
Námet na vlastnú vyučovaciu hodinu s podporou informačných technológií 
Meno a priezvisko autora, titul: Irina Mattová, PhDr. 
Typ školy (ZŠ, SOŠ, SOU, GYM): GYM, osemročné GYM 

Predmet: Ruský jazyk 

Ročník: Prvý rok výuky – 5. roč., 1.roč. Gym., kvarta na osemročnom gymnáziu  
Tematický celok (nepovinný údaj): 9. Máme radi prírodu -  

Téma hodiny: L.N.Tolstoj – Lev a psík 

Cieľ: Čítanie  textu s porozumením 
Špecifické ciele (nepovinný údaj): Zopakovať a utvrdiť slovnú zásobu, vedieť aktívne používať vhodnú lexiku 
Medzipredmetové vzťahy (predmety): Slovenský jazyk a literatúra, biológia, informatika 

Požiadavky na zručnosti žiakov v IKT: Základné zručnosti pri práci s PC v jazykovom laboratóriu 

Požiadavky na zručnosti učiteľa v 
IKT: Práca s PC a dataprojektorom, vyhľadávanie na internete 

Popis hodiny - povinná je len časť hodiny s IKT, ostatné časti nie je potrebné popisovať: 
počet 
minút činnosť  pomôcky metódy a formy  

5 Motivácia, opakovanie učiva: 
opakovanie slovnej  zásoby 
z predchádzajúcej hodiny 

- PC pripojené na internet, sluchátka, internetový 
slovník 
http://www.languageguide.org/im/farm_anim/ru/ 
samostatná práca pri PC 

Motivačné rozprávanie učiteľa 
Opakovanie slovnej zásoby - individuálna 
práca pri PC 

10 Výklad  - PC pripojený na internet, dataprojektor, výklad 
učiteľa o Tolstom 
http://lib.aldebaran.ru/images/authors/tolstoi_lev.jpg - 
portrét spisovateľa 
http://next.feb-web.ru/feb/tolstoy/pictures/g63-219.jpg  
- rukopis 
http://www.ruslania.com/pictures/big/400015-Anna-
Karenina.jpg  - Anna Karenina  
http://www.ruslania.com/pictures/big/400066-
Vojna_i_mir.jpg - Vojna a mier 
http://www.ruslania.com/pictures/big/400068-
Voskresenie.jpg - Vzkriesenie 
http://www.tolstoymuseum.ru/museum/index.html - 
virtuálna návšteva múzea 
 

Frontálna prezenčná práca učiteľa so 
žiakmi 
(možná pomoc talentovaných, pokročilých 
a nadaných študentov s pokročilejšími 
vedomosťami v jazyku - z dôvodu 
nehomogénneho rozdelenia študentov do 
skupín – čítajú, poprípade referujú 
poznatky z hodín slovenskej literatúry)  

10 Čítanie s porozumením - Čítanie textu z učebnice – RJ, str.56, cv. 7 Samostatná práca s textom 

http://www.languageguide.org/im/farm_anim/ru/
http://lib.aldebaran.ru/images/authors/tolstoi_lev.jpg
http://next.feb-web.ru/feb/tolstoy/pictures/g63-219.jpg
http://www.ruslania.com/pictures/big/400015-Anna
http://www.ruslania.com/pictures/big/400066
http://www.ruslania.com/pictures/big/400068
http://www.tolstoymuseum.ru/museum/index.html
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- riešenie úlohy : vymyslite koniec príbehu 
- http://www.kostyor.ru/tales/tale15.html 
- čítanie záverečnej časti , diskusia 

Písomne v zošite. Diskusia. Prezentácia 
názorov žiakov. 
Samostatná práca pri PC – pripojené na net 
Riadený rozhovor 

5 Zhrnutie 
Domáca úloha – Prerozprávať celý príbeh 

Učebnica + internet stránka 
http://www.kostyor.ru/tales/tale15.html 

Frontálne opakovanie 
 

 
Spätná väzba (stručne: kedy a akým spôsobom): 
Nasledujúca vyučovacia hodina: na úvod opakovanie formou frontálneho skúšania, zopakovanie už známych slovných spojení. 
 

http://www.kostyor.ru/tales/tale15.html
http://www.kostyor.ru/tales/tale15.html

