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Vremena

Výučbový komplet Echo 1 je určený žiakom 2. stupňa ZŠ a nižších gymnázií, ktorí
s ruštinou začínajú. Učebnica je rozdelená do 7 lekcií, v úvode sa žiaci zoznámia so
základnými reáliami Ruska, ktoré sú podrobnejšie popísané v poslednej kapitole,
v prvej a druhej lekcii s ruskou abecedou - azbukou. Ďalšie lekcie prezentujú témy,
ktoré zodpovedajú záujmom a komunikačným potrebám žiakov. Na konci každej
lekcie sú opakovacie cvičenia. Zadania cvičení sú v ruskom a slovenskom jazyku.
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Učebnica rozvíja schopnosť porozumieť ruskému jazyku v každodennom živote.
Kurz je určený predovšetkým pre stredné školy, ale úrovne A1 a A2 je možné
používať i na 2. stupni ZŠ. Sústredí sa na všetky štyri jazykové zručnosti, venuje sa
takisto ruským reáliám. Audio nahrávky sú po registrácii k dispozícii zadarmo
k stiahnutiu na www.infoa.cz.

Raduga po novomu
A1
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Učebnice sú zostavené podľa úrovní SERR. Sústredia sa najmä na rozvoj
komunikačných schopností. Reálie sú uvádzané v interkulturálnych súvislostiach,
posilnené je cítenie autentických textov a medzipredmetové vzťahy. 1. a 2. diel
ponúkame v slovenskej verzii, ostatné diely sú v českom jazyku.
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Klassnyje Druzja
A1
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Novinka!

Tento učebný komplet 1-3 je napísaný pre žiakov základných škôl nižších ročníkov
osemročných gymnázií, ktoré so štúdiom ruského jazyka začínajú. Trojdielna
súprava žiakov pripraví na úroveň A1 (A1+) podľa SERR a pokryje tri roky štúdia pri
dotácii 2 hodín týždenne. Po registrácii na stránke: www.vydavatelstvoklett.sk si
môžete zadarmo stiahnuť ŠVP (tematické plány).
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Da!
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Kurz je určený pre výučbu ruštiny ako druhého cudzieho jazyka na stredných
školách. Učebnica je prehľadná a zrozumiteľná, v atraktívnom grafickom
spracovaní. Zameriava sa na rozvoj a osvojenie si komunikačných schopností,
presadzuje aktívny prístup k učeniu. Témy lekcií sú blízke vekovej skupine 14 - 19
rokov. Všetky tri diely učebnice ponúkame v slovenskej verzii. Po registrácii na
stránke: www.vydavatelstvoklett.sk si môžete zadarmo stiahnuť ŠVP.

+CD
Kurz intenzívnej výučby, ktorého primárnym cieľom je rozvíjať komunikatívnu
aktivitu študentov. Popri komunikácii učebnica venuje adekvátnu pozornosť
gramatike, nácviku písania, prekladovým cvičeniam a ruským reáliám. Učebnica je
určená najmä pre študentov gymnázií a stredných škôl a do kurzov ruského
jazyka. Vhodná aj pre začiatočníkov.
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Beseda i ekzamen

Publikácia je vhodná ako rozširujúci vzdelávací materiál, preto obsah tejto knihy je
dobre využiteľný pri bežnej výučbe alebo ako celková príprava na maturitnú
skúšku. Učebnica je rozdelená do 25 tematických celkov. Viac informácií nájdete
na stránke: https://ucebnice.fraus.cz/catalog/cs/p5723.html

DOPLNKOVÝ MATERIÁL
Cvičebnice ruské gramatiky
Praktická kniha na precvičovanie a upevnenie ruskej gramatiky. Rozsahom
a úrovňou je vhodná od začiatočníkov po pokročilých. K jednotlivým cvičeniam sú
správne odpovede a riešenia uvedené na protiľahlej strane.
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Přehledná gramatika - ruština

Publikácia obsahuje 61 gramatických tabuliek spracovaných s dôrazom na
prehľadnosť a rýchly vyhľadávací systém. Sústredí sa na to najdôležitejšie z ruskej
gramatiky - azbuka, vetné členy, slovné druhy, časovanie slovies, gramatické časy
atď.

Ruština - slovní zásoba
Knihy v dvoch úrovniach obsahujú témy, ktoré sú jednotlivo rozpracované vždy
na jednej dvojstrane. Slovná zásoba je doplnená cvičeniami a farebnými
obrázkami. Cieľom cvičebníc je overiť, či študent zvládol požadovanú slovnú
zásobu a jej použitie vo všetkých štyroch jazykových zručnostiach. V ponuke sú
len do vypredania skladových zásob.

Ruština - maturitní příprava

Pripraví študentov na maturitnú skúšku. Obsahuje 14 kapitol rozdelených do
nasledujúcich častí: gramatika, konverzácia, počúvanie, čítanie a písanie. Každú
kapitolu uzatvára slovná zásoba vzťahujúca sa k danej téme. Audio nahrávky si
môžete zadarmo stiahnuť na stránke: www.infoa.sk.

Ruština - otázky a odpovědi nejen k maturitě

Komplexný doplnok pre úspešné stredoškolské štúdium ruštiny. Dvojjazyčné
spracovanie ruských tém, slovnej zásoby a reálií. Audio nahrávky sú k dispozícii
zadarmo k stiahnutiu na www.infoa.cz.

Gramatika súčasnej ruštiny
Aktuálna ruská gramatika, bez zbytočnej lingvistickej teórie a nadbytočných
odborných termínov. Jednotlivé gramatické javy približuje čitateľovi
prostredníctvom jednoduchých pravidiel, ktoré sú doplnené praktickými
príkladmi z bežne používaného jazyka. Nájdete tu aj zoznam nepravidelných
slovies.

Rusko-české ČÍTANKY

Zjednodušené verzie svetoznámych literárnych
diel so zrkadlovým českým prekladom.

SLOVNÍKY

