručností a kritického prístupu;  

• tvorivé myslenie, t. j. schopnosť nachádzať nové 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 rečových činností.  
 
     Učiaci sa na úrovni B2 má osvojené všeobecné kompetencie na úrovni B1 a ďalej si ich rozvíja 
tak, aby dokázal:  
 

• vedome získavať nové vedomosti a zručnosti,  
• opakovať si osvojené vedomosti a dopĺňať si ich,  
• uvedomovať si  stratégie učenia sa pri osvojovaní si cudzieho jazyka, 
• opísať rôzne stratégie učenia sa  s cieľom pochopiť ich a používať 
• aktívne a často využívať doteraz osvojený cudzí  jazyk,  
• dopĺňať si vedomosti a rozvíjať zručnosti, prepájať ich s už osvojeným učivom, 

systematizovať ich a využívať pre svoj ďalší  rozvoj a reálny život,  
• kriticky hodnotiť svoj pokrok, prijímať spätnú väzbu a uvedomovať si možnosti svojho 

rozvoja,  
• chápať potrebu vzdelávania sa v cudzom jazyku,  
• identifikovať základné kultúrne aspekty vybraných krajín cieľového jazyka a rozoznať rozdiel 

medzi nimi a podobnými kultúrnymi aspektami vlastnej krajiny,  
• rozoznať základné normy správania sa a bežné spoločenské konvencie krajín, v ktorých sa 

hovorí cudzím jazykom,  
• pri samostatnom štúdiu využívať dostupné materiály,  
• byť otvorený kultúrnej a etnickej rôznorodosti.  

 
 
3.2      Komunikačné jazykové kompetencie  
 
     Komunikačné jazykové kompetencie sú tie, ktoré umožňujú učiacemu sa používať konkrétne 
jazykové prostriedky v komunikácii.  



     Na uskutočnenie komunikačného zámeru a potrieb sa vyžaduje komunikačné správanie, ktoré je 
primerané danej situácii a bežné v krajinách, kde sa anglickým jazykom hovorí. Komunikačné 
kompetencie zahŕňajú nasledovné zložky: 
 
 
Jazykové kompetencie 
 
     Učiaci sa na úrovni B2 má osvojené jazykové kompetencie na úrovni B1 a ďalej si ich rozvíja 
tak, aby dokázal používať:  
 

• slovnú zásobu vrátane frazeológie v rozsahu štandardných komunikačných situácií a 
tematických okruhov (lexikálna kompetencia),  

• morfologické tvary a syntaktické modely (gramatická kompetencia),  
• slovotvorbu a funkcie gramatických javov (sémantická kompetencia),  
• zvukové a grafické prostriedky jazyka (fonologická kompetencia: ortoepická a ortografická).  

 
Žiak dokáže:  
 

• vyjadriť sa jasne a bez zjavných známok nutnosti obmedzovať to, čo chce povedať, 
• ovládať jazyk v dostatočnom rozsahu na to, aby mohol podať jasný opis, vyjadrovať názory 

a argumentovať bez nápadného hľadania slov, pričom používa zložité typy podraďovacích 
súvetí,  

• v relatívne vysokej miere ovládať gramatiku. Nerobí chyby, ktoré by viedli k nedorozumeniu,  
• osvojiť si jasnú, prirodzenú výslovnosť a intonáciu, 
• vytvoriť jasne zrozumiteľný súvislý písomný text, ktorý sa riadi štandardným usporiadaním a 

členením do odsekov,  
• pomerne presne si osvojiť pravopis a interpunkciu, ktoré však môžu obsahovať znaky vplyvu 

materinského jazyka. 
 
 
Sociolingválne kompetencie 
 
     Učiaci sa na úrovni B2 má osvojené sociolingválne kompetencie na úrovni B1 a ďalej si ich 
rozvíja tak, aby dokázal:  
 

• správne reagovať v rôznych spoločenských komunikačných situáciách,  
• dodržiavať konvencie slušnosti (vyjadrenie záujmu o druhého, výmena názorov a informácií, 

vyjadrenie obdivu, srdečnosti, pohostinnosti; vyjadrenie poľutovania, ospravedlnenia a 
vďaky; vyhýbanie sa priamym príkazom),  

• poznať  bežné frazeologické spojenia, príslovia a porekadlá,  
• uvedomovať si rozdiely v rôznych formách prejavu (formálneho, neformálneho) 
• pri vyjadrovaní používať širokú škálu jazykových funkcií a v ich rámci reagovať, pričom 

využíva vyjadrovacie prostriedky neutrálneho funkčného štýlu, 
• uvedomiť si zásadné zdvorilostné normy a podľa nich  sa aj  správa, 
• vyjadrovať sa s istotou, zrozumiteľne a zdvorilo vo formálnych aj neformálnych funkčných 

štýloch, ktoré zodpovedajú danej situácii a osobám, 
• uvedomiť si najdôležitejšie rozdiely v zvyklostiach, v postojoch, hodnotách a presvedčení, 

ktoré sú v danom spoločenstve dominantné a sú typické pre jeho jazykové zázemie 
 
     Učiaci sa dokáže komunikovať zrozumiteľne, vie sa vyjadriť slušne vo formálnom a neformálnom 
štýle, vzhľadom na situáciu a partnera komunikácie. Vie sa aktívne zapojiť do diskusie, ktorá prebieha 



v prirodzenom tempe a v štandardnom jazyku. Dokáže nadviazať kontakt s každým, koho 
materinským jazykom je osvojovaný si cudzí jazyk. 
 
 
Pragmatické kompetencie 
 
     Učiaci sa na úrovni B2 má osvojené pragmatické kompetencie na úrovni B1 a ďalej si ich rozvíja 
tak, aby sa dokázal vyjadriť:  
 

• v súlade s požadovanou stratégiou (zámer, téma, následnosť, príčina, kohézia, koherencia, 
štýl, register, rétorika),  

• funkčne využíval jazykové prostriedky na získavanie informácií, vyjadrenie postojov (súhlas, 
nesúhlas), modality (povinnosť, schopnosť), vôle (túžby, zámery), emócií (radosť, 
uspokojenie, nevôľa, záujem, prekvapenie, strach), etických zásad (ospravedlnenie, ľútosť, 
poľutovanie, súhlas, nesúhlas, pozdravenie, žiadosť, odmietnutie),  

• pri interakcii (výmena informácií) alebo transmisii (sprostredkovanie informácií). 
• prispôsobiť svoj prejav, svoje vyjadrovacie prostriedky situácii a príjemcovi jazykového 

prejavu a zvoliť si vhodnú úroveň formálnosti, ktorá zodpovedná daným okolnostiam 
• zasiahnuť do diskusie na známu tému, pričom používa vhodné slovné spojenia, aby sa ujal 

slova, 
•  komunikáciu začať, udržať a ukončiť ju pomocou účinného striedania sa s partnerom, 
•  rozvinúť zrozumiteľný opis alebo rozprávanie, pričom rozvinie hlavné kompozičné zložky a 

doloží ich adekvátnymi podrobnosťami a príkladmi, 
• efektívne využívať rozličné spojovacie výrazy tak, aby vystihli vzťah medzi jednotlivými 

myšlienkami, 
•  celkom plynulo komunikovať s rodenými hovoriacimi do takej miery, že komunikácia nie je 

zaťažujúca pre žiadnu zo zúčastnených strán, 
•  spoľahlivo odovzdávať podrobné informácie. 
 
 
 
IV.   Výkonový štandard- komunikačné jazykové činnosti a stratégie 

 
     Komunikačné jazykové činnosti a stratégie nemožno chápať izolovane, pretože sa navzájom 
prelínajú a dopĺňajú (ide o integrované zručnosti).  
 
 
Počúvanie s porozumením  - výkonový štandard 
 
     Učiaci sa porozumie dlhším, náročnejším monologickým, dialogickým a kombinovaným ústnym 
prejavom informatívneho a umeleckého charakteru, a primerane náročným populárno-náučným 
textom, ktoré sú prednesené v bežnom hovorovom tempe reči a v štandardnom jazyku. 
 
     Učiaci sa na úrovni B2 má rozvinuté zručnosti na úrovni B1 a ďalej si ich zdokonaľuje tak, aby 
dokázal porozumieť :  
 

• prejav ako celku, tému a hlavnú myšlienku 
• špecifické informácie a dokázal zachytiť logickú štruktúru textu, vedel rozlíšiť podstatné 

informácie od nepodstatných, rozlíšiť hovoriacich, ich názory a stanoviská 
• rečové prejavy informatívneho charakteru s konkrétnou i abstraktnou tematikou v bežnom 

hovorovom tempe reči a v štandardnom jazyku,  



• prejavy informatívneho charakteru s tematikou každodenného života: oznamy, inštrukcie, 
opisy, odkazy, pokyny, upozornenia, rady v primeranom tempe reči na príslušnej úrovni a v 
štandardnom jazyku, 

• autentické dialógy, napr.: telefonický rozhovor, interview,  
• prejavy naratívneho charakteru, napr.: zážitok, príbeh,  
• podstatné informácie v obsahovo a jazykovo náročnejších prednáškach, referátoch a 

diskusiách, prednesených v bežnom hovorovom tempe reči a v štandardnom jazyku,  
• podstatné informácie z rozhlasových a televíznych správ, dokumentárnych filmov s tematikou 

každodenného života, ktoré sú prednesené v primeranom tempe reči,  
• rečové prejavy umeleckého charakteru, napr.: ukážky z filmu, rozhlasovej hry, a vedel 

odhadnúť postoje, názory a náladu hovoriacich 
• porozumieť živej alebo vysielanej spisovnej reči na známe aj neznáme témy, s ktorými sa 

stretáva v každodennom živote,  
• sledovať dlhšiu a zložitú argumentáciu za predpokladu, že téma je dostatočne známa a postup 

prezentácie je vyznačený explicitnými prostriedkami, 
•  s istým úsilím pochopiť živý rozhovor medzi rodenými hovoriacimi,  
•  pochopiť podstatné body prednášok, rozhovorov, správ, ktoré sú obsahovo a jazykovo 

zložité, 
• porozumieť odkazom a hláseniam na konkrétne a abstraktné témy, pokiaľ sú hovorené 

normálnym tempom a v spisovnom jazyku, 
•  porozumieť nahrávkam v spisovnom jazyku, s ktorými sa môže stretnúť v spoločenskom a 

akademickom živote, a okrem informačného obsahu identifikovať aj názory a postoje 
hovoriaceho 

 
 
 
 
Čítanie s porozumením -výkonový štandard 
 
     Učiaci sa porozumie náročnejším textom informatívneho, faktografického, populárno-náučného 
charakteru, ktoré súvisia s aktuálnymi problémami a dokáže dedukovať, analyzovať, zovšeobecňovať 
stanoviská a názory autorov. Číta prózu podľa vlastného výberu..  
 
     Učiaci sa na úrovni B2 má rozvinuté zručnosti na úrovni B1 a ďalej si ich zdokonaľuje tak, aby 
dokázal:  
 

• získať informácie zo stredne náročných textov,  
• na uspokojivej úrovni porozumenia prečítať nekomplikované faktografické texty,  
• vyhľadať špecifické a detailné informácie v rôznych textoch, rozlíšiť základné a rozširujúce 

informácie v texte s jasnou logickou štruktúrou,  
• chápať logickú štruktúru náročnejšieho textu na základe obsahu, ale aj lexikálnych a 

gramatických prostriedkov,  
• rozlišovať v texte zámer, postoj a pocity autora a ostatných zúčastnených, odhadnúť význam 

neznámych slov v náročnejšom texte z kontextu,  
• pružne meniť stratégie čítania podľa typu textu a účelu čítania,  
• rozumieť korešpondenčné texty formálneho a neformálneho charakteru,  
• čítať a porozumieť rôzne texty informatívneho charakteru a primerane náročné populárno-

náučné texty: pracovné návody a prospekty,  
• rozumieť texty v masovokomunikačných prostriedkoch a články z tlače,  
• porozumieť ukážky z literárnych textov, napr. z krátkej prózy, z románov a divadelných hier. 



•  prečítať korešpondenciu, ktorá sa vzťahuje na vlastnú oblasť záujmu a okamžite pochopiť 
základný význam textu, 

•  porozumieť článkom a správam zaoberajúcim sa aktuálnymi problémami, v ktorých pisatelia 
zaujímajú konkrétne postoje alebo názory, 

•  rozoznať hlavné závery v jasne určených argumentačných textoch, ako aj argumentačnú líniu 
v spracovaní prezentovanej problematiky, i keď nie vždy do podrobností. 

 
 
Písomný prejav – výkonový štandard  
 
     Učiaci sa na úrovni B2 dokáže napísať rozsiahlejší súvislý prejav na rôzne témy s využitím osobnej 
skúsenosti. Dokáže vyjadriť a zdôvodniť svoj postoj a názor. Efektívne využije zložitejšie lexikálne, 
gramatické, syntaktické a štylistické prostriedky vo formálnom a neformálnom písomnom prejave.  
 
     Učiaci sa na úrovni B2 má rozvinuté zručnosti na úrovni B1 a ďalej si ich zdokonaľuje tak, aby 
dokázal zrozumiteľne, v súlade s pravopisnými normami a štylisticky vhodne:  
 

• napísať hlavné myšlienky alebo informácie z vypočutého alebo prečítaného textu,  
• zostaviť osnovu, konspekt, anotáciu textu,  
• napísať krátky oznam, správu, odkaz, ospravedlnenie,  
• opísať osobu, predmet, miesto, činnosť, situáciu, udalosť,  
• napísať obsahovo a jazykovo náročnejší súkromný list a úradný list  
• napísať obsahovo a jazykovo náročnejší úradný list: žiadosť, sťažnosť, správu, inzerát a 

odpoveď naň,  
• napísať niektoré útvary administratívneho štýlu: objednávku, reklamáciu, program rokovania,  
• napísať  životopis,  
• napísať obsahovo, jazykovo i štylisticky náročnejší slohový útvar (príbeh, rozprávanie, opis),  
• napísať krátky súvislý slohový útvar s vyjadrením vlastného názoru a pocitov,  
• napísať rozsiahlejší, obsahovo a jazykovo náročnejší slohový útvar s využitím argumentácie 

a porovnávania.  
 
 
 
 
 
Ústny prejav – výkonový štandard 
 
Ústny prejav- dialóg  
 
     Učiaci sa dokáže jazykovo správne a primerane reagovať v rôznych situáciách. Spontánne sa 
zapojí do rozhovoru na témy z každodenného života a z oblasti svojho profesijného záujmu. Vie 
udržiavať plynulosť komunikácie. Dokáže sa aktívne zapojiť do diskusie na rôzne témy.  
 
     Učiaci sa na úrovni B2 má rozvinuté zručnosti na úrovni B1 a ďalej si ich zdokonaľuje tak, aby 
dokázal:  
 

• spontánne reagovať v rôznych komunikačných situáciách jazykovo správne, zrozumiteľne a 
primerane situácii,  

• viesť, prerušiť a nadviazať rozhovor a preformulovať svoj jazykový prejav,  
• správne reagovať na partnerove repliky v prirodzených a simulovaných situáciách a v 

situačných dialógoch, prebrať iniciatívu počas rozhovoru (napr. zmeniť tému),  



• interpretovať a odovzdávať informácie, 
• podať jasný a podrobný opis toho, ako uskutočniť nejaký postup, 
• vysvetliť a obhájiť svoje názory v diskusii poskytnutím dôležitých vysvetlení, dôvodov a 

poznámok, 
• spoľahlivo porozumieť podrobným pokynom, 
• jasne načrtnúť situáciu alebo problém, uvažovať o príčinách alebo následkoch a zvažovať 

výhody alebo nevýhody rozličných prístupov. 
 
Ústny prejav – monológ  
 
     Učiaci sa dokáže predniesť rozsiahlejší súvislý ústny prejav na témy z každodenného života a z 
oblasti svojho profesijného záujmu. Dokáže vyjadriť vlastný názor a pri rôznych možnostiach riešenia 
problému, uviesť výhody a nevýhody rôznych alternatív. 
 
     Učiaci sa na úrovni B2 má rozvinuté zručnosti na úrovni B1 a ďalej si ich zdokonaľuje tak, aby 
dokázal:  
 

• vyjadriť sa plynulo a správne k rôznym všeobecným témam s ohľadom na stupeň formálnosti 
prejavu,  

• pripraviť a predniesť dlhší prejav na určitú tému aj s odborným zameraním, ak sa téma týka 
oblasti jeho osobného záujmu,  

• jasne a podrobne opísať osoby, predmety, situácie, činnosti a udalosti,  
• tvoriť príbehy (na základe obrázkov alebo osnovy),  
• interpretovať a stručne zhrnúť, napr. obsah filmu, knihy a vyjadriť svoj postoj k nim,  
• opísať obrázky, mapy, grafy, porovnať ich a vyjadriť svoj názor a postoj k nim,  
• jasne argumentovať, argumentáciu dostatočne rozviesť a podporiť svoj názor ďalšími 

argumentmi a prípadnými podrobnosťami, 
• predniesť oznámenia na najvšeobecnejšie témy dostatočne jasne, precízne a spontánne. 
 
 
Predmetové kompetencie 
 

     sú vyjadrené v kompetenciách, ktoré súvisia s komunikačnými situáciami v ústnom aj v 
písomnom prejave a zahŕňajú aj reakcie všetkých účastníkov komunikačnej situácie, a vo funkciách, 
ktoré sú chápané ako základné časti komunikácie, ktoré žiak musí ovládať, aby sa mohla komunikácia 
uskutočniť. 
 
Učiaci sa na úrovni B2                                      vie:   
 

Kompetencie Funkcie  

1. Nadviazať kontakt v súlade 
s komunikačnou situáciou 

Upútať pozornosť 
Pozdraviť 
Odpovedať na pozdrav 

     Poďakovať sa a vyjadriť svoje uznanie 
 Rozlúčiť sa 

2. Vypočuť si a podať 
informácie 

Informovať sa 
Potvrdiť  a trvať na niečom 
Začleniť informáciu 
Odpovedať na požiadavky 

4. Vyjadriť  názor Vyjadriť  názor Vyjadriť  súhlas 



Vyjadriť  nesúhlas 
Vyjadriť presvedčenie 
Vyjadriť vzdor 
Protestovať 
Vyjadriť stupne istoty 

7. Vyjadriť pocity 

Vyjadriť radosť, šťastie, uspokojenie 
Vyjadriť smútok, skľúčenosť 
Vyjadriť súcit 
Vyjadriť fyzickú bolesť 
Utešiť, podporiť, dodať odvahu 

8. Vyjadriť očakávania a 
reagovať na ne 

Vyjadriť nádej 
Vyjadriť sklamanie 

     Vyjadriť strach, znepokojenie,        úzkosť     
    Ubezpečiť 

Vyjadriť úľavu 
Vyjadriť spokojnosť 
Vyjadriť nespokojnosť, posťažovať si 
Zistiť spokojnosť/nespokojnosť  

9. Predstaviť záľuby a svoj vkus 
    Vyjadriť, čo mám rád, čo sa mi     páči, čo uznávam 
    Vyjadriť, že niekoho/niečo nemám rád 
    Vyjadriť, čo uprednostňujem 

10. Reagovať vo vyhrotenej 
situácii 

Vyjadriť  hnev, zlú náladu 
Reagovať na hnev,  zlú náladu niekoho iného 

11. Stanoviť, oznámiť a zaujať 
postoj k  pravidlám alebo 
povinnostiam 

    Vyjadriť príkaz/zákaz 
Vyjadriť morálnu alebo sociálnu normu 
Žiadať o povolenie a súhlas 
Dať súhlas 
Odmietnuť 
Zakázať 
Reagovať na  zákaz 
Vyhrážať sa 
Sľúbiť 

12. Reagovať na porušenie 
pravidiel alebo nesplnenie 
povinností 

 Obviniť /sa/, 
Priznať/ sa/ 
Ospravedlniť/ sa/ 
Odmietnuť/Poprieť obvinenie 
Vyčítať/Kritizovať 

13. Reagovať na príbeh alebo 
udalosť 

Vyjadriť záujem o niečo 
Vyjadriť záujem o to, čo niekto rozpráva 
Vyjadriť prekvapenie 
Vyjadriť, že ma niekto/niečo neprekvapil/-lo 
Vyjadriť nezáujem 

14. Dať ponuku a reagovať na 
ňu 

Žiadať niekoho o  niečo 
Odpovedať na žiadosť 
Navrhnúť niekomu, aby niečo urobil 
Navrhnúť niekomu, aby sme spoločne niečo urobili 
Ponúknuť pomoc 
Navrhnúť, že niečo požičiam/darujem 
Odpovedať na návrh 



15. Reagovať na niečo, čo sa má 
udiať v budúcnosti 

Varovať pred niekým/niečím 
Poradiť 
Povzbudiť 
Vyjadriť želanie 

16. Reagovať na niečo, čo sa 
udialo v minulosti 

Spomenúť si na niečo/ niekoho 
Vyjadriť, že som na niečo/ niekoho zabudol 
Pripomenúť niekomu 
 niečo 
Kondolovať 
Blahoželať 

17. Reagovať pri prvom 
stretnutí 

Predstaviť niekoho 
Predstaviť sa 
Reagovať na predstavenie niekoho 
Privítať 
Predniesť prípitok 

 18. Korešpondovať 
Začať list  
Rozvinúť obsah listu 
Ukončiť list 

20.Komunikovať  

Začať rozhovor 
Ujať sa slova v rozhovore 
Vypýtať si slovo 
Vrátiť sa k nedopovedanému, keď ma prerušili 
Zabrániť niekomu v rozhovore 

21. Vypracovať 
štruktúrovanú prezentáciu 

Uviesť tému, hlavnú myšlienku  
Oboznámiť s obsahom a osnovou  
Rozviesť tému a hlavnú myšlienku 
Prejsť z jedného bodu na iný  
Ukončiť svoj výklad 

22. Doplniť štruktúrovanú 
prezentáciu 

Zdôrazniť, dať do pozornosti  
Odbočiť od témy  
Vrátiť sa k pôvodnej téme  
Uviesť príklad  
Citovať  

    Parafrázovať 

23. Zúčastniť sa 
diskusie/Argumentovať 

Navrhnúť novú tému/ bod diskusie  
Odmietnuť diskutovať na ponúkanú tému/bod diskusie  
Vrátiť sa k téme/ k bodu diskusie 

24. Uistiť sa, že slová/výklad/ 
argument boli pochopené 

Uistiť sa, že účastník komunikácie pochopil moje 
vyjadrenia  
Uistiť sa, že som dobre pochopil to, čo bolo povedané  
Požiadať o pomoc pri vyjadrení slova/slovného 
spojenia  
Nahradiť zabudnuté/neznáme slovo  
Hľadať slovo/slovné spojenie  

 Opraviť sa, vrátiť sa k rozhovoru 

25. Porozprávať príbeh 
Rozprávať   
Začať príbeh, historku, anekdotu  
Zhrnúť   

 
 
 



V.    Obsah vzdelávania-obsahový štandard 
 
 
Ročník:   piaty v päťročnej forme štúdia 
 
Hodinová dotácia: 2 hodiny týždenne 

Doprava a cestovanie (5) 
 

Obsahový štandard 
 

• prípravy na cestu, dôvody, cieľ a význam cestovania (za prácou, na dovolenku, 
služobne)  

• dopravné prostriedky (výhody a nevýhody jednotlivých dopravných prostriedkov)  
• individuálne a kolektívne cestovanie (doprava, ubytovanie a stravovanie)  
• cestovanie kedysi a dnes, cestovanie v budúcnosti  
• možnosti cestovania do zahraničia  

 
 
 

Slovensko, Orava (7) 
 
Obsahový štandard 

• krajina a obyvatelia  

• miesta, ktoré by som odporučil cudzincom  

• zvyky, tradície, konvencie  
• stereotypy a predsudky  

• miesto Slovenska v zjednotenej Európe  
 

 
 

Krajina, ktorej jazyk sa učím (3) 
 

Obsahový štandard 
 

• krajina a obyvatelia  
• miesto, ktoré by som rád navštívil  
• osobitosti krajiny, zvyky, tradície a konvencie  
• stereotypy a predsudky  
• jej miesto vo svete  

 
 
 
 

Globálne problémy (3) 
 

Obsahový štandard 
Globálne problémy okolo nás – nezamestnanosť, chudoba, ľudia bez domova 



Globálne problémy vo svete – rasizmus, vojny, hlad, problémy životného prostredia 
Terorizmus 
Snaha jednotlivca a spoločnosti urobiť svet lepším 
 
 
  

 
 
 
 

Multikultúrna spoločnosť (3) 
 

Obsahový štandard 
• sviatky – zvyky a tradície (cirkevné a štátne sviatky, folklórne tradície a rôzne 

podujatia)  
• spolunažívanie ľudí rôznych národností  
• zbližovanie kultúr (kontakty kedysi a dnes), osobné kontakty s inými kultúrami, 

tolerancia  
 

• rasová diskriminácia, intolerancia a násilie, vzťah k menšinám v našej spoločnosti  
• kultúrne hodnoty iných národov, spolužitie v Európe a vo svete 

  
 
 
 
 

Človek a spoločnosť (3) 
Obsahový štandard 

• morálka (správanie sa mladých a starších ľudí, etická výchova v rodine a v škole)  
• spoločenská etiketa (stretnutia, pozdravy a blahoželania), etiketa návštev (dôvody a 

čas, témy rozhovorov, pohostenie)  
• normy a ich dodržiavanie (morálka a zákon, nedorozumenie a konflikt)  
• pomoc a prejavy záujmu o spoluobčanov v núdzi, sponzorstvo a sponzori (dôvody a 

podoby), charita  
• vplyv spoločnosti na rodinu  

 
 

 
Človek a príroda (5) 

Obsahový štandard 
• ročné obdobia, počasie  
• príroda okolo nás – fauna a flóra  
• životné prostredie (ochrana životného prostredia, znečistenie pôdy, vôd a ovzdušia), 

prírodné katastrofy  
• ochrana životného prostredia (národné parky, chránené územia, environmentálna 

výchova)  
• vplyv životného prostredia na život človeka (poľnohospodárstvo, agroturistika)  

 



 
 

 
Obliekanie a móda (4) 

Obsahový štandard 
 

• vplyv počasia a podnebia na odievanie  
• odev a doplnky na rôzne príležitosti  

 
• výber oblečenia (móda, vek, vkus, nálada, možnosti), starostlivosť o oblečenie  
• módne trendy – farby a štýly, tvorcovia, módne prehliadky  
• Šaty robia človeka“, šaty na mieru alebo konfekcia (v obchode s odevmi, u krajčíra)  

 
 

 
Obchod a služby (3) 

Obsahový štandard 
• nákupné zariadenia (obchody, hypermarkety, trhoviská)  
• služby (pošta, banka, cestovná kancelária, čerpacia stanica, hotel, kaderníctvo a 

pod.)  
• reklama a vplyv reklamy na zákazníkov  
• druhy a spôsoby nákupu a platenia (kamenný obchod verzus internetový obchod, 

nákup v hotovosti, kartou, na splátky)  
• zahraničné výrobky verzus slovenské výrobky  
 

 
 

Jazyková dimenzia (24) 
 

 
        
• skracovanie viet prechodníkom 
• tretia podmienková veta 
• zmiešané podmienky 
• alternatívy ku spojke IF 
• želacie vety 
• Väzby "It´s time we started.., I´d rather...." 
• Gerundiá, infinitívy 
• Prídavné otázky 
• Echo otázky 
• Výrazy "aj ja, ani ja" 
• Zámená 
• Budúce časy 

 
 

 
 
 

VI.       Metódy a formy práce 



 
A/ Motivačné: 
Motivačné vstupné: motivačné rozprávanie, motivačný rozhovor, motivačná demonštrácia, 

problém ako        
motivácia, brainstorming 

             Motivačné priebežné: motivačná výzva, aktualizácia obsahu učiva, pochvala, povzbudenie 
  
             B/ Expozičné:  
             Metódy priameho prenosu poznatkov:  
             Monologické slovné: rozprávanie, opis, výklad 
             Dialogické slovné.: rozhovor, beseda, brainstorming, napodobňovanie životných situácií 
 Metódy sprostredkovaného prenosu poznatkov: demonštrácia obrazu, demonštrácia filmov, 

nahrávky            
 Metódy problémové: problémové vyučovanie 
             Metódy samostatnej práce a audiodidaktické: samostatná práca s knihou, písanie, vypracovanie 

osnovy,          
 témy, samostatné štúdium s využitím techniky 
 
 C/ Fixačné metódy: 
 Metódy opakovania a precvičovania vedomostí, spôsobilostí : ústne opakovanie učiva, metóda 

otázok        
 a odpovedí, písomné opakovanie, opakovanie s využitím učebnice a inej literatúry 
 
 D/ Klasické didakticko-diagnostické: ústne skúšanie, písomné skúšanie 

   
     Využitie metód a foriem práce sa líši v závislosti od jednotlivých vyučovacích hodín. Využité 
metódy a formy práce na konkrétnej vyučovacej hodine sú uvedené v tematických výchovno-
vzdelávacích  plánoch. 
 
 

VII.   Učebné zdroje 
 
Maturita Solutions 3rd edition, Intermediate  
Prekladové slovníky 
Výkladové slovníky 
Časopisy 
Gramatické príručky 
Internet 
 
 

VIII.    Hodnotenie predmetu 
 
Hodnotenie a klasifikácia žiakov vychádza z Metodického pokynu č. 21/2011 na hodnotenie 
a klasifikáciu žiakov stredných škôl a z Vyhlášky 318/2008 Z. z. (Vyhláška Ministerstva 
školstva Slovenskej republiky o ukončovaní štúdia na stredných školách). 
 
Hodinová dotácia  -  2 hodiny týždenne 
Kritériá hodnotenia: 

• dbať na informatívnu, korekčnú a motivačnú funkciu hodnotenia 
• dbať na pravidelnosť v hodnotení 
• kombinovať hodnotenie známkou so slovným hodnotením 
• rešpektovať individuálne osobitosti žiaka 



 
  Podklady na hodnotenie a klasifikáciu výchovno-vzdelávacích výsledkov získavať týmito 
metódami, formami a prostriedkami: 

• sústavným diagnostikovaním žiaka 
• sústavným sledovaním výkonu žiaka 
• rôznymi druhmi skúšok ( ústne, písomné) 
• analýzou výsledkov rôznych činností žiaka 

 
SYSTÉM VÁŽENÉHO PRIEMERU 
 
V prvom klasifikačnom období žiak získa  minimálne 4 známok: 
1 známky zo slovnej zásoby – písomnou alebo ústnou formou (váha1 alebo 2-podľa náročnosti) 
1 známka z ústnej odpovede - konverzácia, reprodukcia, rozprávanie – (váha1 alebo 2 podľa 
náročnosti) 
1 známka zo súhrnného testu/slohového útvaru (váha 2) 
1 známka z gramatického testu (váha1 alebo 2-podľa náročnosti) 
 
 
V druhom klasifikačnom období 5. ročníka minimálne 3 známky: 
1 známka zo slovnej zásoby – písomnou alebo ústnou formou (váha 1 alebo 2 - podľa náročnosti) 
1 známky z ústnej odpovede (konverzácia, reprodukcia, rozprávanie – váha 1 alebo 2 podľa 
náročnosti) 
1 známka z gramatického priebežného / súhrnného testu (váha 1 alebo 2 podľa náročnosti) 
 
BODOVÝ SYSTÉM 
V prvom klasifikačnom období žiak získa  minimálne 4 známok: 
1 známky zo slovnej zásoby – písomnou alebo ústnou formou ( 10-20 bodov-podľa náročnosti) 
1 známka z ústnej odpovede (konverzácia, reprodukcia, rozprávanie – 10-20 bodov) 
1 známka zo súhrnného testu /slohového útvaru  (20 bodov) 
1 známka z gramatického testu (10-20 bodov-podľa náročnosti) 
 
 
V druhom klasifikačnom období 5. ročníka získa minimálne 3 známky: 
1 známka zo slovnej zásoby – písomnou alebo ústnou formou (10-20 bodov podľa náročnosti) 
1 známky z ústnej odpovede (konverzácia, reprodukcia, rozprávanie – 10-20 bodov) 
1 známka z gramatického priebežného / súhrnného testu (10-20 bodov) 
 
Pri ústnom skúšaní sa hodnotí s ohľadom na úroveň B1-B2 /podľa ročníka/   

-obsahové zvládnutie témy 
-samostatnosť a plynulosť prejavu, 
-gramatická správnosť 
-použitá slovná zásoba, výslovnosť, intonácia 

 
Písomné slohové prejavy sa hodnotia podľa nasledujúcich kritérií: 

-členenie a stavba textu 
-zodpovedajúci obsah a rozsah textu 
-gramatická správnosť, pravopis 
-slovná zásoba 

 
Stupnica hodnotenia písomných odpovedí:   100% - 90%  ] výborný 

89% - 75% ] chválitebný 
74% - 50% ] dobrý 



49% - 30% ] dostatočný 
29% - 0% ] nedostatočný 

 
 
 VZ = známka x váha + známka x váha + známka x váha ... 
    súčet hodnôt váh 

] počítame na 2 desatinné miesta: - priemer do 0,50 (vrátane) zaokrúhľujeme nadol 
     - priemer nad 0,50 zaokrúhľujeme nahor 
     - 1,50 = „1“; 1,51 = „2“ 

 
 
 

     V prípade, že žiak nezískal za klasifikačné obdobie v čase vyučovania 4 známky v prvom polroku 
a 3 známky v druhom polroku, učiteľ určí náhradný termín na preskúšanie. Ak sa žiak nedostaví na 
náhradné skúšanie, za nepreukázanie vedomostí z daného učiva mu učiteľ môže udeliť známku 
nedostatočný. 

 
     Pri výslednej klasifikácii treba však zohľadniť aj systematickú a sústavnú pripravenosť žiaka na 
vyučovanie, jeho aktivity a výkony na hodinách. 

 



Názov predmetu  Ruská literatúra 5. roč. – Bilingválna  sekcia C1                              

Vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia 

 

I. Charakteristika predmetu 

  
     Ruská literatúra ako súčasť cudzích  jazykov prispieva k pochopeniu a objavovaniu tých skutočností, 

ktoré presahujú oblasť skúseností sprostredkovaných materinským jazykom. Umožňuje poznávať odlišnosti 

v spôsobe života ľudí iných krajín a ich odlišné kultúrne tradície, históriu. Poskytuje aj prehĺbenie 

vedomostí a vzájomného medzinárodného porozumenia,  tolerancie a vytvára podmienky pre spoluprácu 

škôl  na medzinárodných projektoch.  

      Vzhľadom na využitie jazyka v súkromnej a profesijnej oblasti života, či už pri ďalšom štúdiu literatúry, 

cestovaní, spoznávaní kultúr sa kladie dôraz na praktické využitie osvojených kompetencií, efektívnu 

komunikáciu a činnostne zameraný prístup. Ruská literatúra  je podľa Európskeho referenčného rámca  

založená na schopnosti porozumieť, vyjadrovať myšlienky, pocity, fakty a názory ústnou a písomnou 

formou v primeranej škále spoločenských a kultúrnych súvislostí. 

     Poznanie literatúry, komunikácia a rozvoj kompetencií v cudzom jazyku  sú dôležité pre podporu 

mobility v rámci Európskej únie, umožňujú plne využívať slobodu pracovať a študovať v niektorom z jej 

členských štátov. Na  naplnenie týchto cieľov slúži aj vyučovanie ruskej literatúry. 

         Na vyučovanie ruskej literatúry je v piatom ročníku podľa školského vzdelávacieho 

programu  určená 4 hodinová dotácia. 
 

 

II. Rozvíjajúce ciele predmetu 

 

Cieľom vyučovacieho predmetu Ruská literatúra je umožniť žiakom: 

      

• naučiť sa  charakterizovať literárne diela v ruskej literatúry, 

• pracovať s textami diel autorov 20. stor., rozumieť všeobecným otázkam literatúry, má prehľad 

v dejinách ruskej literatúry 

• vedieť charakterizovať spoločenské a kultúrne podmienky vzniku  literatúry tohto obdobia, 

• analyzovať tvorbu literárnych predstaviteľov ,  

• charakterizovať literatúru kritického realizmu a vymenovať jej predstaviteľov a ich tvorbu, 

•  dokáže vysvetliť význam štandardizovaných pojmov,  

•  pozná veku primerané ruské diela z filmového, hudobného, dramatického a výtvarného umenia.  

• 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. 

 

 

 

III. Kompetencie 

 

     Kompetencie sú súhrnom vedomostí, zručností a vlastností, ktoré umožňujú žiakovi konať. Podstatou 

literárneho vzdelávania je:    

 

• naučiť sa  charakterizovať literárne diela v ruskej literatúry, 

• pracovať s textami diel autorov 20. stor., rozumie všeobecným otázkam literatúry, má prehľad   

    v dejinách ruskej literatúry 

• vedieť charakterizovať spoločenské a kultúrne podmienky vzniku  literatúry 



• analyzovať tvorbu literárnych predstaviteľov ,  

• charakterizovať literatúru revolučného obdobia a vymenovať jej predstaviteľov a ich tvorbu, 

•  dokáže vysvetliť význam štandardizovaných pojmov,  

•  pozná veku primerané ruské diela z filmového, hudobného, dramatického a výtvarného umenia.  

 

 

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

činnosti, vrátane jazykových činností.    

 

Žiak dokáže:    

 

•  vedome získavať nové vedomosti a zručnosti;  

•  opakovať si osvojené vedomosti a dopĺňať si ich;  

•  uvedomovať si stratégie učenia sa pri osvojovaní si ruskej literatúry;  

•  opísať rôzne stratégie učenia sa s cieľom pochopiť ich a používať;  

•  chápať potrebu vzdelávania sa v ruskej literatúre;  

•  dopĺňať si vedomosti a rozvíjať zručnosti, prepájať ich s už osvojeným učivom, systematizovať ich 

a využívať pre svoj ďalší rozvoj ;  

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

•  aktívne a často využívať doteraz osvojený cudzí jazyk a poznatky z literatúry;  

•  pri samostatnom štúdiu využívať dostupnú literatúru;  

•  byť otvorený kultúrnej a etnickej rôznorodosti;  

 

 

     Komunikačné jazykové kompetencie  

 
     Komunikačné jazykové kompetencie sú tie, ktoré umožňujú učiacemu sa používať konkrétne jazykové 

prostriedky v komunikácii.  

     Na uskutočnenie komunikačného zámeru a potrieb sa vyžaduje komunikačné správanie, ktoré je 

primerané danej situácii a bežné v krajinách, kde sa ruským jazykom hovorí.                  

       Komunikačné kompetencie zahŕňajú nasledovné zložky:  

 

       • jazykové kompetencie; 

       • sociolingválne kompetencie;  

       • pragmatické kompetencie. 

 

Jazyková kompetencia  

 

     Žiak  má osvojené jazykové kompetencie  ďalej  si ich upevňuje tak, aby ich dokázal používať. 

• vie charakterizovať literárne diela  ruskej literatúry 

• vie pracovať s textami diel autorov 20. stor.  

• vie charakterizovať spoločenské a kultúrne podmienky vzniku novodobej literatúry, 

• vie charakterizovať tvorbu literárnych predstaviteľov novodobej literatúry,  

• vie charakterizovať literatúru revolučného obdobia a vymenovať jej predstaviteľov a ich tvorbu, 

•  dokáže vysvetliť význam štandardizovaných pojmov,  

•  pozná veku primerané ruské diela z filmového, hudobného, dramatického a výtvarného umenia.  

 

  Žiak ovláda jazyk:  

• v takom rozsahu, aby sa dokázal zapojiť do besedy o prečítanom diele a vedel vyjadriť s použitím 

osvojenej slovnej zásoby na vymedzené témy týkajúce sa bežného života, aj keď jeho obmedzená 

slovná zásoba mu príležitostne spôsobuje ťažkosti s formuláciou jeho výpovede, pričom používa 
opisné jazykové prostriedky,  



• v dostatočnom rozsahu na to, aby mohol opísať nepredvídateľné situácie, vysvetliť hlavné body, 

myšlienky či problémy so značnou dávkou precíznosti a vyjadriť myšlienky, ktoré sa týkajú aj 

abstraktných tém, ktoré sú uvedené v učebných osnovách.  

• v takom rozsahu, aby mohol komunikovať primerane správne v známych kontextoch; všeobecne 

dobre ovládať gramatiku. Napriek chybám, ktorých sa dopúšťa, je jasné, čo chce vyjadriť, pomerne 

správne dokáže používať repertoár často používaných gramatických prostriedkov a vetných štruktúr 

v ľahko predvídateľných situáciách; 

• tak, aby vedel vytvoriť súvislý text, ktorý je všeobecne zrozumiteľný. Pravopis, interpunkcia a 

usporiadanie textu sú dostatočne presné na to, aby bolo možné text sledovať,  

• artikulačne zrozumiteľne vyslovovať, aj keď je niekedy evidentný cudzí prízvuk a objavujú sa   

príležitostné prípady nesprávnej výslovnosti 

 

 

 Sociolingválne kompetencie  

 

      Žiak má osvojené sociolingválne kompetencie a ďalej si ich rozvíja tak, aby dokázal:  

• správne reagovať v rôznych bežných spoločenských komunikačných situáciách,  

•  uvedomovať si rozdiely medzi formálnym a neformálnym prejavom;  

•  pri vyjadrovaní používať širokú škálu jazykových funkcií a v ich rámci reagovať, pričom využíva 

najbežnejšie vyjadrovacie prostriedky neutrálneho funkčného štýlu;  

•  uvedomovať si zásadné zdvorilostné normy a podľa nich sa aj správať;  

•  uvedomovať si najdôležitejšie rozdiely v zvyklostiach, v bežnej jazykovej praxi, v postojoch, 

hodnotách a presvedčení, ktoré sú v danom spoločenstve dominantné a sú typické pre jeho jazykové 

zázemie 

 

 Pragmatická kompetencia  

 

     Žiak  má osvojené pragmatické kompetencie na úrovni B2 ďalej si ich rozvíja tak, že dokáže:  

• pružne využívať rozsah jednoduchého jazyka, aby vyjadril väčšinu toho, čo chce vyjadriť;  

• zasiahnuť do diskusie na známu tému, pričom používa vhodné slovné spojenia, aby sa ujal slova;  

• začať, udržať a ukončiť jednoduchý osobný priamy rozhovor týkajúci sa bežných tém alebo 

osobných záujmov;  

• dostatočne plynulo vytvoriť jednoduché rozprávanie alebo opis ako lineárnu postupnosť 

kompozičných zložiek;  

•  spojiť sériu jednotlivých kratších bodov do súvislého lineárneho celku;  

•  dostatočne presne vyjadriť hlavné body myšlienky alebo problému;  

•  zrozumiteľne vyjadriť podstatu myšlienky 

 

IV. Komunikačné jazykové činnosti a stratégie – výkonový štandard 
 

           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 počas štúdia.  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.   

 
     Komunikačné zručnosti nemožno chápať izolovane, pretože sa navzájom prelínajú a 

dopĺňajú (ide o integrované zručnosti).  

 

1. Počúvanie s porozumením  

 

Žiak počas štúdia dokáže porozumieť:   

 



• jednoducho vyjadreným faktografickým informáciám o literárnych témach, identifikujúc 

všeobecné správy aj konkrétne detaily za predpokladu, že reč je zreteľne artikulovaná so 

všeobecne známym prízvukom;  

 textu ako celku, téme a hlavnej myšlienke;  

• špecifickým informáciám a zachytiť logickú štruktúru textu, rozlíšiť podstatné informácie od 

nepodstatných, rozlíšiť hovoriacich;  

• jednoduchým rečovým prejavom informatívneho charakteru s tematikou každodenného života 

(oznamy, inštrukcie, opisy, odkazy, pokyny, upozornenia, rady) prednesenom v primeranom 

tempe reči a v spisovnom jazyku;  

• autentickým dialógom na bežné témy, napr. telefonický rozhovor, interview; 

• prejavom naratívneho charakteru, napr. zážitok, príbeh;  

• podrobným orientačným pokynom;  

• podstatným informáciám v prednáškach, referátoch, diskusiách, ak mu je téma známa, a ak sú 

prednesené v primeranom tempe reči a v spisovnom jazyku;  

• základným informáciám z rozhlasových a televíznych správ s literárnou tematikou, ktoré sú 

prednesené v primeranom tempe reči. 

 

 2. Čítanie s porozumením  

 

           Žiak počas štúdia dokáže:   

 

• získať informácie z literárnych textov;  

• vyhľadať špecifické a detailné informácie v rôznych textoch, rozlíšiť základné a rozširujúce 

informácie v texte s jasnou logickou štruktúrou;  

• chápať logickú štruktúru literárneho textu na základe obsahu, ale aj lexikálnych a gramatických 

prostriedkov;  

•  odhadnúť význam neznámych slov z kontextu a meniť stratégie čítania podľa typu textu a 

účelu čítania;   

 

3.  Písomný prejav  

 

     Žiak dokáže napísať jednoduchý súvislý slohový útvar  na naštudované témy  a prečítané diela 

z literatúry a dokáže vyjadriť svoje postoje, pocity a dojmy. Vie správne používať základné lexikálne, 

gramatické, syntaktické a štylistické prostriedky vo formálnom a neformálnom písomnom prejave. 

Správne používa kompozičné postupy s ohľadom na obsah a adresáta písomného prejavu, ako aj s 

ohľadom na slohový útvar.  

     Žiak má rozvinuté zručnosti a ďalej si ich zdokonaľuje tak, že počas štúdia dokáže zrozumiteľne, v 

súlade s pravopisnými normami a štylisticky vhodne:  

 

• napísať hlavné myšlienky alebo informácie z vypočutého alebo prečítaného textu,  

• zostaviť osnovu, konspekt, anotáciu textu,  

• jednoducho opísať literárneho hrdinu, predmet, miesto, činnosť, udalosť,  

• napísať príbeh, rozprávanie, opis 

• napísať  súvislý slohový útvar s vyjadrením vlastného názoru a pocitov.  

 

4. Ústny prejav  

 

Ústny prejav – dialóg  

     Žiak sa vie jazykovo správne a primerane reagovať v bežných životných situáciách. Dokáže 

bezprostredne nadviazať rozhovor na literárne témy. 

      Žiak má rozvinuté zručnosti a ďalej si ich zdokonaľuje tak, že počas štúdia dokáže:  

• reagovať na podnety v rôznych komunikačných situáciách jazykovo správne, zrozumiteľne a 

primerane situácii,  

• začať, udržiavať a ukončiť rozhovor; 



• získavať, odovzdávať, overovať a potvrdzovať informácie, riešiť menej bežné situácie a 

vysvetliť príčinu a podstatu problému;  

• vyjadriť svoje myšlienky na abstraktné témy, ktoré sprostredkuje, napríklad filmy, knihy, 

scénické predstavenia, atď.;  

• bez prípravy sa zapojiť do rozhovoru na známe témy, vyjadriť osobné názory, vyjadriť a 

reagovať na pocity, akými sú prekvapenie, šťastie, smútok, záujem a nezáujem;  

• porovnať a dať do protikladu alternatívy s podrobným vysvetlením toho, čo treba robiť, kam 

ísť, koho alebo čo si vybrať atď.;  

•  vyjadriť a požiadať o osobné názory a stanoviská v diskusii na zaujímavé témy;  

•  vyhľadať a vyjadriť jednoduché faktografické informácie;  

•  požiadať o podrobné usmernenia a riadiť sa nimi;  

•  získať podrobnejšie informácie 

 

 

Ústny prejav – monológ  

 

     Žiak vie súvisle a s využitím literárnych jazykových prostriedkov hovoriť o svojich skúsenostiach, 

pocitoch, zážitkoch. Vie odôvodniť a vysvetliť svoj názor. Dokáže porozprávať jednoduchý príbeh a 

prerozprávať obsah prečítaného alebo vypočutého textu a vyjadriť svoj postoj.  

     Žiak má rozvinuté zručnosti a ďalej si ich zdokonaľuje tak, že počas štúdia dokáže:  

 

• vyjadrovať sa jazykovo správne, zrozumiteľne a primerane situácii k témam z literárneho 

života,  

• opísať postavy diel, predmety, činnosti a udalosti,   

• interpretovať a odovzdávať informácie,  

• dokáže tvoriť a vyrozprávať  príbehy (na základe prečítaného alebo osnovy).  

• stručne zdôvodniť a vysvetliť svoje názory, plány a činnosti;  

 

 MEDIAČNÉ ČINNOSTI A STRATÉGIE 

V mediačných procesoch sa žiak nezaoberá vyjadrovaním vlastných názorov, ale pôsobí ako 

sprostredkovateľ medzi hovoriacimi zvyčajne používajúcimi rozličné jazyky, ktorí nie sú schopní 

sa dorozumieť priamo (upravené SERR, 2013, s. 89). 

Žiak dokáže: 

• zhrnúť a sprostredkovať hlavnú myšlienku hovoreného alebo písomného textu v cudzom 

jazyku. 

 
 

V. Predmetové kompetencie 
 

     Sú vyjadrené v spôsobilostiach, ktoré súvisia s komunikačnými situáciami v ústnom aj v písomnom 

prejave a zahŕňajú aj reakcie všetkých účastníkov komunikačnej situácie, a vo funkciách, ktoré sú chápané 

ako základné časti komunikácie, ktoré žiak musí ovládať, aby sa mohla komunikácia uskutočniť. 

Prehľad kompetencií a funkcií jazyka. 

 

 

Spôsobilosti  Funkcie  

1. Nadviazať kontakt v súlade 

s komunikačnou situáciou 

Upútať pozornosť 

Pozdraviť 
Odpovedať na pozdrav 

Rozlúčiť sa 

Poďakovať a vyjadriť svoje uznanie 



2. Vypočuť si a podať 

informácie 

Informovať sa 

Potvrdiť (trvať na niečom) 

Začleniť informáciu 

Odpovedať na žiadosť 

3. Vybrať si z ponúkaných 

možností 

Identifikovať 

Opísať 

Potvrdiť/Odmietnuť (vyjadriť nesúhlas) 

Opraviť (korigovať) 

4. Vyjadriť svoj názor 

Vyjadriť svoj názor Vyjadriť svoj súhlas 

Vyjadriť svoj nesúhlas 

Vyjadriť presvedčenie 

Vyjadriť vzdor 

Protestovať 

Vyjadriť stupeň istoty 

5. Vyjadriť svoju vôľu 
Vyjadriť svoje želania/túžby 

Vyjadriť svoje plány (blízke a budúce) 

6. Vyjadriť svoju schopnosť 

 

Vyjadriť vedomosti/poznatky/zistenia 

Vyjadriť neznalosť 

Vyjadriť svoju schopnosť vykonať nejakú 

činnosť 

7. Vnímať a prejavovať svoje 

city 

Vyjadriť radosť z niečoho, šťastie, 

uspokojenie 

Vyjadriť smútok, skľúčenosť 

Vyjadriť sympatie 

Vyjadriť fyzickú bolesť 

Utešiť, podporiť, dodať odvahu 

8. Vyjadriť očakávania a 

reagovať na ne 

Vyjadriť nádej 

Vyjadriť sklamanie 

Vyjadriť strach, znepokojenie, obavu 

Ubezpečiť 

Vyjadriť úľavu 

Vyjadriť spokojnosť 

Vyjadriť nespokojnosť, posťažovať si 

Zistiť spokojnosť/nespokojnosť niekoho s 

niekým/s niečím 

10. Reagovať vo vyhrotenej 

situácii 

Vyjadriť svoj hnev, zlú náladu 

Reagovať na hnev, na zlú náladu niekoho 

iného 

Urážať 

Nadávať 

11. Stanoviť, oznámiť a prijať 

pravidlá alebo povinnosti 

Vyjadriť príkaz/zákaz 

Vyjadriť morálnu alebo sociálnu normu 

Získať povolenie, súhlas 

Dať súhlas, povoliť niečo 

Odmietnuť 

Zakázať 

Vzoprieť sa proti zákazu/Spochybniť 

zákaz 

Vyhrážať sa 

Sľúbiť 

12. Reagovať na nesplnenie 

pravidiel alebo povinností 

Obviniť, obviniť sa, priznať sa 

Ospravedlniť sa 

Odmietnuť obvinenie 



Vyčítať 

13. Reagovať na príbeh alebo 

udalosť 

Vyjadriť záujem o niečo 

Vyjadriť záujem o to, čo niekto rozpráva 

Vyjadriť prekvapenie 

Vyjadriť, že ma niekto/niečo neprekvapi-

lo 

Vyjadriť nezáujem 

14. Ponúknuť a reagovať na 

ponuku 

Žiadať od niekoho niečo 

Odpovedať na žiadosť 

Navrhnúť niekomu, aby niečo vykonal 

Navrhnúť niekomu, aby sme spoločne 

niečo vykonali 

Ponúknuť pomoc (urobiť niečo namiesto 

niekoho iného) 

Navrhnúť, že niečo požičiam/darujem 

Odpovedať na návrh niekoho iného 

15. Reagovať na niečo, čo sa 

má udiať v budúcnosti 

Varovať pred niekým/niečím  

Poradiť  

Dodať odvahu/Podporiť  

Adresovať niekomu svoje želanie  

16. Reagovať na niečo, čo sa 

udialo v minulosti 

Spomenúť si na niečo/niekoho  

Vyjadriť, že som na niečo/niekoho 

zabudol  

Pripomenúť  

Kondolovať  

Gratulovať  

17. Reagovať pri prvom 

stretnutí 

Predstaviť niekoho  

Predstaviť sa  

Reagovať na predstavenie niekoho  

Privítať  

Predniesť prípitok  

18. Korešpondovať 

Korešpondovať  

Začať list  

Ukončiť list  

19. Telefonovať 
Začať, udržiavať a ukončiť telefonický 

rozhovor  

20. Vymieňať si názory, 

komunikovať s niekým 

Začať rozhovor  

Ujať sa slova v rozhovore  

Vypýtať si slovo  

Vrátiť sa k nedopovedanému, keď ma 

prerušili  

Zabrániť niekomu v rozhovore  

21. Vypracovať 

prezentáciu/prednášku 

Uviesť tému, hlavnú myšlienku (hlavné 

myšlienky)  

Oboznámiť s obsahom/osnovou  

Rozviesť tému a osnovu  

Prejsť z jedného bodu na iný  

Ukončiť svoj výklad  

22. Obohatiť/Doplniť 

štruktúrovanú 

prezentáciu/prednášku 

Podčiarknuť/ dať do pozornosti  

Odbočiť od témy (digresia)  

Vrátiť sa k pôvodnej téme  



Uviesť príklad  

Citovať  

Parafrázovať  

23. Zúčastniť sa na 

diskusii/Argumentovať 

Navrhnúť novú tému/nové body diskusie  

Odmietnuť diskutovať na ponúkanú 

tému/bod diskusie  

Vrátiť sa k téme/ k bodu diskusie  

24. Uistiť sa v rozhovore, že 

moje slová/môj výklad/môj 

argument boli pochopené 

Uistiť sa, že účastníci komunikácie 

pochopili moje vyjadrenia  

Uistiť sa, že som dobre pochopil to, čo 

bolo povedané  

Požiadať o pomoc pri vyjadrovaní 

ohľadom problematického 

slova/vyjadrenia/frázy  

Nahradiť zabudnuté/nepoznané slovo  

Hľadať slovo/vetu  

Opraviť sa, vrátiť sa k rozhovoru  

25. Porozprávať niečo 

Rozprávať príbeh  

Začať príbeh, historku, anekdotu  

Zhrnúť príbeh, historku  

 

 

 

VI. Obsah vzdelávania 

 
Ročník: Piaty –  Ruská literatúra v bilingválnej forme štúdia  

Hodinová dotácia:  4 hodiny týždenne 

  

Ročník Prehľad tematických celkov Orientačná hodinová dotácia 

Piaty Literatúra 20. storočia 40 

Súčasná ruská literatúra 24 

Všeobecné otázky literatúry                         6 

Dejiny literatúry 10 

 Sumarizácia 20 

 

Výkonový štandard – spoločný pre všetky tematické celky. 

Žiak vie: 

• charakterizovať ruskú literatúru  20. storočia a súčasnú ruskú literatúru 

• charakterizovať literárne diela  literatúry 20. stor. a súčasnej ruskej literatúry 

• vysvetliť význam štandardizovaných pojmov 

• pozná veku primerané ruské diela z filmového, hudobného, dramatického a výtvarného 

umenia.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Literatúra 20. storočia (40) 

Obsahový štandard 

• I.S. Brodskij. 

• V. Achmadulina. 

• M. A. Bulgakov. 

• V. G. Rasputin. 

• E. A. Jevtušenko. 

• Č. Ajtmatov. 

• V. S. Vysockij. 

• I. Denežkina. 

• A. Solženicin. 

 

 

. 

Súčasná ruská literatúra (24) 

Obsahový štandard 

• L. Ulitskaja 

• L. Petruševskaja 

• T.N. Tolstaja 

• V.O. Pelevin 

• V.S. Makanin 

• Autori podľa vlastného výberu 

 

 

 

                                                     Všeobecné otázky literatúry (6) 

Obsahový štandard 

• Periodizácia ruskej literatúry 

• Smery v ruskej literatúre 

• Žánre v ruskej literatúre 

 

 

 

 

                                                      Dejiny ruskej literatúry (10) 

Obsahový štandard 

 

• Stará ruská literatúra 

• História literatúry 18. stor. 

• História literatúry 19. stor. 

• História literatúry 20.stor. 

 

 

 

 

Sumarizácia (20) 

Obsahový štandard 

• Opakovanie a upevňovanie učiva 

 

 

 

 

 



VII. Metódy a formy práce  
 

a) Motivačné: 

Motivačné vstupné: motivačné rozprávanie, motivačný rozhovor, motivačná demonštrácia, 

problém ako motivácia, brainstorming 

Motivačné priebežné: motivačná výzva, aktualizácia obsahu učiva, pochvala, povzbudenie 

  

b) Expozičné:  

Metódy priameho prenosu poznatkov:  

Monologické slovné: rozprávanie, opis, výklad 

Dialogické slovné.: rozhovor, beseda, brainstorming, napodobňovanie životných situácií 

Metódy sprostredkovaného prenosu poznatkov: demonštrácia obrazu, demonštrácia filmov, 

nahrávky 

 Metódy problémové: problémové vyučovanie 

Metódy samostatnej práce a audiodidaktické: samostatná práca s knihou, písanie,          

 vypracovanie osnovy, témy, samostatné štúdium s využitím techniky 

 

c) Fixačné metódy: 

Metódy opakovania a precvičovania vedomostí, spôsobilostí : ústne opakovanie učiva, metóda 

otázok a odpovedí, písomné opakovanie, opakovanie s využitím učebnice a inej literatúry 

 

d) Klasické didakticko-diagnostické: 

ústne skúšanie, písomné skúšanie 

 

     Využitie metód a foriem práce sa líši v závislosti od jednotlivých vyučovacích hodín. Využité metódy 

a formy práce na konkrétnej vyučovacej hodine sú uvedené v tematických výchovno-vzdelávacích  plánoch. 

  

 

 

VIII. Učebné zdroje 

 

Nová maturita Katarína Gogová, Marta Richterová, Eva Gabrišová 

www.библиотека.ру 

Prezentácie z ruských webových stránok 

Ruská literatúra : Русская литература Хрестоматия для 8 класса ср. школ Т.П.Казымова 

Ruská literatúra XIX. Storočia : Хрестоматия XIX. Века С.А.Зинин, В.И.Сахаров  

Ruská literatúra : Ру. Лит. для 10. класса , Н.Н.Скатова 

Ruská literatúra : Ру. Лит. для 8. Класса И.И.Громов В.И.Коровин Н.К.Семенова 

Ruská literatúra: Книги для внеклассного чтения 

Встречи с Россией,Ruský jazyk pre 3.-4.ročník stredných škôl 

Prekladové slovníky 

Výkladové slovníky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.библиотека.ру/


IX. Hodnotenie predmetu  Ruská literatúra  -  Bilingválna sekcia 

 
Kritériá hodnotenia a klasifikácie žiakov vychádzajú z Metodického pokynu č. 21/2011 na hodnotenie 

a klasifikáciu žiakov stredných škôl a z Vyhlášky 318/2008 Z. z. (Vyhláška Ministerstva školstva 

Slovenskej republiky o ukončovaní štúdia na stredných školách). 

 

Hodinová dotácia  -  4 hodiny týždenne 

V jednom klasifikačnom období žiak získa  minimálne 5 známok: 

2 známky zo slovnej zásoby – písomnou alebo ústnou formou (váha 1, 2 podľa náročnosti) 

1 známka z ústnej odpovede (konverzácia, reprodukcia, rozprávanie, simulácia, opis obrázkov, dialóg – 

váha 1, 2 podľa náročnosti) 

1 známka zo slohovej písomnej práce (váha 2) 

1 známka z testu (váha 1, 2 podľa náročnosti) 

 

V druhom klasifikačnom období žiak 5.ročníka získa minimálne 4 známky:  

1 známka zo slovnej zásoby – písomnou aleboústnou formou (váha 1, 2 podľa náročnosti) 

1 známky z ústnej odpovede (konverzácia, reprodukcia, rozprávanie, dialóg – váha 1, 2 podľa náročnosti) 

1 známka zo slohovej písomnej práce (váha 2) 

1 známka z testu (váha 1, 2 podľa náročnosti) 

 

 Pri ústnom skúšaní sa hodnotí s ohľadom na úroveň C1  

• obsahové zvládnutie témy 

• samostatnosť a plynulosť prejavu, 

• gramatická správnosť 

• použitá slovná zásoba, výslovnosť, intonácia 

 

Písomné slohové prejavy sa hodnotia podľa nasledujúcich kritérií: 

• členenie a stavba textu 

• zodpovedajúci obsah a rozsah textu 

• gramatická správnosť, pravopis 

• slovná zásoba 

 

     Základom pre klasifikáciu bude žiakov dosiahnutý počet bodov z maximálneho počtu bodov 

jednotlivých hodnotených prác a odpovedí, prevedený na percentá a následne na známku podľa 

nasledujúcej klasifikačnej stupnice:  

 

100% –  90 %   =  výborný 

89%   -   75%   =  chválitebný 

74%   -   50%   =  dobrý 

49%   -   30%   =  dostatočný 

29%   -   0%     =   nedostatočný 

 

 VZ = známka x váha + známka x váha + známka x váha ... 

    súčet hodnôt váh 

 počítame na 2 desatinné miesta: - priemer do 0,50 zaokrúhľujeme nadol 

     - priemer nad 0,50 zaokrúhľujeme nahor 

 

     Pri výslednej klasifikácii sa zohľadňuje aj systematická a sústavná pripravenosť žiaka na vyučovanie, 

jeho aktivity a výkony na hodinách. 

                                 



 

 

 

 

 

 

 



 



Názov predmetu  Ruské reálie 5. roč. – Bilingválna sekcia C1                                 

Vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia 

 

I. Charakteristika predmetu 

  
    Predmet ruské reálie ako súčasť cudzích jazykov prispieva k pochopeniu a objavovaniu tých 

skutočností, ktoré presahujú oblasť skúseností sprostredkovaných materinským jazykom. Umožňuje 

poznávať odlišnosti v spôsobe života ľudí iných krajín a ich odlišné kultúrne tradície. Poskytuje aj 

prehĺbenie vedomostí a vzájomného medzinárodného porozumenia,  tolerancie a vytvára podmienky 

pre spoluprácu škôl  na medzinárodných projektoch.  

      Vzhľadom na využitie jazyka v súkromnej a profesijnej oblasti života, či už pri ďalšom štúdiu, 

cestovaní, spoznávaní kultúr sa kladie dôraz na praktické využitie osvojených kompetencií, efektívnu 

komunikáciu a činnostne zameraný prístup. Komunikácia v ruskom jazykoch je podľa Európskeho 

referenčného rámca  založená na schopnosti porozumieť, vyjadrovať myšlienky, pocity, fakty a názory 
ústnou a písomnou formou v primeranej škále spoločenských a kultúrnych súvislostí. 

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

Európskej únie, umožňujú plne využívať slobodu pracovať a študovať v niektorom z jej členských 

štátov. Na  naplnenie týchto cieľov slúži aj vyučovanie predmetu ruské reálie na bilingválnom gymnáziu 

s ruskou sekciou. 

 

     Na vyučovanie predmetu ruské reálie vo štvrtom ročníku bilingválneho gymnázia podľa školského 

vzdelávacieho programu  je určená dvojhodinová dotácia.  

Požiadavky pre vzdelávanie v predmete ruské reálie vychádzajú zo Spoločného Európskeho 

referenčného rámca pre jazyky, ktorý popisuje jednotlivé úrovne ovládania cudzieho jazyka podľa 

stupnice A1 – C2.  

    Vzdelávanie v ruskom jazyku na bilingválnom gymnáziu smeruje k dosiahnutiu úrovne C1 pre 

absolventa, ktorý  ukončí vzdelávanie maturitnou skúškou. 

 

 

II. Rozvíjajúce ciele predmetu 
 

Cieľom vyučovacieho predmetu ruské reálie 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 komunikačný zámer sa 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. 

 

 

III. Kompetencie 
 

     Kompetencie sú súhrnom vedomostí, zručností a vlastností, ktoré umožňujú žiakovi konať. Podstatou 

jazykového vzdelávania je, aby žiaci:    

 

• dokázali riešiť každodenné životné situácie v cudzej krajine a v ich riešení pomáhali cudzincom, 

ktorí sú v ich vlastnej krajine; 

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

jazykom a sprostredkúvajú im svoje myšlienky a pocity;  



•  lepšie chápali 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.    

 

Žiak dokáže:    

 

•  vedome získavať nové vedomosti a zručnosti;  

•  opakovať si osvojené vedomosti a dopĺňať si ich;  

•  uvedomovať si stratégie učenia sa pri osvojovaní si ruského jazyka;  

•  opísať rôzne stratégie učenia sa s cieľom pochopiť ich a používať;  

•  chápať potrebu vzdelávania sa v cudzom jazyku;  

•  dopĺňať si vedomosti a rozvíjať zručnosti, prepájať ich s už osvojeným učivom, systematizovať 

ich a využívať pre svoj ďalší rozvoj a reálny život;  

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

rozvoja;  

•  aktívne a často využívať doteraz osvojený cudzí jazyk;  

•  pri samostatnom štúdiu využívať dostupné materiály;  

•  byť otvorený kultúrnej a etnickej rôznorodosti;  

•  rozoznať základné normy správania sa a bežné spoločenské konvencie vybraných krajín, v 

ktorých sa hovorí daným cudzím jazykom;  

•  identifikovať základné kultúrne aspekty vybraných krajín cieľového jazyka a rozoznať rozdiel 

medzi nimi a podobnými kultúrnymi aspektami vlastnej krajiny. 

 

     Komunikačné jazykové kompetencie  

 

     Komunikačné jazykové kompetencie sú tie, ktoré umožňujú učiacemu sa používať konkrétne 

jazykové prostriedky v komunikácii.  

     Na uskutočnenie komunikačného zámeru a potrieb sa vyžaduje komunikačné správanie, ktoré je 

primerané danej situácii a bežné v krajinách, kde sa ruským jazykom hovorí.                  

       Komunikačné kompetencie zahŕňajú nasledovné zložky:  

 

       • jazykové kompetencie; 

       • sociolingválne kompetencie;  

       • pragmatické kompetencie. 

 
Jazyková kompetencia  

 

     Žiak  na úrovni C1 má osvojené jazykové kompetencie na úrovni B2 a ďalej si ich rozvíja tak, aby 

dokázal používať:  

• slovnú zásobu vrátane frazeológie v rozsahu komunikačných situácií a tematických okruhov 

(lexikálna kompetencia),  

• morfologické tvary a syntaktické modely (gramatická kompetencia),   

• slovotvorbu a funkcie gramatických javov (sémantická kompetencia),  

• zvukové a grafické prostriedky jazyka (fonologická kompetencia: ortoepická a ortografická).  

 

  Žiak dokáže: 

 

•  vyjadriť sa jasne a bez zjavných známok nutnosti obmedzovať to, čo chce povedať;  

•  ovládať jazyk v dostatočnom rozsahu na to, aby mohol podať jasný opis, vyjadrovať názory a 

argumentovať bez nápadného hľadania slov, pričom používa zložité typy podraďovacích súvetí;  

•  v relatívne vysokej miere ovládať gramatiku. Nerobí chyby, ktoré by viedli k nedorozumeniu; 

• osvojiť si jasnú, prirodzenú výslovnosť a intonáciu;  



•  vytvoriť jasne zrozumiteľný súvislý písomný text, ktorý sa riadi štandardným usporiadaním a 

členením do odsekov;  

•  pomerne presne si osvojiť pravopis a interpunkciu, ktoré však môžu obsahovať znaky vplyvu 

materinského jazyka  

 

 

 Sociolingválne kompetencie  

 

Žiak dokáže:   

• správne reagovať v rôznych spoločenských komunikačných situáciách;  

•  poznať bežné frazeologické spojenia, príslovia a porekadlá;  

•  vyjadrovať sa s istotou, zrozumiteľne a zdvorilo vo formálnych aj neformálnych funkčných 

štýloch, ktoré zodpovedajú danej situácii a osobám;  

•  pri vyjadrovaní používať širokú škálu jazykových funkcií a v ich rámci reagovať, pričom 

využíva vyjadrovacie prostriedky neutrálneho funkčného štýlu; 

• uvedomiť si zásadné zdvorilostné normy a podľa nich sa aj správa;  

•  uvedomiť si najdôležitejšie rozdiely v zvyklostiach, v postojoch, hodnotách a presvedčení, 

ktoré sú v danom spoločenstve dominantné a sú typické pre jeho jazykové zázemie  

     

 

 Pragmatická kompetencia  

 

     Žiak na úrovni C1 má osvojené pragmatické kompetencie na úrovni B2 a ďalej si ich rozvíja tak, že 

dokáže:  

• prispôsobiť svoj prejav, svoje vyjadrovacie prostriedky situácii a príjemcovi jazykového 

prejavu a zvoliť si vhodnú úroveň formálnosti, ktorá zodpovedná daným okolnostiam;  

•  zasiahnuť do diskusie na známu tému, pričom používa vhodné slovné spojenia, aby sa ujal 

slova;  

•  komunikáciu začať, udržať a ukončiť ju pomocou účinného striedania sa s partnerom;  

•  rozvinúť zrozumiteľný opis alebo rozprávanie, pričom rozvinie hlavné kompozičné zložky 

a doloží ich adekvátnymi podrobnosťami a príkladmi;  

•  efektívne využívať rozličné spojovacie výrazy tak, aby vystihli vzťah medzi jednotlivými 

myšlienkami;  

• celkom plynulo komunikovať s rodenými hovoriacimi do takej miery, že komunikácia nie 

je zaťažujúca pre žiadnu zo zúčastnených strán;  

• spoľahlivo odovzdávať podrobné informácie   

 

 

IV. Komunikačné jazykové činnosti a stratégie – výkonový štandard 
 

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 

počas štúdia.  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.   

 
     Komunikačné zručnosti nemožno chápať izolovane, pretože sa navzájom prelínajú a 

dopĺňajú (ide o integrované zručnosti).  

 

 

 

 

 

 



1. Počúvanie s porozumením  

 

Žiak na konci príslušného stupňa vzdelávania dokáže:   

 

• porozumieť živej alebo vysielanej spisovnej reči na známe aj neznáme témy, s ktorými sa 

stretáva v každodennom živote;  

•  sledovať dlhšiu a zložitú argumentáciu za predpokladu, že téma je dostatočne známa a 

postup prezentácie je vyznačený explicitnými prostriedkami;  

•  s istým úsilím pochopiť živý rozhovor medzi rodenými hovoriacimi;  

•  pochopiť podstatné body prednášok, rozhovorov, správ, ktoré sú obsahovo a jazykovo 

zložité; 

•  porozumieť odkazom a hláseniam na konkrétne a abstraktné témy, pokiaľ sú hovorené 

normálnym tempom a v spisovnom jazyku;  

•  porozumieť nahrávkam v spisovnom jazyku, s ktorými sa môže stretnúť v spoločenskom a 

akademickom živote a okrem informačného obsahu identifikovať aj názory a postoje 

hovoriaceho  

 

 2. Čítanie s porozumením  

 

Žiak na konci príslušného stupňa vzdelávania dokáže:   

 

• získať informácie z bežných textov;  

•  na uspokojivej úrovni porozumenia prečítať nekomplikované faktografické texty;  

•  vyhľadať špecifické aj detailné informácie v rôznych textoch, rozlíšiť základné a 

rozširujúce informácie v texte s jasnou logickou štruktúrou;  

•  chápať logickú štruktúru textu na základe jeho obsahu, ale aj  lexikálnych a gramatických 

prostriedkov;  

•  odhadnúť význam neznámych slov z kontextu a meniť stratégie čítania podľa typu textu a 

účelu čítania;  

• prečítať korešpondenciu, ktorá sa vzťahuje na vlastnú oblasť záujmu a okamžite pochopiť 

základný význam textu;  

•  porozumieť článkom a správam zaoberajúcim sa aktuálnymi problémami, v ktorých 

pisatelia zaujímajú konkrétne postoje alebo názory;  

•  rozoznať hlavné závery v jasne určených argumentačných textoch, ako aj argumentačnú 

líniu v spracovaní prezentovanej problematiky, i keď nie vždy do podrobností  

 

3.  Písomný prejav  

 

     Žiak na úrovni C1 dokáže napísať jednoduchý súvislý prejav na témy z každodenného života a 

dokáže vyjadriť svoje postoje, pocity a dojmy. Vie správne používať základné lexikálne, 

gramatické, syntaktické a štylistické prostriedky vo formálnom a neformálnom písomnom prejave. 

Správne používa kompozičné postupy s ohľadom na obsah a adresáta písomného prejavu, ako aj s 

ohľadom na slohový útvar.  

     Žiak na konci príslušného stupňa vzdelávania dokáže: 

 

• napísať hlavné myšlienky alebo informácie z vypočutého alebo prečítaného textu;  

•  zostaviť osnovu, konspekt, anotáciu textu;  

• opísať osobu, predmet, miesto, činnosť, situáciu, udalosť;  

• napísať súvislý slohový útvar s vyjadrením vlastného názoru, pocitov, s využitím 

argumentácie a porovnávania.   

  

4. Ústny prejav  

 

Ústny prejav – dialóg  



     Žiak sa vie jazykovo správne a primerane reagovať v bežných životných situáciách. Dokáže 

bezprostredne nadviazať rozhovor na témy z každodenného života. 

 

      Žiak na konci príslušného stupňa vzdelávania dokáže: 

 

• reagovať v rôznych komunikačných situáciách primerane, jazykovo správne a 

zrozumiteľne;  

•  viesť, prerušiť a nadviazať rozhovor a preformulovať svoj jazykový prejav;  

•  správne reagovať na partnerove repliky v prirodzených a simulovaných situáciách a v 

situačných dialógoch, prebrať iniciatívu počas rozhovoru (napr. zmeniť tému);  

•  interpretovať a odovzdávať informácie;  

•  podať jasný a podrobný opis toho, ako uskutočniť nejaký postup;  

•  vysvetliť a obhájiť svoje názory v diskusii poskytnutím dôležitých vysvetlení, dôvodov a 

poznámok;  

•  spoľahlivo porozumieť podrobným pokynom;  

•  jasne načrtnúť situáciu alebo problém, uvažovať o príčinách alebo následkoch a zvažovať 

výhody alebo nevýhody rozličných prístupov    

 

Ústny prejav – monológ  

 

     Žiak vie súvisle a s využitím jednoduchších jazykových prostriedkov hovoriť o svojich 

skúsenostiach, pocitoch, zážitkoch. Vie odôvodniť a vysvetliť svoj názor. Dokáže porozprávať 

jednoduchý príbeh a prerozprávať obsah prečítaného alebo vypočutého textu a vyjadriť svoj postoj.  

     Žiak na konci príslušného stupňa vzdelávania dokáže: 

 

• vyjadriť sa plynulo a správne k rôznym všeobecným témam s ohľadom na stupeň 

formálnosti prejavu;  

•  pripraviť a predniesť dlhší prejav na určitú tému aj s odborným zameraním, ak sa téma týka 

oblasti jeho osobného záujmu;  

•  jasne a podrobne opísať osoby, predmety, situácie, činnosti a udalosti;  

•  tvoriť príbehy (na základe obrázkov alebo osnovy);  

•  interpretovať a stručne zhrnúť, napr. obsah filmu, knihy a vyjadriť svoj postoj k nim;  

•  opísať obrázky, mapy, grafy, porovnať ich a vyjadria svoj názor a postoj k nim; 

• jasne argumentovať, argumentáciu dostatočne rozviesť a podporiť svoj názor ďalšími 

argumentmi a prípadnými podrobnosťami;  

•  predniesť oznámenia na najvšeobecnejšie témy dostatočne jasne, precízne a spontánne  

 

 

 

V. Predmetové kompetencie 
 

     Sú vyjadrené v spôsobilostiach, ktoré súvisia s komunikačnými situáciami v ústnom aj v písomnom 

prejave a zahŕňajú aj reakcie všetkých účastníkov komunikačnej situácie, a vo funkciách, ktoré sú 

chápané ako základné časti komunikácie, ktoré žiak musí ovládať, aby sa mohla komunikácia 

uskutočniť. 

Prehľad kompetencií a funkcií jazyka. 

 

 

Spôsobilosti  Funkcie  

1. Nadviazať kontakt v súlade 

s komunikačnou situáciou 

Upútať pozornosť 

 

 



2. Vypočuť si a podať 

informácie 

Informovať sa 

Potvrdiť (trvať na niečom) 

Začleniť informáciu 

3. Vybrať si z ponúkaných 

možností 

Identifikovať 

Opísať 

Potvrdiť/Odmietnuť (vyjadriť nesúhlas) 

Opraviť (korigovať) 

4. Vyjadriť svoj názor 

Vyjadriť svoj názor Vyjadriť svoj súhlas 

Vyjadriť svoj nesúhlas 

Vyjadriť presvedčenie 

Vyjadriť vzdor 

Protestovať 

Vyjadriť stupeň istoty 

5. Vyjadriť svoju vôľu 
Vyjadriť svoje želania/túžby 
Vyjadriť svoje plány (blízke a budúce) 

6. Vyjadriť svoju schopnosť 

    Vyjadriť vedomosti/poznatky/zistenia 

Vyjadriť neznalosť 

Vyjadriť svoju schopnosť vykonať nejakú 

činnosť 

7. Vnímať a prejavovať svoje 

city 

Vyjadriť radosť z niečoho, šťastie, 

uspokojenie 

Vyjadriť smútok, skľúčenosť 

Vyjadriť sympatie 

8. Vyjadriť očakávania a 

reagovať na ne 

Vyjadriť nádej 

Vyjadriť sklamanie 

Vyjadriť strach, znepokojenie, obavu 

Ubezpečiť 

Vyjadriť úľavu 

Vyjadriť spokojnosť 

Vyjadriť nespokojnosť, posťažovať si 

Zistiť spokojnosť/nespokojnosť niekoho s 

niekým/s niečím 

9. Predstaviť svoje záľuby a 

svoj vkus 

Vyjadriť, čo mám rád, čo sa mi páči, čo 

uznávam 

Vyjadriť, že niekoho/niečo nemám rád 

Vybrať si z ponúkaných možností 

najobľúbenejšiu 

10. Stanoviť, oznámiť a prijať 

pravidlá alebo povinnosti 

Vyjadriť príkaz/zákaz 

Vyjadriť morálnu alebo sociálnu normu 

Dať súhlas, povoliť niečo 

Odmietnuť 
Zakázať 

11. Reagovať na nesplnenie 

pravidiel alebo povinností 

Obviniť, obviniť sa, priznať sa 

Ospravedlniť sa 

Odmietnuť obvinenie 

12. Reagovať na príbeh alebo 

udalosť 

Vyjadriť záujem o niečo 

Vyjadriť záujem o to, čo niekto rozpráva 

Vyjadriť prekvapenie 

Vyjadriť, že ma niekto/niečo neprekvapi-

lo 

Vyjadriť nezáujem 

14. Ponúknuť a reagovať na 

ponuku 

Žiadať od niekoho niečo 

Odpovedať na žiadosť 

Navrhnúť niekomu, aby niečo vykonal 



Navrhnúť niekomu, aby sme spoločne 

niečo vykonali 

Ponúknuť pomoc (urobiť niečo namiesto 

niekoho iného) 

Navrhnúť, že niečo požičiam/darujem 

Odpovedať na návrh niekoho iného 

15. Reagovať na niečo, čo sa 

má udiať v budúcnosti 

Varovať pred niekým/niečím  

Poradiť  

Dodať odvahu/Podporiť  

16. Reagovať na niečo, čo sa 

udialo v minulosti 

Spomenúť si na niečo/niekoho  

Vyjadriť, že som na niečo/niekoho 

zabudol  

17. Telefonovať 
Začať, udržiavať a ukončiť telefonický 

rozhovor  

18. Vymieňať si názory, 

komunikovať s niekým 

Začať rozhovor  

Ujať sa slova v rozhovore  

Vypýtať si slovo  

Vrátiť sa k nedopovedanému, keď ma 

prerušili  

Zabrániť niekomu v rozhovore  

19. Vypracovať 

prezentáciu/prednášku 

Uviesť tému, hlavnú myšlienku (hlavné 

myšlienky)  

Oboznámiť s obsahom/osnovou  

Rozviesť tému a osnovu  

Prejsť z jedného bodu na iný  

Ukončiť svoj výklad  

20. Obohatiť/Doplniť 

štruktúrovanú 

prezentáciu/prednášku 

Podčiarknuť/ dať do pozornosti  

Odbočiť od témy (digresia)  

Vrátiť sa k pôvodnej téme  

Uviesť príklad  

Citovať  

Parafrázovať  

21. Zúčastniť sa na 

diskusii/Argumentovať 

Navrhnúť novú tému/nové body diskusie  

Odmietnuť diskutovať na ponúkanú 

tému/bod diskusie  

Vrátiť sa k téme/ k bodu diskusie  

22. Uistiť sa v rozhovore, že 

moje slová/môj výklad/môj 

argument boli pochopené 

Uistiť sa, že účastníci komunikácie 

pochopili moje vyjadrenia  

Uistiť sa, že som dobre pochopil to, čo 
bolo povedané  

Požiadať o pomoc pri vyjadrovaní 
ohľadom problematického 

slova/vyjadrenia/frázy  

Nahradiť zabudnuté/nepoznané slovo  

Hľadať slovo/vetu  

Opraviť sa, vrátiť sa k rozhovoru  

23. Porozprávať niečo 

Rozprávať príbeh  

Začať príbeh, historku, anekdotu  

Zhrnúť príbeh, historku  

 

 
 



Ročník: Piaty – Ruské reálie v päťročnej forme štúdia  

Hodinová dotácia: 2 hodiny týždenne 

  

Ročník Prehľad tematických celkov Orientačná hodinová dotácia 

Piaty  Rusko – geografická kultúra 7 

Rusko – príroda 7 

Rusko – história  9 

Rusko – mestá a miesta 7 

Rusko –  kultúra 10 

Rusko – veda a technika   7 

Rusko – lingvokultúra 9 

 

 

Výkonový štandard – spoločný pre všetky tematické celky. 

Žiak vie: 

• Nadviazať kontakt v súlade s komunikačnou situáciou 

• Vypočuť si a podať informácie 

• Vybrať si z ponúkaných možností 

• Vyjadriť svoj názor 

• Vyjadriť svoju vôľu 

• Vyjadriť svoju schopnosť 

• Vnímať a prejavovať svoje city 

• Vyjadriť očakávania a reagovať na ne 

• Predstaviť svoje záľuby a svoj vkus 

• Stanoviť, oznámiť a prijať pravidlá alebo povinnosti 

• Reagovať na nesplnenie pravidiel alebo povinností 

• Reagovať na príbeh alebo udalosť 

• Ponúknuť a reagovať na ponuku 

• Reagovať na niečo, čo sa má udiať v budúcnosti  

• Reagovať na niečo, čo sa udialo v minulosti  

• Reagovať pri prvom stretnutí  

• Vymieňať si názory, komunikovať s niekým 

• Vypracovať prezentáciu/prednášku  

• Obohatiť/Doplniť štruktúrovanú prezentáciu/prednášku  

• Zúčastniť sa na diskusii/Argumentovať  

• Uistiť sa v rozhovore, že moje slová/môj výklad/môj argument boli pochopené  

• Prerozprávať prečítaný text. 

 

 

 

Rusko – geografická kultúra (7) 

Obsahový štandard 

• Miesto Ruska v Európe 

• Socioekonomická charakteristika 

• Sociálna sféra 

 

 

Rusko – príroda  (7) 

Obsahový štandard 

• Ekologické problémy 



• Ochrana prírody 

• Živelné pohromy a katastrofy 

 

 

Rusko – historická kultúra (9) 

Obsahový štandard 

• Udalosti ruskej histórie 

• Osobnosti ruskej histórie 

• Politická situácia a osobnosti politického života 

 

 

Rusko – mestá a miesta  (7) 

Obsahový štandard 

• Moskva 

• Petrohrad 

•  Mestá zolotovo koľca 

 

 

 

Rusko – kultúra (10) 

Obsahový štandard 

• Tendencie súčasnej kultúry 

• Výstavy a múzea  

• Hudobné udalosti a festivaly 

• Príroda v umení – Savrasov, Levitan, Šiškin, Kuindži ... 

• Portrétisti – Popova, Romanova, Kramskoj, Malevič ... 

• Sochári – Muchina, Neizvestnyj ... 

• Fotografia – A. Rodčenko ... 

 

 

 

Rusko – veda a technika  (7) 

Obsahový štandard 

• Vedecké ocenenia a ich laureáti 

• Nové technológie 

• Internet a sociálne siete 

  

 

 

 

Rusko – lingvokulturológia (9) 

Obsahový štandard 

• Ruské suveníry 

• Ruská kuchyňa 

• Ruské sviatky a tradície 

 

VI. Metódy a formy práce  
 

a) Motivačné: 

Motivačné vstupné: motivačné rozprávanie, motivačný rozhovor, motivačná demonštrácia, 

problém ako motivácia, brainstorming 

Motivačné priebežné: motivačná výzva, aktualizácia obsahu učiva, pochvala, povzbudenie 



  

b) Expozičné:  

Metódy priameho prenosu poznatkov:  

Monologické slovné: rozprávanie, opis, výklad 

Dialogické slovné.: rozhovor, beseda, brainstorming, napodobňovanie životných situácií 

Metódy sprostredkovaného prenosu poznatkov: demonštrácia obrazu, demonštrácia filmov, 

nahrávky 

 Metódy problémové: problémové vyučovanie 

Metódy samostatnej práce a audiodidaktické: samostatná práca s knihou, písanie,          

 vypracovanie osnovy, témy, samostatné štúdium s využitím techniky 

 

c) Fixačné metódy: 

Metódy opakovania a precvičovania vedomostí, spôsobilostí : ústne opakovanie učiva, 

metóda otázok a odpovedí, písomné opakovanie, opakovanie s využitím učebnice a inej 
literatúry 

 

d) Klasické didakticko-diagnostické: 

ústne skúšanie, písomné skúšanie 

 

     Využitie metód a foriem práce sa líši v závislosti od jednotlivých vyučovacích hodín. Využité 

metódy a formy práce na konkrétnej vyučovacej hodine sú uvedené v tematických výchovno-

vzdelávacích  plánoch. 

 

VII. Učebné zdroje 
 

Встречи с Россией, Ruský jazyk pre 1.-2.ročník stredných škôl 

Встречи с Россией, Ruský jazyk pre 3.-4.ročník stredných škôl 

Prekladové slovníky 

Výkladové slovníky 

Internet 

Ruština – maturitná príprava 

Ruština otázky a odpovede 

 

 

VIII. Hodnotenie predmetu Ruské reálie – bilingválna sekcia 

 
Kritériá hodnotenia a klasifikácie žiakov vychádzajú z Metodického pokynu č. 21/2011 na hodnotenie 

a klasifikáciu žiakov stredných škôl a z Vyhlášky 318/2008 Z. z. (Vyhláška Ministerstva školstva 

Slovenskej republiky o ukončovaní štúdia na stredných školách). 

 

Hodinová dotácia  -  2 hodiny týždenne 

 

V jednom klasifikačnom období žiak získa  minimálne 5 známok: 

2 známky zo slovnej zásoby – písomnou alebo ústnou formou (váha 1, 2 podľa náročnosti) 

1 známka z ústnej odpovede (konverzácia, reprodukcia, rozprávanie, simulácia, opis obrázkov, dialóg – 

váha 1, 2 podľa náročnosti) 

1 známka zo slohovej písomnej práce (váha 2) 

1 známka z testu (váha 1, 2 podľa náročnosti) 

 

V druhom klasifikačnom období žiak 5.ročníka získa minimálne 4 známky:  

1 známka zo slovnej zásoby – písomnou alebo ústnou formou (váha 1, 2 podľa náročnosti) 

1 známky z ústnej odpovede (konverzácia, reprodukcia, rozprávanie, dialóg – váha 1, 2 podľa 

náročnosti) 

1 známka zo slohovej písomnej práce (váha 2) 

1 známka z testu (váha 1, 2 podľa náročnosti) 



Pri ústnom skúšaní sa hodnotí s ohľadom na úroveň C1 

• obsahové zvládnutie témy 

• samostatnosť a plynulosť prejavu, 

• gramatická správnosť 

• použitá slovná zásoba, výslovnosť, intonácia 

 

Písomné slohové prejavy sa hodnotia podľa nasledujúcich kritérií: 

• členenie a stavba textu 

• zodpovedajúci obsah a rozsah textu 

• gramatická správnosť, pravopis 

• slovná zásoba 

 

     Základom pre klasifikáciu bude žiakov dosiahnutý počet bodov z maximálneho počtu bodov 

jednotlivých hodnotených prác a odpovedí, prevedený na percentá a následne na známku podľa 

nasledujúcej klasifikačnej stupnice:  

 

100% –  90 %   =  výborný 

89%   -   75%   =  chválitebný 

74%   -   50%   =  dobrý 

49%   -   30%   =  dostatočný 

29%   -   0%     =   nedostatočný 

 

 VZ = známka x váha + známka x váha + známka x váha ... 

    súčet hodnôt váh 

 počítame na 2 desatinné miesta: - priemer do 0,50 zaokrúhľujeme nadol 

     - priemer nad 0,50 zaokrúhľujeme nahor 

     Pri výslednej klasifikácii sa zohľadňuje aj systematická a sústavná pripravenosť žiaka na vyučovanie, 

jeho aktivity a výkony na hodinách. 

  

 

 
 

 



Názov predmetu Matematika 

Vzdelávacia oblasť Matematika a práca s informáciami 

 

I. Charakteristika predmetu 
Predmet zahŕňa požiadavky Štátneho vzdelávacieho programu pre ISCED 3 odbor 790205 

00. Učebný predmet matematika na gymnáziách je zameraný na rozvoj matematickej 
kompetencie tak, ako ju formuloval Európsky parlament. 
Tento predmet zahŕňa 

• matematické poznatky a zručnosti, ktoré študenti budú potrebovať v svojom ďalšom 
živote (osobnom, občianskom, pracovnom a pod.) a činnosti s matematickými objektmi 
rozvíjajúce kompetencie potrebné v iných vedných disciplínach 

• rozvoj presného myslenia a formovanie argumentácie v rôznych prostrediach, rozvoj 
algoritmického myslenia 

• súhrn matematických modelov, ktoré patria k všeobecnému vzdelaniu kultúrneho človeka 
• informácie dokumentujúce potrebu matematiky pre spoločnosť 
• prezentácie a aplikácie vzorcov, čítanie a používanie diagramov, grafov a tabuliek 
• využívať osvojené postupy a algoritmy pri riešení úloh a tak budovať vzťah medzi 

matematikou a realitou rozvíjať schopnosť používať prostriedky IKT na vyhľadanie 
spracovanie a prezentáciu informácií. 

 
Do predmetu boli zaradené tieto prierezové témy: 

• Tvorba projektu a prezentačné zručnosti – Štatistika 
• Finančná gramotnosť – Úvery a úroky – Postupnosti a rady 

 

II. Rozvíjajúce ciele predmetu 
Cieľom matematiky na gymnáziách je komplexne rozvíjať žiakovu osobnosť. Proces 

vzdelania smeruje k tomu, aby žiaci: 
• získali schopnosť používať matematiku vo svojom budúcom živote 
• rozvíjali funkčné a kognitívne kompetencie, metakognitívne kompetencie a vhodnou 

voľbou organizačných foriem a metód výučby aj ďalšie kompetencie potrebné v živote 
• rozvíjali logické a kritické myslenie, schopnosť argumentovať, komunikovať a 

spolupracovať v skupine pri riešení problému 
• získali a rozvíjali zručnosti súvisiace s procesom učenia sa, k aktivite na vyučovaní a k 

racionálnemu a samostatnému učeniu sa 
• nové vedomosti získavali špirálovite, s množstvom propedeutiky prostredníctvom 

riešenia úloh s rôznym kontextom 
• správne používali matematickú symboliku, znázorňovali vzťahy 
• čítali s porozumením súvislé texty obsahujúce čísla, závislosti a vzťahy a nesúvislé texty 

obsahujúce tabuľky, grafy a diagramy 
• tvorili jednoduché hypotézy a skúmali ich pravdivosť 
• vedeli používať rôzne spôsoby reprezentácie matematického obsahu (text, tabuľky, grafy, 

diagramy) 
• rozvíjali svoju schopnosť orientácie v rovine a priestore, priestorovú predstavivosť 
• boli schopní pracovať s návodmi a tvoriť ich 



• naučili sa samostatne analyzovať texty úloh, a riešiť ich, odhadovať hodnotiť a 
zdôvodňovať výsledky, vyhodnocovať rôzne spôsoby riešenia 

• používali prostriedky IKT na vyhľadávanie, spracovanie, uloženie a prezentáciu 
informácií, čo by malo uľahčiť niektoré namáhavé výpočty alebo postupy a umožniť tak 
sústredenie sa na podstatu riešeného problému 

 

III. Predmetové kompetencie 
Štúdium matematiky na strednej škole prispieva k rozvoju kľúčových kompetencií: 

kompetencia uplatňovať základ matematického myslenia a základné schopnosti poznávať v 

oblasti vedy a techniky. Žiak 

• používa matematické myslenie na riešenie praktických problémov v každodenných 
situáciách 

• používa matematické modely logického a priestorového myslenia a prezentácie (vzorce, 
modely, štatistika, diagramy, grafy, tabuľky) 

• používa základy prírodovednej gramotnosti, ktorá mu umožní robiť vedecky podložené 
úsudky, pričom vie použiť získané operačné vedomosti na úspešné riešenie problémov, 
kompetencia riešiť problémy 

• uplatňuje pri riešení problémov vhodné metódy založené na analytickokritickom a 
tvorivom myslení 

• je otvorený (pri riešení problémov) získavaniu a využívaniu rôznych, aj inovatívnych 
postupov, formuluje argumenty a dôkazy na obhájenie svojich výsledkov 

• dokáže spoznávať pri jednotlivých riešeniach ich klady i zápory a uvedomuje si aj potrebu 
zvažovať úrovne ich rizika 

• má predpoklady na konštruktívne a kooperatívne riešenie konfliktov, kompetencia v 
oblasti informačných a komunikačných technológií 

• má osvojené základné zručnosti v oblasti IKT ako predpoklad ďalšieho rozvoja 
• používa základné postupy pri práci s textom a jednoduchou prezentáciou 
• dokáže vytvoriť jednoduché tabuľky a grafy a pracovať v jednoduchom grafickom 

prostredí 
o hľadať chyby v argumentácii a usudzovaní 
o v jednoduchých prípadoch vysloviť kontra príklad všeobecných tvrdení 
o rozlíšiť nepodložené tvrdenie v prípade, že má dostatok informácií 

• dokáže využívať IKT pri vzdelávaní, kompetencia k celoživotnému učeniu sa – učiť sa 
učiť 

• uvedomuje si potrebu svojho autonómneho učenia sa ako prostriedku sebarealizácie a 
osobného rozvoja 

• dokáže reflektovať proces vlastného učenia sa a myslenia pri získavaní a spracovávaní 
nových poznatkov a informácií a uplatňuje rôzne stratégie učenia sa 

• dokáže kriticky zhodnotiť informácie a ich zdroj, tvorivo ich spracovať a prakticky 
využívať 

• kriticky hodnotí svoj pokrok, prijíma spätnú väzbu a uvedomuje si svoje ďalšie rozvojové 
možnosti, sociálne komunikačné kompetencie 

• dokáže využívať všetky dostupné formy komunikácie pri spracovávaní a vyjadrovaní 
informácií rôzneho typu, má adekvátny ústny a písomný prejav situácii a účelu uplatnenia 

• efektívne využíva dostupné informačno-komunikačné technológie 
• vie prezentovať sám seba a výsledky svojej prace na verejnosti, používa odborný jazyk 



• chápe význam a uplatňuje formy takých komunikačných spôsobilostí, ktoré sú základom 
efektívnej spolupráce, založenej na vzájomnom rešpektovaní práv a povinností a na 
prevzatí osobnej zodpovednosti, kompetencie sociálne a personálne 

• dokáže na primeranej úrovni reflektovať vlastnú identitu a budovať si vlastnú 
samostatnosť/nezávislosť ako člen celku 

• vie si svoje ciele a priority stanoviť v súlade so svojimi reálnymi schopnosťami, záujmami 
a potrebami 

• osvojil si základné postupy efektívnej spolupráce v skupine uvedomuje si svoju 
zodpovednosť v tíme, kde dokáže tvorivo prispievať pri dosahovaní spoločných cieľov 

• dokáže odhadnúť a korigovať dôsledky vlastného správania a konania a uplatňovať 
sociálne prospešné zmeny v medziosobných vzťahoch, kompetencie pracovné 

• dokáže si stanoviť ciele s ohľadom na svoje profesijné záujmy, kriticky hodnotí svoje 
výsledky a aktívne pristupuje k uskutočneniu svojich cieľov 

• je flexibilný a schopný prijať a zvládať inovatívne zmeny, kompetencie smerujúce k 
iniciatívnosti a podnikavosti 

• dokáže inovovať zaužívané postupy pri riešení úloh, plánovať a riadiť nové projekty so 
zámerom dosiahnuť ciele, a to nielen v rámci práce, ale aj v každodennom živote. 
kompetencie občianske 

• uvedomuje si základné humanistické hodnoty, zmysel národného kultúrneho dedičstva, 
uplatňuje a ochraňuje princípy demokracie 

• vyvážene chápe svoje osobné záujmy v spojení so záujmami širšej skupiny, resp. 
spoločnosti 

• uvedomuje si svoje práva v kontexte so zodpovedným prístupom k svojim povinnostiam, 
prispieva k naplneniu práv  

• je otvorený kultúrnej a etnickej rôznorodosti 
 

IV. Obsah vzdelávania 
Ročník: Piaty 

Hodinová dotácia: 2 /66/ 

Obsahový štandard: Obsah predmetu je rozdelený do piatich tematických okruhov:  

 
1. Analytická geometria /20/ 
2. Postupnosti /18/ 
3. Finančná matematika /11/ 
4. Matematická štatistika /17/ 

 

Analytická geometria (28) 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak vie/dokáže: 
• zobraziť v súradnicovej sústave bod 

a opačne 
• vypočítať súradnice vektora 

• súradnicová sústava v rovine, 
v priestore 



• pracovať s vektorom určeným 
súradnicami 

• aplikovať vlastnosti skalárneho súčinu 
• napísať rovnicu priamky v priestore 

i v rovine 
• napísať rovnicu roviny v parametrickom 

tvare 

• vektor, operácie s vektormi, skalárne 
násobenie vektorov, aplikácie 
skalárneho súčinu 

• parametrická rovnica priamky v rovine 
a v priestore 

• všeobecná rovnica priamky v rovine, 
ostatné tvary priamok 

• parametrické vyjadrenie roviny 

 

Postupnosti (23) 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak vie/dokáže: 
• definovať postupnosť 
• určiť členy postupnosti danej 

rekurentne, vzorcom pre n - tý člen 
• popísať vlastnosti postupnosti 
• zistiť, či daná postupnosť je aritmetická, 

geometrická resp. iná 
• vypočítať limitu postupnosti 
• používať vzorce pre aritmetickú a 

geometrickú postupnosť 
• aplikovať získané poznatky pri riešení 

úloh z praxe 

• definícia postupnosti, určenie 
postupnosti, vlastnosti postupností, 
aritmetická a geometrická postupnosť, 
vzťahy pre n - tý člen, medzi dvoma 
členmi , súčet prvých n členov 
postupnosti, limita postupnosti 

• praktické využitie postupnosti- 
úrokovanie, úver 

 

Finančná matematika (11) 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak vie/dokáže: 
• definovať základné pojmy finančnej 

matematiky 
• porovnať princípy jednoduchého 

a zloženého  úrokovania 
• porovnať výhodnosti pôžičiek 
• poznať princíp splácania úveru 
• aplikovať získané poznatky pri riešení 

úloh z praxe 

• úrok, úroková miera, úver, jednoduché 
a zložené úrokovanie,  

 



 

Matematická štatistika (18) 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak vie/dokáže: 
• navrhnúť organizáciu súboru 

obsahujúceho veľký počet dát 
• pre daný štatistický súbor určiť hodnoty 

základných štatistických parametrov – 
stredná hodnota, modus medián, 
rozptyl, smerodajná odchýlka 

• zostaviť frekvenčné tabuľky 
• použiť vhodný softvér pri grafickom 

spracovaní dát 
• porovnávať hodnoty znaku štatistického 

znaku pre rôzne výberové súbory 
• kedy je vhodné aplikovať na štatistický 

súbor normálne rozdelenie a kedy nie 
• uviesť príklady iných rozdelení 

početnosti 
• navrhnúť prieskum, spracovať ho 

a interpretovať 
• v jednoduchých prípadoch posúdiť, 

kedy výsledky získané z výberového 
súboru sú relevantné 

• štatistický súbor, rozsah súboru 
• štatistický znak a jeho hodnota 
• početnosť a relatívna početnosť pre 

jednotlivé hodnoty (intervaly hodnôt) 
štatistického znaku – frekvenčné 
tabuľky 

• grafické spracovanie dát (histogram, 
kruhový diagram, čiarové grafy lomené 
a hladké) 

• použitie vhodného softvéru (napr. 
EXCEL) pri grafickom spracovaní dát. 
Stredná hodnota, modus, medián, 
rozptyl 

• použitie kalkulačky a počítačového 
softvéru (napr. EXCEL) 

• vážený priemer 
• normálne rozdelenie 
• percentily 
• príklady iných rozdelení početností 

(pravdepodobnosti) 

 

 

V. Metódy a formy práce 
K tomu, aby žiak dosiahol výkonový štandard budeme používať: 

• problémové vyučovanie  
• projektové vyučovanie  
• samostatnú prácu  
• práca v skupinách  
• klasické formy vyučovania  
• pamäťové počítanie  
• rozhovor  
• prácu s internetom práca na PC s výukovými programami  

 

VI. Učebné zdroje 



• Učebnica pre 1.2.3.ročník gymnáziá Odvárko, Hecht 
• Zbierka úloh z matematiky pre 1.2.3.ročník Odvárko, Smida, Hecht 
• Odborná literatúra 
• Didaktické pomôcky 
• Internet a výukové programy 

 

VII. Hodnotenie predmetu 
Kritériá hodnotenia budú zisťovať, či žiak vzdelávací výkonový štandard zvládol alebo nie. 
Zisťovanie úrovne osvojených kompetencií v zmysle výkonových štandardov bude 
prevádzané nasledovne : 

• priebežné individuálne skúšanie 
• slovné hodnotenie 
• hodnotenie známkou, bodmi /ústna odpoveď, prezentácia projektu/ 
• aktivita žiakov 
• samostatná práca 
• písomné skúšanie 

 

Pri hodnotení žiaka budeme dodržiavať nasledovné zásady : 

• každú písomnú prácu je potrebné oznámiť s náležitým časovým predstihom 
• opravenú písomnú prácu dôsledne analyzovať, žiak musí vedieť kritériá hodnotenia   a 

opravenú písomku musí vidieť 
• o každej známke musí byť  žiak informovaný 
• každú ústnu odpoveď je potrebné ústne vyhodnotiť 
• ohodnotiť každú úspešnú účasť v matematickej súťaži 
• žiak musí mať minimálne 5 známok za polrok 
• Hodnotenie sa prevádza v zmysle platného klasifikačného poriadku  známkami 1 – 5.  
• Výpočet polročnej a koncoročnej známky sa uskutočňuje na základe váhového priemeru 

známok: 
 

druh odpovede váha známka z 
odpovede 

ústna odpoveď z celého tematického celku 2 x 

päťminútovka 1 y 

aktivita, vyriešenie príkladu pri tabuli 1 t 

vopred oznámená písomka (v polovici alebo na konci 
tematického celku) 

 
2 

 
z 

referát, projekt, prezentácia 1 r, p 

súťaž  2 q 

 
Vzorec na výpočet váhového priemeru:  



𝑉𝑃 =
𝑥. 2 + 𝑦. 1 + 𝑧. 2 + 𝑡. 3 + 𝑟. 1 + 𝑝. 1 + 𝑞. 2

𝑠úč𝑒𝑡	ℎ𝑜𝑑𝑛ô𝑡	𝑣áℎ  

 

Počítame na 2 desatinné miesta: - priemer do 0,50 (vrátane) zaokrúhľujeme nadol 

              - priemer nad 0,50 zaokrúhľujeme nahor 

              - 1,50 = „1“; 1,51 = „2“ 

 
V prípade výsledných známok 1,5; 2,5; 3,5; 4,5 sa zaokrúhľuje smerom nadol  

 



Názov predmetu Telesná a športová výchova 
Vzdelávacia oblasť Zdravie a pohyb 

 
 

I. Charakteristika predmetu 
 
Vzdelávacia oblasť Zdravie a pohyb vytvára priestor na realizáciu a uvedomenie si potreby 

celoživotnej starostlivosti žiakov o svoje zdravie, osvojenie si teoretických vedomostí a praktických 
skúseností vo výchove k zdraviu prostredníctvom pohybových aktivít, telesnej výchovy, športovej 
činnosti a pohybových aktivít v prírodnom prostredí. Poskytuje základné informácie o biologických, 
fyzických, pohybových, psychologických a sociálnych základoch zdravého životného štýlu. Žiak získa 
kompetencie, ktoré súvisia s poznaním a starostlivosťou o vlastné telo, pohybový rozvoj, zdatnosť 
a zdravie, ktoré určujú kvalitu budúceho života v dospelosti. Osvojí si postupy ochrany a upevnenia 
zdravia, princípy prevencie proti civilizačným ochoreniam, metódy rozvoja pohybových schopností 
a pohybovej výkonnosti, v prípade žiakov so zdravotným oslabením alebo zdravotným postihnutím 
princípy úpravy zdravotných porúch. Získa vedomosti a zručnosti o zdravotne a výkonnostne 
orientovanej zdatnosti a telovýchovných činnostiach z viacerých druhov športových disciplín. Je 
vedený k pochopeniu kvality pohybu ako dôležitej súčasti svojho komplexného rozvoja, k 
zorientovaniu sa vo výbere pohybu pri vyskytujúcich sa zdravotných poruchách a ich prevencii, k 
poznaniu kompenzačných a regeneračných aktivít a ich uplatneniu v režime dňa.  

Na jednotlivých stupňoch vzdelávania postupne získaný komplex predmetových a kľúčových 
kompetencií spolu s osvojenými telovýchovnými a športovými zručnosťami by sa mal takto stať v 
konečnom dôsledku súčasťou jeho životného štýlu a výrazom jeho životnej filozofie. 

Vzdelávacia oblasť spája vedomosti, návyky, postoje, schopnosti a zručnosti o pohybe, športe, 
zdraví a zdravom životnom štýle, ktoré sú utvárané prostredníctvom realizovaných foriem vyučovania 
telesnej a športovej výchovy, zdravotnej telesnej výchovy alebo formou integrovanej telesnej 
a športovej výchovy. (Učebné osnovy pre zdravotnú telesnú výchovu sú spracované samostatne). 

 
II. Rozvíjajúce ciele predmetu   

 
Všeobecným cieľom telesnej a športovej výchovy ako vyučovacieho predmetu je umožniť žiakom 

primerane sa oboznamovať, osvojovať si, zdokonaľovať a upevňovať správne pohybové návyky 
a zručnosti, zvyšovať pohybovú gramotnosť, rozvíjať kondičné a koordinačné schopnosti, podporovať 
rozvoj všeobecnej pohybovej výkonnosti a zdatnosti, zvyšovať aktivitu v starostlivosti o zdravie, 
nadobúdať vedomosti o motorike svojho tela, z telesnej výchovy a zo športu (šport v chápaní 
akejkoľvek pohybovej aktivity v zmysle Európskej charty o športe z roku 1992), utvárať trvalý vzťah 
k pohybovej aktivite, telesnej výchove a športu v nadväznosti na ich záujmy a individuálne potreby 
ako súčasť zdravého životného štýlu a predpoklad schopnosti k celoživotnej starostlivosti o svoje 
zdravie. 
Špecifickým cieľom predmetu je, aby žiaci : 

• porozumeli zdraviu ako subjektívnej a objektívnej hodnotovej kategórii, prebrali 
zodpovednosť za svoje zdravie;  

• vedeli hodnotovo rozlišovať základné determinanty zdravia, pohybovej gramotnosti 
jednotlivca; 

• osvojili si vedomosti a zručnosti, ktoré súvisia so starostlivosťou o svoje telo, s aktívnym 
pohybovým režimom, s osobným športovým výkonom, zdravým životným štýlom a zdravím; 

• vedeli aplikovať a naplánovať  si spôsoby  rozvoja pohybových schopností pri zlepšovaní 
svojej pohybovej výkonnosti a telesnej zdatnosti; 

• porozumeli pozitívnemu pôsobeniu špecifických pohybových činností pri zdravotných 
poruchách a zdravotných oslabeniach, pri prevencii proti rozvoju civilizačných ochorení; 

• boli schopní zhodnotiť svoje pohybové možnosti, zorganizovať  si svoj pohybový režim 
a zapojiť sa do spoluorganizovania športovej činnosti pre iných;  



• rozumeli vybraným športovým disciplínam, vzdelávacej, výchovnej, socializačnej 
a regeneračnej  funkcii športových  činností; 

• osvojili si poznanie, že prevencia je hlavný nástroj ochrany zdravia a získali zručnosti 
poskytnutia prvej pomoci; 

• racionálne jednali pri prekonávaní prekážok v situáciách osobného a verejného ohrozenia; 
 

III. Predmetové kompetencie 
 
Vyučovací predmet telesná a športová výchova sa podieľa na rozvoji kľúčových kompetencií 

najmä rozvíjaním týchto predmetových kompetencií: 
  

Pohybové kompetencie  
• vytvoriť si vlastnú pohybovú identitu, pohybovú gramotnosť a zdravotný status;  
• poznať základné prostriedky rozvíjania pohybových schopností a osvojovania pohybových 

zručností;  
• poznať a mať osvojené pohybové zručnosti, ktoré bezprostredne pôsobia ako prevencia 

civilizačných chorôb, prostriedok úpravy zdravotných porúch a ktoré môže využívať 
v dennom pohybovom režime; 

  
Kognitívne kompetencie  

• schopnosť rozvíjať kritické myslenie, ktoré predpokladá syntézu a komparáciu poznatkov;  
• flexibilnosť – schopnosť hľadať optimálne riešenia vzhľadom k situácii, v ktorej sa nachádza;  
• schopnosť pozitívne a konštruktívne pristupovať k riešeniu problémov;  
• poznať zážitok z vykonávanej pohybovej činnosti, vytvoriť si pohybový imidž v zmysle 

aktívneho zdravého životného štýlu; 
 

Komunikačné kompetencie  
• vedieť jasne a zrozumiteľne vyjadrovať verbálne a neverbálne počas telovýchovnej a športovej 

činnosti a zároveň rozumieť odbornej terminológii;  
• vedieť písomne, ústne i pohybom vyjadriť získané poznatky a zručnosti,  
• schopnosť argumentovať, prezentovať svoje postoje a stanoviská;  
• schopnosť využívať informačné technológie a vedieť vyhľadávať informácie o pohybe, zdraví, 

zdravotných poruchách, športových výsledkoch a sprostredkovať informácie iným;  
• schopnosť byť objektívnym divákom, optimálnym partnerom pri športovej činnosti; 

 
Učebné kompetencie 

• vedieť sa motivovať pre dosiahnutie cieľa (športový výkon, dosiahnutie zručnosti, prvá pomoc 
a i.),  

• vedieť si odôvodniť svoje hodnotové postoje a buduje si celoživotné návyky (pravidelné 
športovanie, zdravé stravovanie a i.);  

• schopnosť získavať, triediť a systematicky využívať získané poznatky a športové zručnosti; 
• vedieť si organizovať čas, poznať životné priority a priority v starostlivosti o zdravie a podľa 

nich sa aj riadiť a dodržiavať základné pravidlá zdravého životného štýlu;  
• vedieť pozitívne prijímať podnety z iného kultúrneho a športového prostredia a zaujímať 

k nim hodnotové stanovisko; 
 

Interpersonálne kompetencie  
• mať pozitívny vzťah k sebe a iným;  
• vedieť objektívne zhodnotiť svoje prednosti a nedostatky a v každej situácii vedieť predvídať 

následky svojho konania;  
• schopnosť rozvíjať kompetenciu sebaovládania, motivácie konať s určitým zámerom byť 

asertívny, využívať empatiu ako prostriedok interpersonálnej komunikácie;  
• schopnosť efektívne pracovať v kolektíve;  



• zaujímať sa o športovú aktivitu iných, sledovať športovcov a ich výkony, nevytvárať bariéry 
medzi vekom, sociálnou skupinou, zdravotným stavom a úrovňou výkonnosti žiakov; 

 
Postojové kompetencie  

• zapájať sa do školskej záujmovej a mimoškolskej telovýchovnej, športovej a turistickej 
činnosti;  

• vedieť využiť poznatky, skúsenosti a zručnosti z oblasti telesnej výchovy a športu a iných 
predmetov so zameraním na zdravý spôsob života a ochranu prírody;  

• vedieť zvíťaziť, ale i prijať prehru v športovom zápolení i v živote, uznať kvality súpera;  
• vedieť dodržiavať princípy fair-play;  
• vedieť spoluorganizovať pohybovú aktivitu svojich priateľov, blízkych a rodinných 

príslušníkov. 
 

IV. Obsah vzdelávania  
 
Ročník: piaty v päťročnej forme štúdia - dievčatá 
Hodinová dotácia: 2 hodiny týždenne, 58 hodín ročne 
 
 

Ciele a úlohy TSV (1 hodina) 
Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak vie/dokáže:  
• dodržiavať bezpečnosť pri cvičení,  
• udržiavať čistotu v školskom prostredí 

 
• bezpečnosť na hodinách TSV, 
• organizačné pokyny,  
• kritéria hodnotenia  

Modul 1: Zdravie a jeho poruchy (3 hodiny) 
Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak vie/dokáže: 
• definovať zdravie, zdravotný stav, 

zdravotné oslabenie, zdravotné 
postihnutie  

• identifikovať telesné, psychické, 
duševné a sociálne aspekty pohybu, 
športu vo vzťahu k zdraviu 

 
• cvičenia na lavičkách 
• tanečné kroky a poskoky 
• cvičenia s rôznymi pomôckami 

Modul 2: Zdravý životný štýl (3 hodiny) 
Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak vie/dokáže: 
• ovládať zdravotne orientované cvičenia 

a vedieť ich primerane použiť 
• vytvoriť a zorganizovať svoj pohybový 

program ako súčasť zdravého životného 
štýlu 

 
• chôdza s behom 
• hody na cieľ 
• joga a dýchacie cvičenia 

Modul 3: Telesná zdatnosť a pohybová výkonnosť (18 hodín) 
Atletika (9) 

Výkonový štandard Obsahový štandard 
Žiak vie/dokáže: 

• orientovať sa v základných atletických 
disciplínach, charakterizovať ich  a 
prakticky demonštrovať 

Prostriedky hodnotenia: 
• beh na 50m, 300m 
• skok do diaľky,  
• skok do výšky,  

 
• vrh guľou 
• hod oštepom 
• skok do diaľky 
• skok do výšky 
• 12 min. beh 
• beh na 50m, 300m 
• štafetový beh 



• 12 min. beh   
Posilňovacie a relaxačné cvičenia (5) 

Výkonový štandard Obsahový štandard 
Žiak vie/dokáže: 

• aplikovať a naplánovať si spôsoby 
rozvoja pohybových schopností pri 
zlepšovaní svojej pohybovej výkonnosti 
a telesnej zdatnosti  

 
• cvičenia s plnou loptou 
• kruhový tréning  
• tabata 
• spinning 

Rytmická gymnastika (4) 
Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak vie/dokáže: 
• ovládať základné kroky ľudových 

tancov,  
• vyjadriť svoje zážitky z pohybu 

 
• aerobik,  
• základné tanečné kroky – polka, valčík 
• zumba 
• cvičenia so švihadlami 

Modul 4: Športové činnosti pohybového režimu (33 hodín) 
Gymnastika (8) 

Výkonový štandard Obsahový štandard 
Žiak vie/dokáže: 

• používať odbornú terminológiu, 
• ovládať základy techniky osvojovaných 

PČ, 
• ovládať základné pravidlá, 
• aplikovať cvičenia na rozvoj kĺbovej 

pohyblivosti a ohybnosti chrbtice  
• prezentovať estetický pohybový prejav 
• vysvetliť zásady správneho držania tela   

Prostriedky hodnotenia: 
• akrobatická zostava 

 
• kotúle, stojky - opakovanie 
• kotúľ vzad do zášvihu 
• premet vpred 
• premet bokom 
• akrobatická zostava 

 

Volejbal (8) 
Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak vie/dokáže: 
• zostaviť a prakticky viesť rozcvičenie 
• správne uplatniť techniku základných 

herných činností jednotlivca 
• využiť herné kombinácie 

Prostriedky hodnotenia: 
• test odbíjania obojručne zhora, 
• test odbíjania obojručne zdola,  
• test istoty podania  

 
• opakovanie HČJ 
• HK - postavenie pri príjme podania 
• systém s jedným nahrávačom 
• systém s liberom 
• riadená hra 
 

Basketbal (8) 
Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak vie/dokáže: 
• správne pomenovať, popísať  

a prakticky ukázať v hre základné herné 
činnosti jednotlivca 

• pomenovať a popísať funkcie hráčov 
v obrane i v útoku 

Prostriedky hodnotenia: 
• hodnotenie jednotlivých herných 

činnosti jednotlivca,  
• hodnotenie výkonu v zápase 

 
• opakovanie HČJ,  
• clonenie 
• osobná obrana 
• herný systém  „zóna“ 
• riadená hra 
 

 



Florbal (4) 
Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak vie/dokáže: 
• používať odbornú terminológiu 
• prezentovať herné činnosti jednotlivca 
• rešpektovať pravidlá florbalu 

Prostriedky hodnotenia: 
• hodnotenie výkonu v zápase 

 
• opakovanie HČJ 
• HK – „prihraj a bež“ 
• riadená hra 

 

Softbal (5) 
Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak vie/dokáže: 
• prezentovať herné činnosti jednotlivca 
• rešpektovať pravidlá 

Prostriedky hodnotenia: 
• hodnotenie výkonu v zápase 

 
• opakovanie HČJ 
• riadená hra 
 

 
 



Ročník: piaty v päťročnej forme štúdia - chlapci 
Hodinová dotácia: 2 hodiny týždenne, 58 hodín ročne 

 
 

Ciele a úlohy TSV (1 hodina) 
Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak vie/dokáže: 
• dodržiavať bezpečnosť pri cvičení,  
• udržiavať čistotu v školskom prostredí  

 
• bezpečnosť na hodinách TSV, 
• organizačné pokyny,  
• kritéria hodnotenia  

Modul 1: Zdravie a jeho poruchy (3 hodiny) 
Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak vie/dokáže: 
• definovať zdravie, zdravotný stav, 

zdravotné oslabenie, zdravotné 
postihnutie  

• identifikovať telesné, psychické, 
duševné a sociálne aspekty pohybu, 
športu vo vzťahu k zdraviu 

 
• cvičenia na lavičkách 
• tanečné kroky a poskoky 
• cvičenia s rôznymi pomôckami 

 

Modul 2: Zdravý životný štýl (3 hodiny) 
Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak vie/dokáže: 
• ovládať zdravotne orientované cvičenia 

a vedieť ich primerane použiť 
• vytvoriť a zorganizovať svoj pohybový 

program ako súčasť zdravého životného 
štýlu 

 
• chôdza s behom 
• hody na cieľ 
• joga a dýchacie cvičenia 

Modul 3: Telesná zdatnosť a pohybová výkonnosť (17 hodín) 
Atletika (8) 

Výkonový štandard Obsahový štandard 
Žiak vie/dokáže: 

• orientovať sa v základných atletických 
disciplínach, charakterizovať ich  a 
prakticky demonštrovať 

Prostriedky hodnotenia: 
• beh na 50m, 300m 
• skok do diaľky,  
• skok do výšky,  
• 12 min. beh  

 
• beh cez prírodné prekážky 
• hod oštepom 
• skok do diaľky 
• skok do výšky 
• vrh guľou 
• 12 min. beh 
• beh na 50m, 300m 
• štafetový beh 

 
Posilňovacie a relaxačné cvičenia (5) 

Výkonový štandard Obsahový štandard 
Žiak vie/dokáže: 

• aplikovať a naplánovať si spôsoby 
rozvoja pohybových schopností pri 
zlepšovaní svojej pohybovej výkonnosti 
a telesnej zdatnosti  

 
• spinning 
• tabata 
• cvičenia s plnou loptou 
• kruhový tréning  
• crossfit 
• tvorba tréningového programu na 

vybranú svalovú skupinu 
Rytmická gymnastika (4) 

Výkonový štandard Obsahový štandard 
Žiak vie/dokáže:  



• ovládať základné kroky ľudových 
tancov,  

• vyjadriť svoje zážitky z pohybu 

• základné tanečné kroky – polka, valčík 
• cvičenia so švihadlom 
 

Modul 4: Športové činnosti pohybového režimu (34 hodín) 
Gymnastika (6) 

Výkonový štandard Obsahový štandard 
Žiak vie/dokáže: 

• používať odbornú terminológiu, 
• ovládať základy techniky osvojovaných 

PČ, 
• ovládať základné pravidlá, 
• aplikovať cvičenia na rozvoj kĺbovej 

pohyblivosti a ohybnosti chrbtice  
• prezentovať estetický pohybový prejav 
• vysvetliť zásady správneho držania tela   

Prostriedky hodnotenia: 
• akrobatická zostava 

 
• akrobatická zostava 
• preskoky 
• hrazda - výmyk 

 

Volejbal (9) 
Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak vie/dokáže: 
• zostaviť a prakticky viesť rozcvičenie 
• správne uplatniť techniku základných 

herných činností jednotlivca 
• využiť herné kombinácie 

Prostriedky hodnotenia: 
• test odbíjania obojručne zhora, 
• test odbíjania obojručne zdola,  
• test istoty podania  

 
• opakovanie HČJ 
• systém s jedným nahrávačom 
• systém s liberom 
• hra 
• rozhodovanie 

Basketbal (8) 
Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak vie/dokáže: 
• správne pomenovať, popísať  

a prakticky ukázať v hre základné herné 
činnosti jednotlivca 

• pomenovať a popísať funkcie hráčov 
v obrane i v útoku 

Prostriedky hodnotenia: 
• hodnotenie jednotlivých herných 

činnosti jednotlivca,  
• hodnotenie výkonu v zápase 

 
• opakovanie HČJ,  
• clonenie 
• osobná obrana 
• herný systém  „zóna“ 
• zápasy družstiev  

 

Florbal (5) 
Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak vie/dokáže: 
• vykonať ukážku herných činností 

jednotlivca 
• používať odbornú terminológiu 
• rešpektovať pravidlá florbalu 

Prostriedky hodnotenia: 
• hodnotenie výkonu v zápase 

 
• opakovanie HČJ 
• zápasy družstiev  

 

Futbal (6) 
Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak vie/dokáže: 
• vykonať ukážku herných činností 

 
• zdokonaľovanie HČJ 



jednotlivca 
• používať odbornú terminológiu 
• rešpektovať pravidlá futbalu 

Prostriedky hodnotenia: 
• hodnotenie výkonu v zápase 

• riadená hra  
 



V. Metódy a formy práce 
 

Slovné metódy : 
• monologické ( rozprávanie, opisovanie, vysvetľovanie) 
• dialogické ( rozhovor, diskusia, dialóg) 

 
Demonštračné metódy  

• demonštrácia statických obrazov a schém 
• projekcia statická a dynamická 

 
Praktické metódy  

• nácvik pohybových zručností 
• didaktické hry 
• simulačné metódy 

 
Organizačné formy povinného vyučovania telesnej a športovej výchovy 

Vyučovacia hodina - základnou organizačnou formou je 45 minútová vyučovacia hodina telesnej a 
športovej výchovy. Zúčastňujú sa jej všetci žiaci zaradení do I. a II. zdravotnej skupiny.  

Žiaci so zdravotným oslabením sú zaradení do  oddelenia zdravotnej telesnej výchovy, žiakov 
ponecháme na vyučovacích hodinách telesnej a športovej výchovy s intaktnými žiakmi a realizujeme 
integrované vyučovanie.  

Žiak môže byť oslobodený od účasti  na vyučovaní telesnej a športovej výchovy iba na návrh 
lekára.  

Bezpečnosť pri vyučovaní zabezpečuje učiteľ svojou prítomnosťou po celý čas vyučovacej hodiny, 
dôsledným uplatňovaním obsahu učebných osnov, premyslenou a účelnou organizáciou práce, 
používaním adekvátnych vyučovacích metód a foriem, vydávaním presných a zreteľných povelov na 
riadenie činnosti, vysvetľovaním a dôsledným uplatňovaním zásad bezpečnosti pri práci v rôznych 
podmienkach telovýchovného procesu, sústavným overovaním bezpečnosti a funkčnosti náradia pred 
jeho používaním a zreteľným označením poškodeného náradia a náradia nezodpovedajúceho 
technickým normám. 

  Ak nastane úraz, okamžite poskytne učiteľ prvú pomoc, zabezpečí lekárske ošetrenie, 
oznámenie rodičom a napíše záznam o úraze. 

Žiaci používajú na hodinách zodpovedajúci cvičebný úbor, ktorý zodpovedá zásadám bezpečnosti a 
hygieny telovýchovnej činnosti. 

 
 
 



VI. Učebné zdroje 
 
Jursík : Didaktika telesnej výchovy 
A.Melicher,J.Slezák a kol.: Pokyny na hodnotenie vzdelávacích štandardov z telesnej výchovy 
žiakov strdných škôl 
Kampmiller T. a kol.: Teória a didaktika atletiky I.  
Hatiar B.: Teória a didaktika športovej gymnastiky 
Mačura P.: Teória a didaktika basketbalu 
Zapletalová L. - Přidal V.: Teória a didaktika volejbalu 
Učebné osnovy pre gymnáziá 
 

VII. Hodnotenie žiakov  
 
Za najdôležitejšie pri hodnotení žiaka v telesnej a športovej výchove sa považuje nielen to, aké 

dôsledky zanechala táto činnosť na zlepšení jeho zdravia, pohybovej gramotnosti a výkonnosti, 
telesnej zdatnosti, ale vo väčšom rozsahu aj to, či žiak získal k tejto činnosti vzťah, či sa na nej so 
záujmom zúčastňoval, a to nielen v čase povinného vyučovania, ale aj mimo neho,  či pociťoval z nej 
radosť a potešenie,  či sa stala súčasťou jeho životného štýlu. Preto za základné ukazovatele 
hodnotenia žiaka sa považuje: 

• posúdenie prístupu a postojov žiaka, najmä jeho vzťahu k pohybovej aktivite a vyučovaniu 
telesnej a športovej výchovy a jeho sociálneho správania a adaptácie; 

• rozvoj telesných, pohybových a funkčných schopností žiaka, najmä rozvoj zdravotne 
orientovanej telesnej zdatnosti a pohybovej výkonnosti s prihliadnutím na individuálne 
predpoklady žiaka; 

• proces učenia sa, osvojovania, zdokonaľovania a upevňovania pohybových zručností a 
teoretických vedomostí.  

 
Hodnotenie vzťahu žiaka k telesnej a športovej výchove realizuje učiteľ nielen na základe 

dlhodobého sledovania prejavov žiaka na vyučovaní, pri ktorej si všíma najmä jeho aktivitu, snahu, 
samostatnosť a tvorivosť, ale aj na základe jeho aktivity a angažovanosti v školskej i mimoškolskej 
záujmovej telovýchovnej a športovej činnosti. Úroveň poznatkov v telesnej výchove a športe 
posudzuje priebežne v procese a môže si na to vytvárať i pomocné vedomostné testy. Na hodnotenie 
telesného rozvoja, telesnej zdatnosti a všeobecnej pohybovej výkonnosti sa používajú batérie 
somatometrických a motorických testov. Na hodnotenie zvládnutia obsahu učebných programov 
používa učiteľ pomocné posudzovacie škály, využíva testy špeciálnej pohybovej výkonnosti a 
pridržiava sa štandardov. 

 
Klasifikácia obsahuje dva bloky: 
I. blok – aktivita 
II. blok – limity (sú spoločné pre všetkých žiakov a učiteľov) 

Konečná známka je výsledkom blokov I. a II a to nasledovným spôsobom: 

1. Určí sa priemerná známka z limitov (napr. 2 – priemer známok zaokrúhlený na celé číslo) 
2. Určí sa známka z aktivity na hodinách (napr. 1 – celé číslo) 
3. Vypočítame výslednú známku ako priemer dvoch hodnôt: 

Výsledná známka =  (známka z aktívnej účasti + priemer známok z limitov) : 2 

napr.      (2 + 1) : 2 = 1,50 t.j. konečná známka je 1 

              (3 + 1) : 2 = 2 t.j. konečná známka je 2 

Poznámka: priemer do 1,5 (vrátane) je známka 1, priemer nad 1,5 do 2,5 (vrátane) je známka 2, .. 



Hodnotenie aktivity /I. blok/: 

1.aktívna účasť na hodinách  

Učiteľ eviduje účasť žiaka na hodinách. Ak žiak nie je prítomný na hodine alebo na danej hodine 
necvičí, nie je mu započítaná aktívna účasť. Ak sa žiak nezúčastní hodiny TV z dôvodu reprezentácie 
školy, počíta sa, ako by na hodine bol. 

• účasť 80% a viac – známka 1 
• účasť 60% a viac – známka 2 
• účasť 40% a viac – známka 3 
• účasť 30% a viac – známka 4 
• účasť menej ako 30% - známka 5 (zvláštny individuálny prístup) 

2. aktivita na hodinách 

Aktivita sa žiakovi započíta ak: je neobyčajne aktívny a pracovitý počas vyučovacej hodiny, 
 reprezentuje školu v športovej súťaži, angažuje sa v športových činnostiach v čase mimo vyučovania 
(krúžková činnosť v škole, preukázateľná pravidelná činnosť v športových kluboch). Pasivita sa 
započíta takému žiakovi, ktorý na vyučovacej hodine úmyselne nepracuje, neprinesie si na hodinu 
TSV cvičebný úbor alebo na hodine bezdôvodne necvičí. 

Aktivita je teda výsledkom aktivity na hodinách a aktívnej účasti na hodinách. U niektorých 
žiakov sa vo výnimočnom prípade (individuálny študijný plán, športové tréningy počas hodín TSV, 
dlhodobé zranenie) aktívna účasť na hodinách nepočíta. 

Hodnotenie limitov /II. blok/: 

Hodnotia sa limity, ktoré sú spoločné pre všetkých žiakov a učiteľov v danom ročníku. 

 

Hodnotenie žiakov oslobodených od TSV: 

Absolvoval aktívne – žiak sa na vyučovaní TSV aktívne zúčastňoval, zapájal a plnil úlohy 
vyučujúceho. 

Absolvoval – žiak sa na vyučovaní TSV ospravedlnene nezúčastňoval (rozhodnutím riaditeľa školy) 
alebo sa žiak zúčastňoval, ale zo závažných dôvodov nepracoval. 

Neabsolvoval – žiak sa na vyučovaní TSV neospravedlnene nezúčastňoval, alebo žiak na hodinách 
neodôvodnene nepracoval. 

 



Názov predmetu  RP - RUJ 5. roč. – Bilingválna sekcia C1                                 

Vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia 

 

I. Charakteristika predmetu 

  
    Predmet RP - RUJ ako súčasť cudzích jazykov prispieva k pochopeniu a objavovaniu tých 

skutočností, ktoré presahujú oblasť skúseností sprostredkovaných materinským jazykom. Umožňuje 

poznávať odlišnosti v spôsobe života ľudí iných krajín a ich odlišné kultúrne tradície. Poskytuje aj 

prehĺbenie vedomostí a vzájomného medzinárodného porozumenia,  tolerancie a vytvára podmienky 

pre spoluprácu škôl  na medzinárodných projektoch.  

      Vzhľadom na využitie jazyka v súkromnej a profesijnej oblasti života, či už pri ďalšom štúdiu, 

cestovaní, spoznávaní kultúr sa kladie dôraz na praktické využitie osvojených kompetencií, efektívnu 

komunikáciu a činnostne zameraný prístup. Komunikácia v ruskom jazykoch je podľa Európskeho 

referenčného rámca  založená na schopnosti porozumieť, vyjadrovať myšlienky, pocity, fakty a názory 
ústnou a písomnou formou v primeranej škále spoločenských a kultúrnych súvislostí. 

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

Európskej únie, umožňujú plne využívať slobodu pracovať a študovať v niektorom z jej členských 

štátov. Na  naplnenie týchto cieľov slúži aj vyučovanie predmetu ruské reálie na bilingválnom gymnáziu 

s ruskou sekciou. 

 

     Na vyučovanie predmetu RP - RUJ v piatom ročníku bilingválneho gymnázia podľa školského 

vzdelávacieho programu  je určená trojhodinová dotácia.  

Požiadavky pre vzdelávanie v predmete RP - RUJ vychádzajú zo Spoločného Európskeho referenčného 

rámca pre jazyky, ktorý popisuje jednotlivé úrovne ovládania cudzieho jazyka podľa stupnice A1 – C2.  

    Vzdelávanie v ruskom jazyku na bilingválnom gymnáziu smeruje k dosiahnutiu úrovne C1 pre 

absolventa, ktorý  ukončí vzdelávanie maturitnou skúškou .  

 

 

II. Rozvíjajúce ciele predmetu 
 

Cieľom vyučovacieho predmetu ruské reálie 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 komunikačný zámer sa 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. 

 

 

III. Kompetencie 
 

     Kompetencie sú súhrnom vedomostí, zručností a vlastností, ktoré umožňujú žiakovi konať. Podstatou 

jazykového vzdelávania je, aby žiaci:    

 

• dokázali riešiť každodenné životné situácie v cudzej krajine a v ich riešení pomáhali cudzincom, 

ktorí sú v ich vlastnej krajine; 

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

jazykom a sprostredkúvajú im svoje myšlienky a pocity;  

•  lepšie chápali 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.    

 

Žiak dokáže:    

 

•  vedome získavať nové vedomosti a zručnosti;  

•  opakovať si osvojené vedomosti a dopĺňať si ich;  

•  uvedomovať si stratégie učenia sa pri osvojovaní si ruského jazyka;  

•  opísať rôzne stratégie učenia sa s cieľom pochopiť ich a používať;  

•  chápať potrebu vzdelávania sa v cudzom jazyku;  

•  dopĺňať si vedomosti a rozvíjať zručnosti, prepájať ich s už osvojeným učivom, systematizovať 

ich a využívať pre svoj ďalší rozvoj a reálny život;  

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

rozvoja;  

•  aktívne a často využívať doteraz osvojený cudzí jazyk;  

•  pri samostatnom štúdiu využívať dostupné materiály;  

•  byť otvorený kultúrnej a etnickej rôznorodosti;  

•  rozoznať základné normy správania sa a bežné spoločenské konvencie vybraných krajín, v 

ktorých sa hovorí daným cudzím jazykom;  

•  identifikovať základné kultúrne aspekty vybraných krajín cieľového jazyka a rozoznať rozdiel 

medzi nimi a podobnými kultúrnymi aspektami vlastnej krajiny. 

 

     Komunikačné jazykové kompetencie  

 

     Komunikačné jazykové kompetencie sú tie, ktoré umožňujú učiacemu sa používať konkrétne 

jazykové prostriedky v komunikácii.  

     Na uskutočnenie komunikačného zámeru a potrieb sa vyžaduje komunikačné správanie, ktoré je 

primerané danej situácii a bežné v krajinách, kde sa ruským jazykom hovorí.                  

       Komunikačné kompetencie zahŕňajú nasledovné zložky:  

 

       • jazykové kompetencie; 

       • sociolingválne kompetencie;  

       • pragmatické kompetencie. 

 
Jazyková kompetencia  

 

     Žiak  na úrovni C1 má osvojené jazykové kompetencie na úrovni B2 a ďalej si ich rozvíja tak, aby 

dokázal používať:  

• slovnú zásobu vrátane frazeológie v rozsahu komunikačných situácií a tematických okruhov 

(lexikálna kompetencia),  

• morfologické tvary a syntaktické modely (gramatická kompetencia),   

• slovotvorbu a funkcie gramatických javov (sémantická kompetencia),  

• zvukové a grafické prostriedky jazyka (fonologická kompetencia: ortoepická a ortografická).  

 

  Žiak dokáže: 

 

•  vyjadriť sa jasne a bez zjavných známok nutnosti obmedzovať to, čo chce povedať;  

•  ovládať jazyk v dostatočnom rozsahu na to, aby mohol podať jasný opis, vyjadrovať názory a 

argumentovať bez nápadného hľadania slov, pričom používa zložité typy podraďovacích súvetí;  

•  v relatívne vysokej miere ovládať gramatiku. Nerobí chyby, ktoré by viedli k nedorozumeniu; 

• osvojiť si jasnú, prirodzenú výslovnosť a intonáciu;  



•  vytvoriť jasne zrozumiteľný súvislý písomný text, ktorý sa riadi štandardným usporiadaním a 

členením do odsekov;  

•  pomerne presne si osvojiť pravopis a interpunkciu, ktoré však môžu obsahovať znaky vplyvu 

materinského jazyka  

 

 

 Sociolingválne kompetencie  

 

Žiak dokáže:   

• správne reagovať v rôznych spoločenských komunikačných situáciách;  

•  poznať bežné frazeologické spojenia, príslovia a porekadlá;  

•  vyjadrovať sa s istotou, zrozumiteľne a zdvorilo vo formálnych aj neformálnych funkčných 

štýloch, ktoré zodpovedajú danej situácii a osobám;  

•  pri vyjadrovaní používať širokú škálu jazykových funkcií a v ich rámci reagovať, pričom 

využíva vyjadrovacie prostriedky neutrálneho funkčného štýlu; 

• uvedomiť si zásadné zdvorilostné normy a podľa nich sa aj správa;  

•  uvedomiť si najdôležitejšie rozdiely v zvyklostiach, v postojoch, hodnotách a presvedčení, 

ktoré sú v danom spoločenstve dominantné a sú typické pre jeho jazykové zázemie  

     

 

 Pragmatická kompetencia  

 

     Žiak na úrovni C1 má osvojené pragmatické kompetencie na úrovni B2 a ďalej si ich rozvíja tak, že 

dokáže:  

• prispôsobiť svoj prejav, svoje vyjadrovacie prostriedky situácii a príjemcovi jazykového 

prejavu a zvoliť si vhodnú úroveň formálnosti, ktorá zodpovedná daným okolnostiam;  

•  zasiahnuť do diskusie na známu tému, pričom používa vhodné slovné spojenia, aby sa ujal 

slova;  

•  komunikáciu začať, udržať a ukončiť ju pomocou účinného striedania sa s partnerom;  

•  rozvinúť zrozumiteľný opis alebo rozprávanie, pričom rozvinie hlavné kompozičné zložky 

a doloží ich adekvátnymi podrobnosťami a príkladmi;  

•  efektívne využívať rozličné spojovacie výrazy tak, aby vystihli vzťah medzi jednotlivými 

myšlienkami;  

• celkom plynulo komunikovať s rodenými hovoriacimi do takej miery, že komunikácia nie 

je zaťažujúca pre žiadnu zo zúčastnených strán;  

• spoľahlivo odovzdávať podrobné informácie   

 

 

IV. Komunikačné jazykové činnosti a stratégie – výkonový štandard 
 

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 

počas štúdia.  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.   

 
     Komunikačné zručnosti nemožno chápať izolovane, pretože sa navzájom prelínajú a 

dopĺňajú (ide o integrované zručnosti).  

 

 

 

 

 

 



1. Počúvanie s porozumením  

 

Žiak na konci príslušného stupňa vzdelávania dokáže:   

 

• porozumieť živej alebo vysielanej spisovnej reči na známe aj neznáme témy, s ktorými sa 

stretáva v každodennom živote;  

•  sledovať dlhšiu a zložitú argumentáciu za predpokladu, že téma je dostatočne známa a 

postup prezentácie je vyznačený explicitnými prostriedkami;  

•  s istým úsilím pochopiť živý rozhovor medzi rodenými hovoriacimi;  

•  pochopiť podstatné body prednášok, rozhovorov, správ, ktoré sú obsahovo a jazykovo 

zložité; 

•  porozumieť odkazom a hláseniam na konkrétne a abstraktné témy, pokiaľ sú hovorené 

normálnym tempom a v spisovnom jazyku;  

•  porozumieť nahrávkam v spisovnom jazyku, s ktorými sa môže stretnúť v spoločenskom a 

akademickom živote a okrem informačného obsahu identifikovať aj názory a postoje 

hovoriaceho  

 

 2. Čítanie s porozumením  

 

Žiak na konci príslušného stupňa vzdelávania dokáže:   

 

• získať informácie z bežných textov;  

•  na uspokojivej úrovni porozumenia prečítať nekomplikované faktografické texty;  

•  vyhľadať špecifické aj detailné informácie v rôznych textoch, rozlíšiť základné a 

rozširujúce informácie v texte s jasnou logickou štruktúrou;  

•  chápať logickú štruktúru textu na základe jeho obsahu, ale aj  lexikálnych a gramatických 

prostriedkov;  

•  odhadnúť význam neznámych slov z kontextu a meniť stratégie čítania podľa typu textu a 

účelu čítania;  

• prečítať korešpondenciu, ktorá sa vzťahuje na vlastnú oblasť záujmu a okamžite pochopiť 

základný význam textu;  

•  porozumieť článkom a správam zaoberajúcim sa aktuálnymi problémami, v ktorých 

pisatelia zaujímajú konkrétne postoje alebo názory;  

•  rozoznať hlavné závery v jasne určených argumentačných textoch, ako aj argumentačnú 

líniu v spracovaní prezentovanej problematiky, i keď nie vždy do podrobností  

 

3.  Písomný prejav  

 

     Žiak na úrovni C1 dokáže napísať jednoduchý súvislý prejav na témy z každodenného života a 

dokáže vyjadriť svoje postoje, pocity a dojmy. Vie správne používať základné lexikálne, 

gramatické, syntaktické a štylistické prostriedky vo formálnom a neformálnom písomnom prejave. 

Správne používa kompozičné postupy s ohľadom na obsah a adresáta písomného prejavu, ako aj s 

ohľadom na slohový útvar.  

     Žiak na konci príslušného stupňa vzdelávania dokáže: 

 

• napísať hlavné myšlienky alebo informácie z vypočutého alebo prečítaného textu;  

•  zostaviť osnovu, konspekt, anotáciu textu;  

• opísať osobu, predmet, miesto, činnosť, situáciu, udalosť;  

• napísať súvislý slohový útvar s vyjadrením vlastného názoru, pocitov, s využitím 

argumentácie a porovnávania.   

  

4. Ústny prejav  

 

Ústny prejav – dialóg  



     Žiak sa vie jazykovo správne a primerane reagovať v bežných životných situáciách. Dokáže 

bezprostredne nadviazať rozhovor na témy z každodenného života. 

 

      Žiak na konci príslušného stupňa vzdelávania dokáže: 

 

• reagovať v rôznych komunikačných situáciách primerane, jazykovo správne a 

zrozumiteľne;  

•  viesť, prerušiť a nadviazať rozhovor a preformulovať svoj jazykový prejav;  

•  správne reagovať na partnerove repliky v prirodzených a simulovaných situáciách a v 

situačných dialógoch, prebrať iniciatívu počas rozhovoru (napr. zmeniť tému);  

•  interpretovať a odovzdávať informácie;  

•  podať jasný a podrobný opis toho, ako uskutočniť nejaký postup;  

•  vysvetliť a obhájiť svoje názory v diskusii poskytnutím dôležitých vysvetlení, dôvodov a 

poznámok;  

•  spoľahlivo porozumieť podrobným pokynom;  

•  jasne načrtnúť situáciu alebo problém, uvažovať o príčinách alebo následkoch a zvažovať 

výhody alebo nevýhody rozličných prístupov    

 

Ústny prejav – monológ  

 

     Žiak vie súvisle a s využitím jednoduchších jazykových prostriedkov hovoriť o svojich 

skúsenostiach, pocitoch, zážitkoch. Vie odôvodniť a vysvetliť svoj názor. Dokáže porozprávať 

jednoduchý príbeh a prerozprávať obsah prečítaného alebo vypočutého textu a vyjadriť svoj postoj.  

     Žiak na konci príslušného stupňa vzdelávania dokáže: 

 

• vyjadriť sa plynulo a správne k rôznym všeobecným témam s ohľadom na stupeň 

formálnosti prejavu;  

•  pripraviť a predniesť dlhší prejav na určitú tému aj s odborným zameraním, ak sa téma týka 

oblasti jeho osobného záujmu;  

•  jasne a podrobne opísať osoby, predmety, situácie, činnosti a udalosti;  

•  tvoriť príbehy (na základe obrázkov alebo osnovy);  

•  interpretovať a stručne zhrnúť, napr. obsah filmu, knihy a vyjadriť svoj postoj k nim;  

•  opísať obrázky, mapy, grafy, porovnať ich a vyjadria svoj názor a postoj k nim; 

• jasne argumentovať, argumentáciu dostatočne rozviesť a podporiť svoj názor ďalšími 

argumentmi a prípadnými podrobnosťami;  

•  predniesť oznámenia na najvšeobecnejšie témy dostatočne jasne, precízne a spontánne  

 

 

 

V. Predmetové kompetencie 
 

     Sú vyjadrené v spôsobilostiach, ktoré súvisia s komunikačnými situáciami v ústnom aj v písomnom 

prejave a zahŕňajú aj reakcie všetkých účastníkov komunikačnej situácie, a vo funkciách, ktoré sú 

chápané ako základné časti komunikácie, ktoré žiak musí ovládať, aby sa mohla komunikácia 

uskutočniť. 

Prehľad kompetencií a funkcií jazyka. 

 

 

Spôsobilosti  Funkcie  

1. Nadviazať kontakt v súlade 

s komunikačnou situáciou 

Upútať pozornosť 

 

 



2. Vypočuť si a podať 

informácie 

Informovať sa 

Potvrdiť (trvať na niečom) 

Začleniť informáciu 

3. Vybrať si z ponúkaných 

možností 

Identifikovať 

Opísať 

Potvrdiť/Odmietnuť (vyjadriť nesúhlas) 

Opraviť (korigovať) 

4. Vyjadriť svoj názor 

Vyjadriť svoj názor Vyjadriť svoj súhlas 

Vyjadriť svoj nesúhlas 

Vyjadriť presvedčenie 

Vyjadriť vzdor 

Protestovať 

Vyjadriť stupeň istoty 

5. Vyjadriť svoju vôľu 
Vyjadriť svoje želania/túžby 
Vyjadriť svoje plány (blízke a budúce) 

6. Vyjadriť svoju schopnosť 

    Vyjadriť vedomosti/poznatky/zistenia 

Vyjadriť neznalosť 

Vyjadriť svoju schopnosť vykonať nejakú 

činnosť 

7. Vnímať a prejavovať svoje 

city 

Vyjadriť radosť z niečoho, šťastie, 

uspokojenie 

Vyjadriť smútok, skľúčenosť 

Vyjadriť sympatie 

8. Vyjadriť očakávania a 

reagovať na ne 

Vyjadriť nádej 

Vyjadriť sklamanie 

Vyjadriť strach, znepokojenie, obavu 

Ubezpečiť 

Vyjadriť úľavu 

Vyjadriť spokojnosť 

Vyjadriť nespokojnosť, posťažovať si 

Zistiť spokojnosť/nespokojnosť niekoho s 

niekým/s niečím 

9. Predstaviť svoje záľuby a 

svoj vkus 

Vyjadriť, čo mám rád, čo sa mi páči, čo 

uznávam 

Vyjadriť, že niekoho/niečo nemám rád 

Vybrať si z ponúkaných možností 

najobľúbenejšiu 

10. Stanoviť, oznámiť a prijať 

pravidlá alebo povinnosti 

Vyjadriť príkaz/zákaz 

Vyjadriť morálnu alebo sociálnu normu 

Dať súhlas, povoliť niečo 

Odmietnuť 
Zakázať 

11. Reagovať na nesplnenie 

pravidiel alebo povinností 

Obviniť, obviniť sa, priznať sa 

Ospravedlniť sa 

Odmietnuť obvinenie 

12. Reagovať na príbeh alebo 

udalosť 

Vyjadriť záujem o niečo 

Vyjadriť záujem o to, čo niekto rozpráva 

Vyjadriť prekvapenie 

Vyjadriť, že ma niekto/niečo neprekvapi-

lo 

Vyjadriť nezáujem 

14. Ponúknuť a reagovať na 

ponuku 

Žiadať od niekoho niečo 

Odpovedať na žiadosť 

Navrhnúť niekomu, aby niečo vykonal 



Navrhnúť niekomu, aby sme spoločne 

niečo vykonali 

Ponúknuť pomoc (urobiť niečo namiesto 

niekoho iného) 

Navrhnúť, že niečo požičiam/darujem 

Odpovedať na návrh niekoho iného 

15. Reagovať na niečo, čo sa 

má udiať v budúcnosti 

Varovať pred niekým/niečím  

Poradiť  

Dodať odvahu/Podporiť  

16. Reagovať na niečo, čo sa 

udialo v minulosti 

Spomenúť si na niečo/niekoho  

Vyjadriť, že som na niečo/niekoho 

zabudol  

17. Telefonovať 
Začať, udržiavať a ukončiť telefonický 

rozhovor  

18. Vymieňať si názory, 

komunikovať s niekým 

Začať rozhovor  

Ujať sa slova v rozhovore  

Vypýtať si slovo  

Vrátiť sa k nedopovedanému, keď ma 

prerušili  

Zabrániť niekomu v rozhovore  

19. Vypracovať 

prezentáciu/prednášku 

Uviesť tému, hlavnú myšlienku (hlavné 

myšlienky)  

Oboznámiť s obsahom/osnovou  

Rozviesť tému a osnovu  

Prejsť z jedného bodu na iný  

Ukončiť svoj výklad  

20. Obohatiť/Doplniť 

štruktúrovanú 

prezentáciu/prednášku 

Podčiarknuť/ dať do pozornosti  

Odbočiť od témy (digresia)  

Vrátiť sa k pôvodnej téme  

Uviesť príklad  

Citovať  

Parafrázovať  

21. Zúčastniť sa na 

diskusii/Argumentovať 

Navrhnúť novú tému/nové body diskusie  

Odmietnuť diskutovať na ponúkanú 

tému/bod diskusie  

Vrátiť sa k téme/ k bodu diskusie  

22. Uistiť sa v rozhovore, že 

moje slová/môj výklad/môj 

argument boli pochopené 

Uistiť sa, že účastníci komunikácie 

pochopili moje vyjadrenia  

Uistiť sa, že som dobre pochopil to, čo 
bolo povedané  

Požiadať o pomoc pri vyjadrovaní 
ohľadom problematického 

slova/vyjadrenia/frázy  

Nahradiť zabudnuté/nepoznané slovo  

Hľadať slovo/vetu  

Opraviť sa, vrátiť sa k rozhovoru  

23. Porozprávať niečo 

Rozprávať príbeh  

Začať príbeh, historku, anekdotu  

Zhrnúť príbeh, historku  

 

 
 



Ročník: Piaty – RP – RUJ v päťročnej forme štúdia  

Hodinová dotácia: 3 hodiny týždenne 

  

Ročník Prehľad tematických celkov Orientačná hodinová dotácia 

Piaty  Rodina a spoločnosť 5 

Domov a bývanie 5 

 Starostlivosť o zdravie 4 

Voľný čas 4 

Multikultúrna spoločnosť                          5 

 Človek a príroda 5 

 Veda a technika 5 

Obchod a služby 5 

Vzdelávanie 5 

Šport 3 

Upevňovanie učiva  34 

 

 

Výkonový štandard – spoločný pre všetky tematické celky. 

Žiak vie: 

• Nadviazať kontakt v súlade s komunikačnou situáciou 

• Vypočuť si a podať informácie 

• Vybrať si z ponúkaných možností 

• Vyjadriť svoj názor 

• Vyjadriť svoju vôľu 

• Vyjadriť svoju schopnosť 

• Vnímať a prejavovať svoje city 

• Vyjadriť očakávania a reagovať na ne 

• Predstaviť svoje záľuby a svoj vkus 

• Stanoviť, oznámiť a prijať pravidlá alebo povinnosti 

• Reagovať na nesplnenie pravidiel alebo povinností 

• Reagovať na príbeh alebo udalosť 

• Ponúknuť a reagovať na ponuku 

• Reagovať na niečo, čo sa má udiať v budúcnosti  

• Reagovať na niečo, čo sa udialo v minulosti  

• Reagovať pri prvom stretnutí  

• Vymieňať si názory, komunikovať s niekým 

• Vypracovať prezentáciu/prednášku  

• Obohatiť/Doplniť štruktúrovanú prezentáciu/prednášku  

• Zúčastniť sa na diskusii/Argumentovať  

• Uistiť sa v rozhovore, že moje slová/môj výklad/môj argument boli pochopené  

• Prerozprávať prečítaný text. 

 

 

 

Rodina a spoločnosť   (5) 

Obsahový štandard 

• Vzťahy medzi ľuďmi  

• Dospievanie  

• Osobné perspektívy  



• Osobnostný a sociálny rozvoj  

• Sociálna spolupatričnosť 

 

 

                                                           Domov a bývanie   (5) 

Obsahový štandard 

• Bývanie v rodine  

• Bývanie mimo rodiny  

• Životné štýly  

• Ideálne bývanie 

 

 

Starostlivosť o zdravie   (4) 

Obsahový štandard 

• Choroby a nehody  

• Tradičná, alternatívna medicína  

• Starostlivosť o telo  

• Zdravý spôsob života 

•  Nemocnice a zdravotné strediská  

• Lekáreň a lieky, riziká, vedľajšie účinky  

 

 

 

Voľný čas   (4) 

Obsahový štandard 

• Knihy a literatúra  

• Filmy a médiá  

• Kultúrne a umelecké podujatia  

• Kultúra a jej vplyv na človeka  

• Umenie a rozvoj osobnosti 

 

 

Multikultúrna spoločnosť   (5) 

Obsahový štandard 

• Aspekty globalizácie  

• Demografické zmeny  

• Tolerancia, migrácia, xenofóbia Jazyková rôznorodosť  

• Zbližovanie kultúr a rešpektovanie tradícií 

 

 
 

Človek a príroda   (5) 

Obsahový štandard 

• Spoločnosť a životné prostredie  

• Ekológia  

• Chránené krajinné oblasti  

• Trvalo udržateľný rozvoj 

 

 

Veda a technika   (5) 

Obsahový štandard 

• Technický pokrok  



• Informačno-komunikačné technológie  

• Veda v službách ľudstva 

•  Riziká vedeckého a technického rozvoja 

  

 

 

 

Obchod a služby   (5) 

Obsahový štandard 

• Nákupné zariadenia  

• Konzumný spôsob života  

• Reklama  

• Banky  

• Pošta a telekomunikácie  

• Kultúra nakupovania a služieb 

 

 

Vzdelávanie   (5) 

Obsahový štandard 

• Práva a povinnosti pri vzdelávaní  

• Vzdelávacie systémy  

• Svet práce  

• Odborná profilácia  

• Celoživotné vzdelávanie 

 

Šport    (3) 

Obsahový štandard 

• Vplyv športu na rozvoj osobnosti  

• Nové trendy v športe  

• Fair play športového zápolenia  

• Športové udalosti a podujatia 

  

Upevňovanie učiva   (34) 

Obsahový štandard 

• Fonetika 

• Grafická stránka jazyka – pravopis 

• Morfológia – tvaroslovie 

• Syntax – vetná skladba  

 

 

VI. Metódy a formy práce  
 

a) Motivačné: 

Motivačné vstupné: motivačné rozprávanie, motivačný rozhovor, motivačná demonštrácia, 

problém ako motivácia, brainstorming 

Motivačné priebežné: motivačná výzva, aktualizácia obsahu učiva, pochvala, povzbudenie 

  

b) Expozičné:  



Metódy priameho prenosu poznatkov:  

Monologické slovné: rozprávanie, opis, výklad 

Dialogické slovné.: rozhovor, beseda, brainstorming, napodobňovanie životných situácií 

Metódy sprostredkovaného prenosu poznatkov: demonštrácia obrazu, demonštrácia filmov, 

nahrávky 

 Metódy problémové: problémové vyučovanie 

Metódy samostatnej práce a audiodidaktické: samostatná práca s knihou, písanie,          

 vypracovanie osnovy, témy, samostatné štúdium s využitím techniky 

 

c) Fixačné metódy: 

Metódy opakovania a precvičovania vedomostí, spôsobilostí : ústne opakovanie učiva, 

metóda otázok a odpovedí, písomné opakovanie, opakovanie s využitím učebnice a inej 

literatúry 

 
d) Klasické didakticko-diagnostické: 

ústne skúšanie, písomné skúšanie 

 

     Využitie metód a foriem práce sa líši v závislosti od jednotlivých vyučovacích hodín. Využité 

metódy a formy práce na konkrétnej vyučovacej hodine sú uvedené v tematických výchovno-

vzdelávacích  plánoch. 

 

VII. Učebné zdroje 
 

Встречи с Россией, Ruský jazyk pre 1.-2.ročník stredných škôl 

Встречи с Россией, Ruský jazyk pre 3.-4.ročník stredných škôl 

Prekladové slovníky 

Výkladové slovníky 

Internet 

Ruština – maturitná príprava 

Ruština otázky a odpovede 

 

 

VIII. Hodnotenie predmetu RP ruský jazyk  - bilingválne štúdium  

 
Kritériá hodnotenia a klasifikácie žiakov vychádzajú z Metodického pokynu č. 21/2011 na hodnotenie 

a klasifikáciu žiakov stredných škôl a z Vyhlášky 318/2008 Z. z. (Vyhláška Ministerstva školstva 

Slovenskej republiky o ukončovaní štúdia na stredných školách). 

 

Hodinová dotácia  -  3 hodiny týždenne 

V jednom klasifikačnom období žiak získa  minimálne 5 známok: 

2 známky zo slovnej zásoby – písomnou alebo ústnou formou (váha 1, 2 podľa náročnosti) 

1 známka z ústnej odpovede (konverzácia, reprodukcia, rozprávanie, simulácia, opis obrázkov, dialóg – 

váha 1, 2 podľa náročnosti) 

1 známka zo slohovej písomnej práce (váha 2) 

1 známka z gramatického priebežného testu (váha 1, 2 podľa náročnosti) 

 

V druhom klasifikačnom období žiak RP-5.ročníka získa minimálne 4 známky:  

1 známka zo slovnej zásoby – písomnou alebo ústnou formou (váha 1, 2 podľa náročnosti) 

1 známky z ústnej odpovede (konverzácia, reprodukcia, rozprávanie, dialóg – váha 1, 2 podľa 

náročnosti) 

1 známka zo slohovej písomnej práce (váha 2) 

1 známka z gramatického priebežného testu (váha 1, 2 podľa náročnosti) 

 

 Pri ústnom skúšaní sa hodnotí s ohľadom na úroveň C1  

• obsahové zvládnutie témy 



• samostatnosť a plynulosť prejavu, 

• gramatická správnosť 

• použitá slovná zásoba, výslovnosť, intonácia 

 

Písomné slohové prejavy sa hodnotia podľa nasledujúcich kritérií: 

• členenie a stavba textu 

• zodpovedajúci obsah a rozsah textu 

• gramatická správnosť, pravopis 

• slovná zásoba 

 

     Základom pre klasifikáciu bude žiakov dosiahnutý počet bodov z maximálneho počtu bodov 

jednotlivých hodnotených prác a odpovedí, prevedený na percentá a následne na známku podľa 

nasledujúcej klasifikačnej stupnice:  

 

100% –  90 %   =  výborný 

89%   -   75%   =  chválitebný 

74%   -   50%   =  dobrý 

49%   -   30%   =  dostatočný 

29%   -   0%     =   nedostatočný 

 

 VZ = známka x váha + známka x váha + známka x váha ... 

    súčet hodnôt váh 

 počítame na 2 desatinné miesta: - priemer do 0,50 zaokrúhľujeme nadol 

     - priemer nad 0,50 zaokrúhľujeme nahor 

 

     Pri výslednej klasifikácii sa zohľadňuje aj systematická a sústavná pripravenosť žiaka na vyučovanie, 

jeho aktivity a výkony na hodinách. 

 



Názov predmetu VP -  RUJ 5. roč. – Bilingválna sekcia C1                              

Vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia 

 

I. Charakteristika predmetu 

  
     Predmet VP – RUJ ako súčasť cudzích  jazykov prispieva k pochopeniu a objavovaniu tých skutočností, 

ktoré presahujú oblasť skúseností sprostredkovaných materinským jazykom. Umožňuje poznávať odlišnosti 

v spôsobe života ľudí iných krajín a ich odlišné kultúrne tradície. Poskytuje aj prehĺbenie vedomostí 

a vzájomného medzinárodného porozumenia,  tolerancie a vytvára podmienky pre spoluprácu škôl  na 

medzinárodných projektoch.  

      Vzhľadom na využitie jazyka v súkromnej a profesijnej oblasti života, či už pri ďalšom štúdiu, cestovaní, 

spoznávaní kultúr sa kladie dôraz na praktické využitie osvojených kompetencií, efektívnu komunikáciu a 

činnostne zameraný prístup. Komunikácia v ruskom jazykoch je podľa Európskeho referenčného rámca  

založená na schopnosti porozumieť, vyjadrovať myšlienky, pocity, fakty a názory ústnou a písomnou formou 

v primeranej škále spoločenských a kultúrnych súvislostí. 

      Komunikácia a rozvoj kompetencií v cudzom jazyku  sú dôležité pre podporu mobility v rámci Európskej 

únie, umožňujú plne využívať slobodu pracovať a študovať v niektorom z jej členských štátov. Na  naplnenie 

týchto cieľov slúži aj vyučovanie predmetu konverzácia v ruskom jazyku na bilingválnom gymnáziu 

s ruskou sekciou. 

. 

 

 

     Na vyučovanie predmetu VP – RUJ v piatom ročníku bilingválneho gymnázia podľa školského 

vzdelávacieho programu  je určená dvojhodinová dotácia    

Požiadavky pre vzdelávanie v predmete VP - RUJ vychádzajú zo Spoločného Európskeho referenčného 

rámca pre jazyky, ktorý popisuje  jednotlivé úrovne ovládania cudzieho jazyka podľa stupnice A1 – C2. 

Vzdelávanie v ruskom jazyku na bilingválnom gymnáziu smeruje k dosiahnutiu úrovne C1 pre absolventa, 

ktorý  ukončí vzdelávanie maturitnou skúškou. 

 

II. Rozvíjajúce ciele predmetu 

 
Cieľom vyučovacieho predmetu VP – RUJ 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 komunikačný zámer sa 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. 
 

 

III. Kompetencie 

 

     Kompetencie sú súhrnom vedomostí, zručností a vlastností, ktoré umožňujú žiakovi konať. 

Podstatou jazykového vzdelávania je, aby žiaci:    
 

• dokázali riešiť každodenné životné situácie v cudzej krajine a v ich riešení pomáhali 

cudzincom, ktorí sú v ich vlastnej krajine; 

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

daným jazykom a sprostredkúvajú im svoje myšlienky a pocity;  

•  lepšie chápali 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.    

 

Žiak dokáže:    
 

•  vedome získavať nové vedomosti a zručnosti;  

•  opakovať si osvojené vedomosti a dopĺňať si ich;  

•  uvedomovať si stratégie učenia sa pri osvojovaní si ruského jazyka;  

•  opísať rôzne stratégie učenia sa s cieľom pochopiť ich a používať;  

•  chápať potrebu vzdelávania sa v cudzom jazyku;  

•  dopĺňať si vedomosti a rozvíjať zručnosti, prepájať ich s už osvojeným učivom, 

systematizovať ich a využívať pre svoj ďalší rozvoj a reálny život;  

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

rozvoja;  

•  aktívne a často využívať doteraz osvojený cudzí jazyk;  

•  pri samostatnom štúdiu využívať dostupné materiály;  

•  byť otvorený kultúrnej a etnickej rôznorodosti;  

•  rozoznať základné normy správania sa a bežné spoločenské konvencie vybraných krajín, v 

ktorých sa hovorí daným cudzím jazykom;  

•  identifikovať základné kultúrne aspekty vybraných krajín cieľového jazyka a rozoznať 

rozdiel medzi nimi a podobnými kultúrnymi aspektami vlastnej krajiny. 
 

     Komunikačné jazykové kompetencie  

 

     Komunikačné jazykové kompetencie sú tie, ktoré umožňujú učiacemu sa používať konkrétne jazykové 

prostriedky v komunikácii.  

     Na uskutočnenie komunikačného zámeru a potrieb sa vyžaduje komunikačné správanie, ktoré je 

primerané danej situácii a bežné v krajinách, kde sa ruským jazykom hovorí.                  

       Komunikačné kompetencie zahŕňajú nasledovné zložky:  

 

       • jazykové kompetencie; 

       • sociolingválne kompetencie;  

       • pragmatické kompetencie. 

 

Jazyková kompetencia  

 

     Žiak  a úrovni B2 má osvojené jazykové kompetencie na úrovni B1 a ďalej si ich rozvíja tak, aby dokázal 

používať:  

• slovnú zásobu vrátane frazeológie v rozsahu komunikačných situácií a tematických okruhov 

(lexikálna kompetencia),  

• morfologické tvary a syntaktické modely (gramatická kompetencia),   

• slovotvorbu a funkcie gramatických javov (sémantická kompetencia),  

• zvukové a grafické prostriedky jazyka (fonologická kompetencia: ortoepická a ortografická).  

 

  Žiak dokáže: 

 

•  vyjadriť sa jasne a bez zjavných známok nutnosti obmedzovať to, čo chce povedať;  

•  ovládať jazyk v dostatočnom rozsahu na to, aby mohol podať jasný opis, vyjadrovať názory a 

argumentovať bez nápadného hľadania slov, pričom používa zložité typy podraďovacích súvetí;  

•  v relatívne vysokej miere ovládať gramatiku. Nerobí chyby, ktoré by viedli k nedorozumeniu; 

• osvojiť si jasnú, prirodzenú výslovnosť a intonáciu;  

•  vytvoriť jasne zrozumiteľný súvislý písomný text, ktorý sa riadi štandardným usporiadaním a 

členením do odsekov;  



•  pomerne presne si osvojiť pravopis a interpunkciu, ktoré však môžu obsahovať znaky vplyvu 

materinského jazyka  

 

 

 Sociolingválne kompetencie  

 
Žiak dokáže:   

• správne reagovať v rôznych spoločenských komunikačných situáciách;  

•  poznať bežné frazeologické spojenia, príslovia a porekadlá;  

•  vyjadrovať sa s istotou, zrozumiteľne a zdvorilo vo formálnych aj neformálnych funkčných štýloch, 

ktoré zodpovedajú danej situácii a osobám;  

•  pri vyjadrovaní používať širokú škálu jazykových funkcií a v ich rámci reagovať, pričom využíva 

vyjadrovacie prostriedky neutrálneho funkčného štýlu; 

• uvedomiť si zásadné zdvorilostné normy a podľa nich sa aj správa;  

•  uvedomiť si najdôležitejšie rozdiely v zvyklostiach, v postojoch, hodnotách a presvedčení, ktoré sú 

v danom spoločenstve dominantné a sú typické pre jeho jazykové zázemie  

 

       

 

 Pragmatická kompetencia  
 

     Žiak na úrovni C1 má osvojené pragmatické kompetencie na úrovni  a ďalej si ich rozvíja tak, že dokáže:  

• prispôsobiť svoj prejav, svoje vyjadrovacie prostriedky situácii a príjemcovi jazykového prejavu 

a zvoliť si vhodnú úroveň formálnosti, ktorá zodpovedná daným okolnostiam;  

•  zasiahnuť do diskusie na známu tému, pričom používa vhodné slovné spojenia, aby sa ujal 

slova;  

•  komunikáciu začať, udržať a ukončiť ju pomocou účinného striedania sa s partnerom;  

•  rozvinúť zrozumiteľný opis alebo rozprávanie, pričom rozvinie hlavné kompozičné zložky a 

doloží ich adekvátnymi podrobnosťami a príkladmi;  

•  efektívne využívať rozličné spojovacie výrazy tak, aby vystihli vzťah medzi jednotlivými 

myšlienkami;  

• celkom plynulo komunikovať s rodenými hovoriacimi do takej miery, že komunikácia nie je 

zaťažujúca pre žiadnu zo zúčastnených strán;  

• spoľahlivo odovzdávať podrobné informácie   

 

 

 

 

IV. Komunikačné jazykové činnosti a stratégie – výkonový štandard 
 

           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 počas štúdia.  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.   

 
     Komunikačné zručnosti nemožno chápať izolovane, pretože sa navzájom prelínajú a 

dopĺňajú (ide o integrované zručnosti).  

 

1. Počúvanie s porozumením  

 

Žiak na konci príslušného stupňa vzdelávania dokáže:   

 

• porozumieť živej alebo vysielanej spisovnej reči na známe aj neznáme témy, s ktorými sa 

stretáva v každodennom živote;  



•  sledovať dlhšiu a zložitú argumentáciu za predpokladu, že téma je dostatočne známa a postup 

prezentácie je vyznačený explicitnými prostriedkami;  

•  s istým úsilím pochopiť živý rozhovor medzi rodenými hovoriacimi;  

•  pochopiť podstatné body prednášok, rozhovorov, správ, ktoré sú obsahovo a jazykovo zložité; 

•  porozumieť odkazom a hláseniam na konkrétne a abstraktné témy, pokiaľ sú hovorené 

normálnym tempom a v spisovnom jazyku;  

•  porozumieť nahrávkam v spisovnom jazyku, s ktorými sa môže stretnúť v spoločenskom a 

akademickom živote a okrem informačného obsahu identifikovať aj názory a postoje 

hovoriaceho  

 

    2. Čítanie s porozumením  

 

Žiak na konci príslušného stupňa vzdelávania dokáže:   

 

• získať informácie z bežných textov;  

•  na uspokojivej úrovni porozumenia prečítať nekomplikované faktografické texty;  

•  vyhľadať špecifické aj detailné informácie v rôznych textoch, rozlíšiť základné a rozširujúce 

informácie v texte s jasnou logickou štruktúrou;  

•  chápať logickú štruktúru textu na základe jeho obsahu, ale aj  lexikálnych a gramatických 

prostriedkov;  

•  odhadnúť význam neznámych slov z kontextu a meniť stratégie čítania podľa typu textu a účelu 

čítania;  

• prečítať korešpondenciu, ktorá sa vzťahuje na vlastnú oblasť záujmu a okamžite pochopiť 

základný význam textu;  

•  porozumieť článkom a správam zaoberajúcim sa aktuálnymi problémami, v ktorých pisatelia 

zaujímajú konkrétne postoje alebo názory;  

•  rozoznať hlavné závery v jasne určených argumentačných textoch, ako aj argumentačnú líniu v 

spracovaní prezentovanej problematiky, i keď nie vždy do podrobností  

 

3.  Písomný prejav  

 

     Žiak na úrovni C1 dokáže napísať jednoduchý súvislý prejav na témy z každodenného života a 

dokáže vyjadriť svoje postoje, pocity a dojmy. Vie správne používať základné lexikálne, gramatické, 

syntaktické a štylistické prostriedky vo formálnom a neformálnom písomnom prejave. Správne používa 

kompozičné postupy s ohľadom na obsah a adresáta písomného prejavu, ako aj s ohľadom na slohový 

útvar.  

     Žiak na konci príslušného stupňa vzdelávania dokáže: 

 

• napísať hlavné myšlienky alebo informácie z vypočutého alebo prečítaného textu;  

• zostaviť osnovu, konspekt, anotáciu textu;  

• opísať osobu, predmet, miesto, činnosť, situáciu, udalosť;  

• napísať obsahovo, jazykovo i štylisticky náročnejší slohový útvar (príbeh, rozprávanie, opis);  

napísať súvislý slohový útvar s vyjadrením vlastného názoru, pocitov, s využitím argumentácie a 

porovnávania.   

  

4. Ústny prejav  

 

Ústny prejav – dialóg  

     Žiak sa vie jazykovo správne a primerane reagovať v bežných životných situáciách. Dokáže 

bezprostredne nadviazať rozhovor na témy z každodenného života. 

 

      Žiak na konci príslušného stupňa vzdelávania dokáže: 

 

• reagovať v rôznych komunikačných situáciách primerane, jazykovo správne a zrozumiteľne;  

•  viesť, prerušiť a nadviazať rozhovor a preformulovať svoj jazykový prejav;  



•  správne reagovať na partnerove repliky v prirodzených a simulovaných situáciách a v 

situačných dialógoch, prebrať iniciatívu počas rozhovoru (napr. zmeniť tému);  

•  interpretovať a odovzdávať informácie;  

•  podať jasný a podrobný opis toho, ako uskutočniť nejaký postup;  

•  vysvetliť a obhájiť svoje názory v diskusii poskytnutím dôležitých vysvetlení, dôvodov a 

poznámok;  

•  spoľahlivo porozumieť podrobným pokynom;  

•  jasne načrtnúť situáciu alebo problém, uvažovať o príčinách alebo následkoch a zvažovať 

výhody alebo nevýhody rozličných prístupov    

 

Ústny prejav – monológ  

 

     Žiak vie súvisle a s využitím jednoduchších jazykových prostriedkov hovoriť o svojich skúsenostiach, 

pocitoch, zážitkoch. Vie odôvodniť a vysvetliť svoj názor. Dokáže porozprávať jednoduchý príbeh a 

prerozprávať obsah prečítaného alebo vypočutého textu a vyjadriť svoj postoj.  

     Žiak na konci príslušného stupňa vzdelávania dokáže: 

 

• vyjadriť sa plynulo a správne k rôznym všeobecným témam s ohľadom na stupeň formálnosti 

prejavu;  

•  pripraviť a predniesť dlhší prejav na určitú tému aj s odborným zameraním, ak sa téma týka 

oblasti jeho osobného záujmu;  

•  jasne a podrobne opísať osoby, predmety, situácie, činnosti a udalosti;  

•  tvoriť príbehy (na základe obrázkov alebo osnovy);  

•  interpretovať a stručne zhrnúť, napr. obsah filmu, knihy a vyjadriť svoj postoj k nim;  

•  opísať obrázky, mapy, grafy, porovnať ich a vyjadria svoj názor a postoj k nim; 

• jasne argumentovať, argumentáciu dostatočne rozviesť a podporiť svoj názor ďalšími 

argumentmi a prípadnými podrobnosťami;  

•  predniesť oznámenia na najvšeobecnejšie témy dostatočne jasne, precízne a spontánne  

 

 

 

V. Predmetové kompetencie 
 

     Sú vyjadrené v spôsobilostiach, ktoré súvisia s komunikačnými situáciami v ústnom aj v písomnom 

prejave a zahŕňajú aj reakcie všetkých účastníkov komunikačnej situácie, a vo funkciách, ktoré sú chápané 

ako základné časti komunikácie, ktoré žiak musí ovládať, aby sa mohla komunikácia uskutočniť. 

Prehľad kompetencií a funkcií jazyka. 

 

 

Spôsobilosti  Funkcie  

1. Nadviazať kontakt v súlade 

s komunikačnou situáciou 

Upútať pozornosť 

 

 

2. Vypočuť si a podať 

informácie 

Informovať sa 

Potvrdiť (trvať na niečom) 

Začleniť informáciu 

3. Vybrať si z ponúkaných 

možností 

Identifikovať 

Opísať 

Potvrdiť/Odmietnuť (vyjadriť nesúhlas) 

Opraviť (korigovať) 

4. Vyjadriť svoj názor 

Vyjadriť svoj názor Vyjadriť svoj súhlas 
Vyjadriť svoj nesúhlas 

Vyjadriť presvedčenie 

Vyjadriť vzdor 

Protestovať 



Vyjadriť stupeň istoty 

5. Vyjadriť svoju vôľu 
Vyjadriť svoje želania/túžby 

Vyjadriť svoje plány (blízke a budúce) 

6. Vyjadriť svoju schopnosť 

    Vyjadriť vedomosti/poznatky/zistenia 

Vyjadriť neznalosť 

Vyjadriť svoju schopnosť vykonať nejakú 

činnosť 

7. Vnímať a prejavovať svoje 

city 

Vyjadriť radosť z niečoho, šťastie, 

uspokojenie 

Vyjadriť smútok, skľúčenosť 

Vyjadriť sympatie 

8. Vyjadriť očakávania a 

reagovať na ne 

Vyjadriť nádej 

Vyjadriť sklamanie 

Vyjadriť strach, znepokojenie, obavu 

Ubezpečiť 

Vyjadriť úľavu 

Vyjadriť spokojnosť 

Vyjadriť nespokojnosť, posťažovať si 

Zistiť spokojnosť/nespokojnosť niekoho s 

niekým/s niečím 

9. Predstaviť svoje záľuby a 

svoj vkus 

Vyjadriť, čo mám rád, čo sa mi páči, čo 

uznávam 

Vyjadriť, že niekoho/niečo nemám rád 

Vybrať si z ponúkaných možností 

najobľúbenejšiu 

10. Stanoviť, oznámiť a prijať 

pravidlá alebo povinnosti 

Vyjadriť príkaz/zákaz 

Vyjadriť morálnu alebo sociálnu normu 

Dať súhlas, povoliť niečo 

Odmietnuť 

Zakázať 

11. Reagovať na nesplnenie 

pravidiel alebo povinností 

Obviniť, obviniť sa, priznať sa 

Ospravedlniť sa 

Odmietnuť obvinenie 

12. Reagovať na príbeh alebo 

udalosť 

Vyjadriť záujem o niečo 

Vyjadriť záujem o to, čo niekto rozpráva 

Vyjadriť prekvapenie 

Vyjadriť, že ma niekto/niečo neprekvapi-

lo 

Vyjadriť nezáujem 

14. Ponúknuť a reagovať na 

ponuku 

Žiadať od niekoho niečo 

Odpovedať na žiadosť 

Navrhnúť niekomu, aby niečo vykonal 

Navrhnúť niekomu, aby sme spoločne 

niečo vykonali 

Ponúknuť pomoc (urobiť niečo namiesto 

niekoho iného) 

Navrhnúť, že niečo požičiam/darujem 

Odpovedať na návrh niekoho iného 

15. Reagovať na niečo, čo sa 

má udiať v budúcnosti 

Varovať pred niekým/niečím  

Poradiť  

Dodať odvahu/Podporiť  

16. Reagovať na niečo, čo sa 

udialo v minulosti 

Spomenúť si na niečo/niekoho  

Vyjadriť, že som na niečo/niekoho 

zabudol  



17. Telefonovať 
Začať, udržiavať a ukončiť telefonický 

rozhovor  

18. Vymieňať si názory, 

komunikovať s niekým 

Začať rozhovor  

Ujať sa slova v rozhovore  

Vypýtať si slovo  

Vrátiť sa k nedopovedanému, keď ma 

prerušili  

Zabrániť niekomu v rozhovore  

19. Vypracovať 

prezentáciu/prednášku 

Uviesť tému, hlavnú myšlienku (hlavné 

myšlienky)  

Oboznámiť s obsahom/osnovou  

Rozviesť tému a osnovu  

Prejsť z jedného bodu na iný  

Ukončiť svoj výklad  

20. Obohatiť/Doplniť 

štruktúrovanú 

prezentáciu/prednášku 

Podčiarknuť/ dať do pozornosti  

Odbočiť od témy (digresia)  
Vrátiť sa k pôvodnej téme  

Uviesť príklad  

Citovať  

Parafrázovať  

21. Zúčastniť sa na 

diskusii/Argumentovať 

Navrhnúť novú tému/nové body diskusie  

Odmietnuť diskutovať na ponúkanú 

tému/bod diskusie  

Vrátiť sa k téme/ k bodu diskusie  

22. Uistiť sa v rozhovore, že 

moje slová/môj výklad/môj 

argument boli pochopené 

Uistiť sa, že účastníci komunikácie 

pochopili moje vyjadrenia  

Uistiť sa, že som dobre pochopil to, čo 

bolo povedané  

Požiadať o pomoc pri vyjadrovaní 

ohľadom problematického 

slova/vyjadrenia/frázy  

Nahradiť zabudnuté/nepoznané slovo  

Hľadať slovo/vetu  

Opraviť sa, vrátiť sa k rozhovoru  

23. Porozprávať niečo 

Rozprávať príbeh  

Začať príbeh, historku, anekdotu  

Zhrnúť príbeh, historku  

 

 

VI. Obsah vzdelávania 

 
Ročník: Piaty – VP Ruský jazyk v päťročnej forme štúdia  

Hodinová dotácia: 2 hodiny týždenne 

  

Ročník Prehľad tematických celkov Orientačná hodinová dotácia 

Piaty Človek a spoločnosť 5 

Hospodárstvo 5 

Krajiny a miesta 4 

Mládež a jej svet 5 

Zamestnanie 5 

Krajiny, jazyk ktorých sa učím 6 

Slovensko moja vlasť 6 

Multikultúrna spoločnosť 5 



Veda a technika 5 

Upevňovanie učiva  10 

 

Výkonový štandard – spoločný pre všetky tematické celky. 

Žiak vie: 

• Nadviazať kontakt v súlade s komunikačnou situáciou 

• Vypočuť si a podať informácie 

• Vybrať si z ponúkaných možností 

• Vyjadriť svoj názor 

• Vyjadriť svoju vôľu 

• Vyjadriť svoju schopnosť 

• Vnímať a prejavovať svoje city 

• Vyjadriť očakávania a reagovať na ne. 

• Predstaviť svoje záľuby a svoj vkus 

• Reagovať vo vyhrotenej situácii 

• Stanoviť, oznámiť a prijať pravidlá alebo povinnosti 

• Reagovať na nesplnenie pravidiel alebo povinností 

• Reagovať na príbeh alebo udalosť 

• Ponúknuť a reagovať na ponuku 

• Reagovať na niečo, čo sa má udiať v budúcnosti  

• Reagovať na niečo, čo sa udialo v minulosti  

• Reagovať pri prvom stretnutí  

• Vymieňať si názory, komunikovať s niekým 

• Vypracovať prezentáciu/prednášku  

• Obohatiť/Doplniť štruktúrovanú prezentáciu/prednášku  

• Zúčastniť sa na diskusii/Argumentovať  

• Uistiť sa v rozhovore, že moje slová/môj výklad/môj argument boli pochopené  

• Prerozprávať prečítaný text. 

 

 

 

Človek a spoločnosť (5) 

Obsahový štandard 

• Spoločenský život  

• Politický život  

• Občianska zodpovednosť  

• Cirkvi a náboženské vyznania  

• Marginalizované skupiny 

 

 

Hospodárstvo (5) 

Obsahový štandard 

• Hospodársky rozvoj  

• Vzdelanostná spoločnosť  

• Ekonomika a obchod  

• Cestovný ruch 

 

 

Krajiny a miesta (4) 

Obsahový štandard 

• Slovensko v EÚ  

• Európska únia 

• Urbanizácia Slovenska a Európy  



• Krajiny a svetadiely 

 

 

 Mládež a jej svet (5) 

Obsahový štandard 

• Predstavy mládeže o svete  

• Vzory a ideály  

• Vzťahy medzi generáciami 

 

 

 

Zamestnanie (5) 

Obsahový štandard 

• Voľba zamestnania  

• Pracovný trh  

• Pracovné činnosti a profesie  

• Pracovné podmienky  

• Nezamestnanosť 

 

 

Krajiny, jazyk ktorých sa učím (6) 

Obsahový štandard 

• Študijná a pracovná mobilita  

• Vybrané historické a kultúrne špecifiká rôznych krajín  

• Vybrané geografické špecifiká krajín  

• Vybrané osobnosti  

• Jazyk ako spoločenský a kultúrny prostriedok  

 

 

Slovensko moja vlasť (6) 

Obsahový štandard 

• Vybrané historické špecifiká krajiny 

• Vybrané kultúrne špecifiká krajiny 

• Vybrané geografické špecifiká krajiny 

• Vybrané osobnosti  

 

 

Multikultúrna spoločnosť (5) 

Obsahový štandard 

• Globalizácia  

• Demografické zmeny  

• Migrácia, xenofóbia  

• Jazyková rôznorodosť  

• Zbližovanie kultúr a rešpektovanie tradícií 

 

 

Veda a technika (5) 

Obsahový štandard 

• Technický pokrok  

• Informačno-komunikačné technológie  

• Veda v službách ľudstva  

• Riziká vedeckého a technického rozvoja  

 

 



Upevňovanie učiva (10) 

Obsahový štandard 

• Komunikačné témy 

• Typy textov a žánrov 

• Slovná zásoba, lexikológia, frazeológia 

 

 

VII. Metódy a formy práce  
 

a) Motivačné: 

Motivačné vstupné: motivačné rozprávanie, motivačný rozhovor, motivačná demonštrácia, problém 

ako motivácia, brainstorming 

Motivačné priebežné: motivačná výzva, aktualizácia obsahu učiva, pochvala, povzbudenie 

  

b) Expozičné:  
Metódy priameho prenosu poznatkov:  

Monologické slovné: rozprávanie, opis, výklad 

Dialogické slovné.: rozhovor, beseda, brainstorming, napodobňovanie životných situácií 

Metódy sprostredkovaného prenosu poznatkov: demonštrácia obrazu, demonštrácia filmov, 

nahrávky 

 Metódy problémové: problémové vyučovanie 

Metódy samostatnej práce a audiodidaktické: samostatná práca s knihou, písanie,          

 vypracovanie osnovy, témy, samostatné štúdium s využitím techniky 

 

c) Fixačné metódy: 

Metódy opakovania a precvičovania vedomostí, spôsobilostí : ústne opakovanie učiva, metóda 

otázok a odpovedí, písomné opakovanie, opakovanie s využitím učebnice a inej literatúry 

 

d) Klasické didakticko-diagnostické: 

ústne skúšanie, písomné skúšanie 

 

     Využitie metód a foriem práce sa líši v závislosti od jednotlivých vyučovacích hodín. Využité metódy 

a formy práce na konkrétnej vyučovacej hodine sú uvedené v tematických výchovno-vzdelávacích  plánoch. 

  

 

 

 

 

VIII. Učebné zdroje 
 

Встречи с Россией,Ruský jazyk pre 3.-4.ročník stredných škôl 

Prekladové slovníky 

Výkladové slovníky 

             Príručná gramatika Ruského jazyka 

Internet 

Ruština – maturitná príprava 

Ruština otázky a odpovede 

 

 

IX. Hodnotenie predmetu VP RUJ – Bilingválna sekcia  
 

     Kritériá hodnotenia a klasifikácie žiakov vychádzajú z Metodického pokynu č. 21/2011 na hodnotenie 

a klasifikáciu žiakov stredných škôl a z Vyhlášky 318/2008 Z. z. (Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej 

republiky o ukončovaní štúdia na stredných školách). 

 

Hodinová dotácia: 2 hodiny týždenne 



 

Kritériá hodnotenia: 

 

• dbať na informatívnu, korekčnú a motivačnú funkciu hodnotenia  

• dbať na  pravidelnosť v hodnotení 

• rešpektovať individuálne osobitosti žiaka 

 

     Podklady na hodnotenie a klasifikáciu výchovno-vzdelávacích výsledkov získavať týmito metódami, 

formami a prostriedkami: 

• sústavným diagnostikovaním žiaka  

• sústavným sledovaním výkonu žiaka 

• rôznymi druhmi skúšok (ústne, písomné) 

• analýzou výsledkov rôznych činností žiaka 

 

V jednom klasifikačnom období musí žiak preukázať svoje komunikačné zručnosti podľa obsahového 
a výkonového štandardu. Žiak získava body v jednotlivých oblastiach - testy, monologické prejavy, 

dialogické prejavy a iné aktivity, ktoré sa následne premietnu do percentuálneho hodnotenia. Ak žiak 

dosiahne z jednotlivých aktivít 

 

100% - 70% - bude hodnotený ako aktívne absolvoval(a) 

69%   - 40% - bude hodnotený ako absolvoval(a) 

39%   - 0%  - bude hodnotený ako neabsolvoval(a) 

                                                                                         

Pri ústnom skúšaní sa hodnotí s ohľadom na úroveň 

• obsahové zvládnutie témy 

• samostatnosť a plynulosť prejavu, 

• gramatická správnosť 

• použitá slovná zásoba, výslovnosť, intonácia 

 

     Predmet sa neklasifikuje. Hodnotí sa aktívne absolvoval(a)/ absolvoval(a)/ neabsolvoval(a). 

  

Kritériá pre absolvovanie: 

 

• pravidelná účasť  

• aktívna práca na hodinách 

• jedna prezentácia, resp. referát na dohodnutú tému 

• minimálne 40% úspešnosť z testov a ústnych odpovedí   

 

 


