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Seminár z RUJ I. 
 

Hodinová dotácia predmetu 
2 hodiny týždenne 

 

Charakteristika a ciele voliteľného predmetu 
Doplnenie a rozšírenie vedomostí a zručností z povinného predmetu ruský jazyk. Rozvoj 
komunikačných jazykových kompetencií. Príprava na maturitnú skúšku v súlade s cieľovými 
požiadavkami na MS. Príprava na štúdium na vysokej škole. 
 

Voliteľný predmet je určený: 

 Pre študentov 3. ročníka a septimy, ktorí chcú maturovať z ruského jazyka. 

 Pre študentov, ktorí prejavujú záujem ekonomické, spoločenskovedné, lingvistické 
zameranie ďalšieho vysokoškolského štúdia. 

 
Obsah voliteľného predmetu: 

 Rozvíjanie slovnej zásoby s dôrazom na tvorbu zmysluplného jazykového prejavu 
vzhľadom na konkrétnu tému: 

1. Rodina a spoločnosť, domov a bývanie (1. polrok) 
2. Ľudské telo a starostlivosť o zdravie, stravovanie (1. polrok) 
3. Doprava a cestovanie (1. polrok) 
4. Vzdelávanie a práca (1. polrok) 
5. Človek a príroda (1. polrok) 
6. Voľný čas, záľuby a životný štýl (2. polrok) 
7. Multikultúrna spoločnosť – sviatky a tradície (2. polrok) 
8. Obliekanie a móda (2. polrok) 
9. Šport (2. polrok) 
10. Obchod a služby (2. polrok) 

 

Výstup žiaka za polrok:  
Písomné práce, testy, ústna odpoveď, vypracovanie projektov 
 

Podmienky klasifikácie:  

 aktívna účasť na vyučovacích hodinách a splnenie všetkých podmienok 

 najviac 30%- ná absencia  

 pravidelná príprava na vyučovanie  

 študent je klasifikovaný pri uzavretí všetkých tematických celkov  

 všetky dopredu ohlásené písomné testy sú pre žiaka povinné, ak ich žiak nemôže 
napísať v pôvodnom termíne, je jeho povinnosťou dohodnúť si s vyučujúcim 
náhradný termín po príchode do školy  

 mimoriadne situácie (napr. absencia nad 3 -4 týždne) sa riešia dohodou  

 pri záverečnom hodnotení sa berú do úvahy všetky známky s prihliadnutím na váhu 
jednotlivých známok; stupeň prospechu sa neurčuje na základe priemeru známok 
získaných v danom klasifikačnom období, prihliada sa k dôležitosti a váhe 
jednotlivých známok 
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klasifikovaný 

 


