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Učební úlohy ve výuce ruského jazyka (webinář) 

 
První odpoledne (středa 5. dubna 2023 – 15:30-19:00) 

 aktivity na motivaci, expozici, fixaci učiva ve výuce ruského jazyka  

 využití videa jako východiska pro rozvoj dílčích jazykových prostředků i řečových dovedností, 

praktické tipy a rady při práci s videi ve výuce, konkrétní stránky s kvalitními videi  

 hry ve výuce ruského jazyka, jazykolamy a situační úlohy  

 rozvoj klíčových kompetencí s využitím učebních úloh (nástroj pro rozvíjení myšlenkových 

operací žáků, spolupráce či kooperace žáků, schopnosti vyhledávat potřebné informace 

v učebnicích, literatuře či na internetu a v neposlední řadě k osvojování či rozšiřování 

probraného učiva  

 atraktivní tipy a aktivity pro výuku reálií  

 

Druhé odpoledne (středa 12. dubna 2023 – 15:30-19:00) 

 práce s videonahrávkami různých žánrů a úrovní s využitím připravených modelových 

pracovních listů – důraz na rozvoj různých jazykových prostředků (výslovnost, slovní zásoba, 

gramatika) a zejména řečových dovedností (poslech, psaní, ústní projev)  

 různé tipy a vychytávky do výuky 

 učebnice – jejich klady a zápory, další podpůrné materiály pro žáky 

 inspirativními webovými portály jako zdroji učebních úloh  

 závěrečné shrnutí tématu využití učebních úloh ve výuce ruského jazyka a reflektování tématu  

 

Využití učebních úloh a pestrého multimediálního obsahu ve výuce ruského jazyka je 

způsob, kterým lze nejen zvýšit motivaci žáků, ale také zprostředkovat nejen mluvenou řeč 

rodilých mluvčích, ale i prvky kultury. Webinář je koncipován maximálně prakticky 

a všechny materiály obdrží vyučující v editovatelné elektronické verzi.  
 

Délka a cena webináře: 8 vyučovacích hodin za 2.000 Kč  

Přihlášky: https://forms.gle/qHbe8QdyohqdnKjaA nebo info@institut-letec.cz 

Číslo akreditace kurzu v systému DVPP MŠMT: MSMT-14540/2021-2-624 

 

Přijďte na náš webinář načerpat novou inspiraci pro Vaši výuku! :-)  


