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Kurzy

A13
diely

Klassnyje Druzja

Tento učebný komplet 1-3 je napísaný pre žiakov 
základných škôl nižších ročníkov osemročných 
gymnázií, ktoré so štúdiom ruského jazyka začínajú. 
Pripraví žiakov na úroveň A1 (A1+) podľa SERR            
a pokryje tri roky štúdia pri dotácii 2 hodín 
týždenne. Na stránke: www.vydavatelstvoklett.sk si 
môžete po registrácii zadarmo stiahnuť ŠVP                            
(tematické plány). 

2
diely

Echo

Výučbový komplet Echo 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.

A1 - B13
diely

Vremena

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.

A1 - B15/3
diely

Raduga po novomu
Raduga plus

Učebnice pre 2. stupeň ZŠ a SŠ sú zostavené podľa 
úrovní SERR. Sústredia sa najmä na rozvoj komu-
nikačných schopností. Reálie sú uvádzané v inter-
kulturálnych súvislostiach, posilnené je cítenie 
autentických textov a medzipredmetové vzťahy. 
Titul RADUGA PO NOVOMU ponúkame v sloven-
skej verzii (1. a 2. diel), ostatné diely sú v českej 
verzii.
Z novinky RADUGA PLUS je zatiaľ v ponuke 1. diel 
(iba v českej verzii). 

NOVINKA

A1 - B13
diely

Klass

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.
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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

3
diely

Tvoj šans

Moderná učebnica súčasnej ruštiny, vhodná pre SŠ, 
JŠ i VŠ. Ponúka prepojenie komunikačne funkčného 
a systémového hľadiska jazyka. Kladie dôraz na 
príbuznosť českého/slovenského jazyka. Postupné 
osvojovanie si zvukovej stránky jazyka spolu s lexi- 
kou a gramatikou. Každá lekcia sa venuje reáliám       
a kultúre. Obsahuje bohatý a pestrý výber cvičení, 
tiež je zahrnutá príprava na medzinárodné skúšky     
z ruského jazyka. Nahrávky vo formáte mp3 sú na 
stiahnutie zadarmo. Štruktúra učebnice: úvodná 
lekcia, 8 lekcií, 2 opakovacie lekcie.
K dispozícii je 1. a 2. diel.Dogovorilis! + CD

Učebnica obchodnej ruštiny je určená pre 
dospelých, podnikateľov, firemných špecialistov, 
študentov začiatočníkov alebo mierne pokročilých    
a taktiež je vhodná aj na samoštúdium.

Da! + CD

Učebnica je určená pre študentov gymnázií, SŠ, frekventantom kurzov ruského jazyka, pre študentov vysokých 
škôl odboru ruský jazyk a literatúra aj nefilologických odborov. Tento intenzívny kurz umožňuje osvojenie si 
bežných komunikačných schopností v pomerne krátkom čase. Gramatické učivo je vysvetlené v prehľadných 
tabuľkách, lexikálno-gramatické učivo v situačne orientovaných rečových cvičeniach. Učebnica obsahuje 
prekladové cvičenia, texty na doplnkové čítanie a prepracovaný a aktualizovaný nácvik písania. Je vhodná aj 
pre začiatočníkov. 

Doplnkový materiál

Cvičebnice ruské
gramatiky

Praktická kniha slúži 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. Nahrávky vo formáte mp3 sú 
k dispozícii na stiahnutie zadarmo na www.poly-
glot.cz. 



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 zruč- 
nostiach. 

A1 - A2
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Gramatika súčasnej
ruštiny

Aktuálna pôvodná 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.

Ruština
Přehledná gramatika

Publikácia obsahuje 61 gramatických tabuliek spra-
covaných s dôrazom na prehľadnosť a rýchly 
vyhľadávací systém. Sústredí sa na to najdôležite-
jšie z ruskej gramatiky - azbuka, vetné členy, slovné 
druhy, časovanie slovies, gramatické časy atď.
V ponuke je do vypredania skladových zásob.

A2 - B1

Ruština
Slovní zásoba

2
diely

Ruština
Maturitní příprava

Pripraví študentov na maturitnú skúšku. Obsahuje 
14 kapitol rozdelených do nasledujúcich častí: 
gramatika, konverzácia, počúvanie, čítanie a písa- 
nie. Každú kapitolu uzatvára slovná zásoba vzťahu-
júca sa k danej téme.

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.

Slovníky, konvezácie, hovorník 

Slovníky sú v ponuke v rôznych rozsahoch, pre rôzne pokročilosti a účely. Konverzácie kladú dôraz na praktickú 
aktívnu komunikáciu, prinášajú aj prehľad gramatiky. Hovorník v sebe spája výhody slovníka, konverzačnej 
príručky a gramatického prehľadu. 
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Jazykové hry

A1

Deskové hry
Procvičujeme ruštinu

Netradičnou a zábavnou formou si precvičíte 
základnú slovnú zásobu z ruského jazyka a zaradíte 
nové pojmy do aktívnej slovnej zásoby. Hry sú 
určené pre všetkých, ktorí sa začínajú učiť cudzí 
jazyk, predovšetkým žiakom
základných škôl a ich rodičom a učiteľom. Súbor        
4 herných plánov je určený pre dvoch a viac hráčov. 
Na jednotlivých herných plánoch sú spracované 
tieto témy: jedlo, ľudské telo a oblečenie, domov      
a príroda.
Hráči postupujú po políčkach na základe výsledku 
hodov kocky a podľa úspešnosti riešenia úloh 
uvedených v políčkach. V knihe ďalej nájdete:                  
4 tematické sady pexesa, jednoduché pravidlá hry    
a námety na ďalšie hry. Súčasťou hry nie je kocka      
a figúrky.

Hry ve výuce ruštiny

Hry, hádanky k rozvoju reči, dramatizácia 
rozprávok, tematické slovníčky (CZ)
Zaradenie jazykových hier do výučby prispeje              
k praktickému ovládaniu jazyka. Hra je určená 
učiteľom ruštiny ako spestrenie vyučovacieho 
procesu na ZŠ, SŠ i JŠ, ale je užitočná aj na domáce 
štúdium pre žiakov. Jazykové hry odstraňujú potre-
bu prekladu z materinského do cudzieho jazyka          
a vytvárajú základy myslenia v cudzom jazyku. 
Pomocou hier môžete popri výučbe precvičiť               
a upevniť znalosti zo slovnej zásoby, prehĺbiť poro-
zumenie hovorenému slovu alebo rozvíjať schop-

Hľadáte iné doplnkové 
materiály na hodiny ruštiny?

Radi Vám poradíme!

Čítanky

Rusko-české
zrkadlové čítanky

Precvičte si čítanie s porozumením ruských textov, obohaťte si slovnú zásobu a zdokonaľte sa vo výslovnosti. 
Klasické ruské a české rozprávky známe z detstva, ľúbostné príbehy či zábavné detektívne poviedky                               
s hádankami, ktorých texty boli zjednodušené a spracované do rôznych jazykových úrovní - od začiatočníkov 
až po pokročilých študentov. Český zrkadlový preklad umožní obratom skontrolovať či ste ruskému textu                     
porozumeli správne. Po niektorých kapitolách/príbehoch nasleduje dvojstránka s cvičeniami alebo 
gramatickými a lexikálnymi poznámkami, otázkami na porozumenie či hádankami, alebo český slovníček. 
Niektoré majú priložené CD, iné majú nahovorené príbehy vo formáte MP3, ktoré si môžete zadarmo stiahnuť 
na stránke: www.albatrosmedia.cz.


