
 
 

LETNÍ ŠKOLA PRO UČITELE RUŠTINY 
Anotace seminářů: 
 
pondělí 19. 8. 2019 
 
Kinemalogos aneb O využití ruských a sovětských filmů ve výuce 
Lektor: Igor Jelínek 

 
V dnešní době si jen stěží dovedeme představit výuku cizích jazyků bez audiovizuálních 
prostředků, dokumentárních či hraných filmů. Cílem semináře bude představení klasických  
a současných filmů a seriálů, které jsou vhodné pro zdokonalování projevu v ruském jazyce. 
Filmové umění je syntetické, neboť propojuje obraz se zvukem, a díky němu si studenti osvojují 
jednotlivé lexikální a gramatické jevy ve zcela konkrétních komunikačních situacích s patřičnou 
intonací a správným přízvukem. Rovněž si tak mohou přirozenou cestou rozšířit své znalosti 
ruských reálií. Při výběru filmových a seriálových titulů je však třeba oddělit zrno od plev, o což se 
lektor pokusí. Součástí výukového bloku bude také  představení fenoménu "kinemalogos", resp. 
hlášek z filmů, které se staly přirozenou součástí ruštiny druhé  poloviny 20. a počátku 21. století. 

 
úterý 20. 8. 
dopoledne 
 
O ruském přízvuku zábavně 
Lektor: Igor Jelínek 
 
Dynamický přízvuk (akcent) je distinktivním rysem ruské fonetiky a úzce souvisí s problematikou 
redukce samohlásek. Často je "udarenije" považováno pouze za záležitost slovní, avšak k jeho 
plné realizaci dochází na úrovni větné, kde vzniká souvislost s intonací, taktem a kadencí. Praxe 
ukazuje, že právě intonace je při výuce ruštiny tématem nejvíce opomíjeným, popř. nedokonale 
zvládnutým. V úvodu semináře budou probrána některá úskalí nevyzpytatelného ruského 
přízvuku. Ovládnutí klíčových zásad akcentuace je pro učitele ruštiny nezbytné, proto je hlavním 
cílem tohoto setkání získat ve zmíněné problematice orientaci. Nesmíme opomenout ani výskyt 
hlavního a vedlejšího přízvuku ve složených slovech. Účastníci semináře se seznámí s krátkými 
říkankami, básničkami a audio- i videomateriály, které budou moci posléze využít ve výuce. 

 
úterý 21. 8. 
odpoledne  
 
Ruština písněmi - současní interpreti, praktické tipy a doporučení  
Lektor: Igor Jelínek 
 
Kvalitní písňový text v sobě skrývá nejen vnitřní rytmus, ale také neotřelé obraty a zejm. podtext. 
Právě proto je zdrojem zajímavého lexika, gramatických jevů a uměleckých obrazů, které 
pomáhají rozvíjet fantazii studentů a jejich tvůrčí (abstraktní) myšlení. Jsem přesvědčen, že  
na jejich využití ve výuce nemusíme čekat do maturitního ročníku, je však nutné vhodně zvolit 
píseň pro příslušnou úroveň znalosti ruského jazyka. Na semináři budou účastníkům poskytnuty 



 
 

informace o současné ruské (ukrajinské, popř. běloruské) hudební produkci. Pozornost bude 
věnována jak písním populárním, tak i folkovým a lidovým, jež mohou být případně využity  
ve výuce. Každý účastník obdrží seznam písní a textů, s nimiž se naučí pracovat a bude schopen 
poznatky uplatnit v pedagogické praxi. V rámci setkání budou využity hudební klipy, představeny 
internetové stránky a také dostupné tištěné zpěvníky. 

 
středa 21. 8. 
dopoledne 
 
Tvorba výukových materiálů pro výuku jazyka ruského – praktické tipy a návody 
Lektorka: Renata Adamcová 
 
Máte někdy pocit, že své žáky či středoškolské studenty už nemůžete ničím novým ve svých 
hodinách překvapit? Že nová gramatika a nácvik nové slovní zásoby je pro ně málo atraktivní? 
Zkuste si vytvořit do hodin vlastní materiály, které jsou šité na míru vašim žákům. Seminář je 
zaměřen na praktickou tvorbu materiálů pro výuku RJ s využitím běžně dostupných zdrojů. 
Získáte praktické tipy, rady a návody pro vyučující RJ, kteří se nebojí ve svých hodinách použít 
trochu jiné materiály pro výuku. 

 
středa 22. 8. 
odpoledne  
 
Písemný projev v RJ aneb Jak co nejlépe naučit žáky napsat souvislý text  
Lektorka: Renata Adamcová 
 
Seminář je zaměřen na práci se žáky a studenty v rámci písemného projevu a chce praktickým 
způsobem ukázat, jak co nejefektivněji naučit žáky zvládnout písemný projev s ohledem  
na osvojenou úroveň znalosti jazyka a věk. Seminář se zároveň věnuje dalším možnostem práce  
s napsaným textem. 
 
čtvrtek 23. 8. 
dopoledne 
 
Otázky a odpovědi – základy správné konverzace 
Lektor: Dmytro Klymenko 
 
Seminář s rodilým mluvčím, kde si prakticky ukážete různé tipy a gramatické pomůcky k tvorbě 
otázek a odpovědí. Seznámíte se s konverzačními strategiemi, které vám pomohou rozmluvit 
žáky. Seminář ukáže, jaké jsou správné způsoby intonace, jak pracovat s vykáním i tykáním. 
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