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Ruský jazyk

• osmý nejpoužívanější jazyk na světě
• díky ní se domluvíte s více než 260 miliony lidí

Pojďte se s námi - studenty ruského jazyka –
podívat, jak probíhá výuka ruského jazyka na naší škole.



Máte rádi matrjošky,
pirožky a ruskou kulturu?

Nechcete se učit složité jazyky? 



Máme pro vás řešení!  
Pojďte na GymZR a studujte ruštinu.



• Jedná se o slovanský jazyk.
• Po osvojení si azbuky zvládneš vše přečíst 

bez problému.
• Domluvíš se tímto jazykem i v jiných 

částech světa než jenom v Rusku.
• Minulý rok jsme navštívili Petrohrad a jiná 

zajímavá města.

Proč jít studovat ruský jazyk?



Navazující semináře z oboru

• Konverzace v ruském jazyce (3. ročník)
• seminář pro získání rozšiřujících znalostí

• Konverzace v ruském jazyce (4. ročník)
• seminář pro získávání rozšiřujících znalostí, příprava na maturitu 

z ruského jazyka



Vendula Trdá
1. místo – krajské kolo,

Ledeč nad Sázavou (2019)

Barbora Kadlecová (1. místo)
Tereza Růžičková (2.místo) 

- krajské kolo, Brno (2018)

Olympiáda z ruského jazyka



učebnice Класс
• učebnice + pracovní sešit 
• slovník
• barevné rozlišení 
• obrázky, CD
• souhrnné lekce
• souhrn gramatiky

časopis Классный журнал

Studijní materiál



„Rusko – jeho kultura a obzvláště věda mě
nepřestávají fascinovat. Ruští umělci i vědci –
například Puškin či Mendělejev – jsou známí
na celém světě. Chci vědět víc, a proto jsem
se rozhodl pokračovat ve studiu ruského
jazyka i na gymnáziu. Výuka ruštiny na
našem gymnáziu je na vysoké úrovni a do
výuky je zde zapojováno i mnoho dalších
aktivit, jako například tvorba prezentací a
videí v ruském jazyce.“

Karel Pročka 3.B



„Rozhodování při volbě druhého jazyka bylo pro
nás jednoduché. Nebylo to pouze z důvodu
pokračování studia jazyka ze základní školy, ale
jedním z hlavních důvodů je zvukomalebnost
ruského jazyka. Avšak musíme přiznat, že jedna
z nejnáročnějších věcí je právě rozpoznání a
zapamatování si přízvuku ve slově. Tímto vás
nechceme samozřejmě vylekat! Vše se dá
zvládnout!
A mimo jiné si zde najdete i spoustu nových
kamarádů na celý život.“

Silvie Čermáková a Šárka Karásková 3.B, 3.A



Personální obsazení
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• Mgr. Dana DENKOVÁ (Rj-Aj-D)

• PhDr. Magda KULMOVÁ (Čj-D-Rj)



Časová dotace

Prima Sekunda Tercie Kvarta 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník

- - 3 3 3 3 3 3


