
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evropský projekt zkvalitňuje výuku ruského jazyka 

na EKO GYMNÁZIU BRNO 
 

 

 

V březnu 2010 byla na EKO GYMNÁZIU v Brně zahájena realizace projektu 

v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento operač-

ní program je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu 

ČR. Cílem projektu s názvem „Ruština znovu a nově― reg. č. 

CZ.1.07/1.1.02/02.0038 je posílení postavení ruštiny ve srovnání s ostatními cizími 

jazyky, vyučovanými na našich středních školách. Řešitelé projektu se snaţí hledat 

a ověřovat nové atraktivní metody práce ve výuce ruštiny. Účastníci projektu mají 

moţnost své jazykové znalosti a schopnosti prakticky rozvíjet v rámci jednotlivých 

plánovaných aktivit. Dílčí aktivity tvoří komplexní program jazykového vzdělává-

ní středoškolské mládeţe. 

Na počátku realizace projektu bylo vytvořeno materiální zázemí nutné pro prá-

ci. Jiţ od března je budována „Ruská knihovna―, jejímţ cílem je zvyšování čtenář-

ské gramotnosti ţáků. Knihovna nabízí ţákům noviny, časopisy, beletrii a filmy na 

DVD v ruském originále, a také učební pomůcky a příručky. Knihovní fond je 

neustále rozšiřován dle aktuálních potřeb a trendů. Knihovna má pravidelnou ote-

vírací dobu dvě hodiny týdně. 

K zajištění názornosti a praktického vyuţití získaných jazykových znalostí 

slouţí „Tématické exkurze―. V rámci této aktivity byla zrealizována řada exkurzí, 

vedených v ruštině – např. „Brno – jeho historie a současnost―, „Brněnská ZOO – 

její obyvatelé a ohroţené druhy―, „Praha – naše hlavní město s bohatou minulostí i 

současností―, „Ruská kuchyně― – ochutnávka tradičních jídel ruské kuchyně 

s výkladem. Nedílnou součástí této části projektu jsou i besedy a přednášky („Po-

myslná cesta na Sibiř― – beseda s ruskou etnografkou O. Kornijenko, „Pravoslaví― 

– přednáška Mgr. J. Fejsáka spojená s návštěvou pravoslavného chrámu sv. Václa-

va v Brně, „Ruský slang― – přednáška PhDr. J. Gazdy, CSc.). Podle aktuální na-

bídky jsou do této části projektu zařazovány i návštěvy kulturních akcí – např. 
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zhlédnutí divadelního představení N. V. Gogola „Revizor― v Mahenově divadle, 

návštěva výstavy ruského malíře a kreslíře V. Pivovarova v Moravské galerii 

v Brně, návštěva pohostinského představení hry V. Jerofejeva „Moskva – Petuški― 

divadelního souboru Zoopark z Niţního Novgorodu v brněnském divadle Reduta 

v rámci divadelního festivalu. 

K aktivitám, které byly zahájeny v září 2010, patří inovovaný předmět „Komu-

nikace v ruském jazyce―, vedený rodilým mluvčím. Cílem tohoto předmětu je 

naučit ţáky komunikovat v běţných ţivotních situacích. Vzhledem k tomu, ţe 

v současné době není příliš mnoho moţností slyšet v médiích rodilé mluvčí, je 

tento předmět pro ţáky určitě velkým přínosem.  

Projekt je zaměřen také na prohloubení mezipředmětových vztahů, proto je 

jedna hodina hudební výchovy týdně vedena v ruštině. 

Formou specializovaného kurzu je důraz kladen i na posílení významu infor-

mačních technologií ve výuce ruštiny. Ţáci se cvičí v práci s ruskou klávesnicí, učí 

se pracovat s nástroji pro korekturu a úpravu textů, pracují s ruskými webovými 

stránkami. Cílem tohoto kurzu je vyuţívat informační technologie tak, aby ţákům 

do budoucna ulehčily práci v dalším studiu jazyka. 

Nedílnou součástí projektu bude pro skupinu vybraných studentů týdenní stáţ 

na střední škole v Ruské federaci, kterou budeme realizovat na jaře 2011. 

Projekt „Ruština znovu a nově― bude s uvedenou dotační podporou probíhat aţ 

do června 2012 a bliţší informace o něm lze najít na: http://rustina.eko-g.cz. 
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