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ÚVOD 

Za posledních 20 let se původní armádní počítačová síť dnes nazývaná 

internet nebývale zdokonalila a rozrostla. O internetu slyšíme ze všech stran. 

Mluví se o něm v televizi, v rádiu, v práci, ve škole, lidé ho skloňují ve všech 

pádech. A je také proč. Možnosti, které nám internet nabízí jsou obrovské. 

Díky internetu se svět zmenšil. Pro přenos a získávání informací už není 

třeba čekat ani několik hodin, vše se odehrává rychle a nezávisle na místě 

pobytu. Internet je dnes využíván jak v soukromé, tak veřejné sféře a vše 

ukazuje na to, že jeho důležitost v budoucnu ještě poroste. 

Přesto zatím existují oblasti, kde je používání internetu zatím spíše 

výjimkou. Jednou z těchto oblastí je i školství a to konkrétně využití 

internetu při výuce. Z tohoto důvodu jsem se rozhodla v diplomové práci 

zabývat velmi aktuální, ale zatím poměrně málo prozkoumanou 

problematikou - možnostmi využití internetu při výuce ruského jazyka. Slovy 

málo prozkoumanou myslím fakt, že knih zabývajících se tímto tématem je 

zatím poskrovnu a většina z nich je navíc cizojazyčných. Problémem je také 

to, že knihy např. pět let staré už nejsou v mnohém aktuální. 

A i to je jeden z důvodů proč učitelé internet při výuce a konkrétně při 

výuce ruštiny využívají tak málo. Existuje však mnoho dalších - učitelé neví 

jak s ruskými internetovými stránkami pracovat, narážejí na problém ruské 

klávesnice, neznají všechny možnosti, které jim internet nabízí. 

Cílem této práce je: 

a) navrhnout aktivity, založené na práci s internetem, které povedou к 

rozvoji řečových dovedností a jazykových prostředků, 

b) ukázat, že internet lze použít při výuce na základní i střední škole, 

c) upozornit na počáteční problémy práce s internetovými stránkami 

v azbuce a ukázat možná řešení. 

Pro dosažení cíle jsem zvolila metodu práce s internetovými stránkami, 

které budu analyzovat. Pro výběr vhodných stránek použiji nejprve 
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podrobnou kvalitativní a kvantitativní analýzu. Pro výběr konkrétní stránky 

pro danou aktivitu použiji analýzu srovnávací. Analyzovat budu též učebnice 

ruského jazyka a to z pohledu zařazení aktivit na internetu do svého obsahu. 

Stanovená hypotéza: 

Domnívám se, že internet lze využít při výuce ruštiny к rozvoji všech 

řečových dovedností a jazykových prostředků na jakékoli jazykové úrovni. 

Vlastní práce je rozdělena do šesti kapitol. První kapitola se zabývá 

obecně tématem školy a internetu, možnostmi využití internetu pro potřeby 

školy a pravidly, kterými by se měli uživatelé internetu řídit. Ve druhé 

kapitole jsou podrobněji rozebrány výhody, nevýhody a možnosti využití 

internetu při výuce cizích jazyků. Třetí je zaměřena na specifiku práce 

s ruskými internetovými stránkami. Ve čtvrté a páté se zabývám konkrétním 

cílem této práce - navrhnutím aktivit vhodných pro výuku ruštiny na 

internetu a rozborem problémů, které vznikly v procesu jejich tvorby. 

Obsahem poslední šesté kapitoly je ověření vypracovaných aktivit v praxi. 
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I. Možnosti využití internetu ve škole -

teoretická východiska 

1. INTERNET A ŠKOLA 

Vzdělání bylo vždy více či méně ovlivňováno technickým pokrokem. 

Mnoho vynálezů bylo přijato s velikým nadšením a okamžitě následovaly 

pokusy zařadit je do procesu vyučování. Brzy se však ale ukázalo, že 

efektivita použití rozhlasu, filmu, magnetofonu nebo televize při výuce je 

mnohem menší, než se zprvu čekalo (www.smar.com.ph/Smarttools/ 

CTSComputerHistory.htm). A tak si stále po několik staletí drží prvenství to, 

co už je dnes považováno za samozřejmost - knihtisk a učebnice jako jeho 

produkt. Poté, co nové vynálezy několikrát ohrozily výsostné postavení 

učebnice jako učební pomůcky, byla ve 2. polovině 20. století vynalezena 

věc, která na krátkou chvíli ohrozila dokonce i postavení učitele. Touto věcí 

byl počítač. Ovšem po několika neúspěšných pokusech, kdy se prokázalo, že 

počítač v roli učitele studenty spíše odrazuje než motivuje к učení, i on 

ztratil svoji rychle nabytou slávu a musel se sklonit před „obyčejným" 

lidským faktorem (www.csulb.edu/~murdock/histofcs.html). Je možné, že 

někdy v budoucnosti vznikne vynález, který bude opravdu schopen 

konkurovat učiteli, zatím tomu tak však není a my musíme techniku brát 

pouze jako doplněk vyučovacího procesu. Z tohoto pohledu nám náš 

poslední technický výdobytek poskytuje obrovské možnosti. Tímto posledním 

výdobytkem, který vládne našemu světu, je internet. A v čem tedy tkví jeho 

obrovské možnosti? Internet v sobě spojuje ty všechny tolik ve své době 

obdivované vynálezy. Když máte internet, nepotřebujete už mít magnetofon, 

video nebo rádio. A co víc? Nemusíte čekat až se to, co potřebujete, bude 

vysílat, můžete to mít hned, stačí jen vědět, kde to najít. I teď by se mohlo 

zdát, že něco tak úžasného jako je internet dokáže nahradit klasickou 
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výuku. Pravdou však zůstává, že internet nám může výuku usnadni t a 

udělat zajímavější, ale stále není schopen plně nahradit učitele. 

1.1 Proč používat internet při výuce 

Internet je největší počítačová síť na světě, která díky svým možnostem 

může výrazně obohatit proces výuky. Není to však pouze množství informací 

a snadnost jejich předávání, co na internetu učitelé oceňují. Dalším 

důvodem je způsob práce (Dudeney, 2000). Výzkumy jasně ukazují, že 

nejvíce informací si zapamatujeme, když něco sami děláme. A na tomto 

principu je založena práce s internetem - žáci jsou aktivní, což má za 

výsledek lepší osvojení znalostí. Navíc, když žáci pracují s internetem, 

získávají nejen požadované znalosti, ale připravují se také na budoucí život. 

Dnešní svět je přeplněn informacemi, z nichž mnohé jsou absolutně 

nepodstatné. Vyznat se v nich ovšem není vůbec jednoduché. Proto je třeba 

se s nimi naučit pracovat a vyhodnocovat je. A právě v tomto může mladým 

lidem pomoci internet. 

1.2 Zavádění internetu do škol 

V 90. letech si postupně všechny vyspělé státy začaly uvědomovat 

význam internetu a důležitost role, kterou může sehrát v procesu výuky. 

Masové zavádění internetu do škol, které začalo v USA se velmi rychle 

přeneslo i do Evropy a České republiky (Brdička, 2003). V roce 2002 byl 

v České republice zahájen projekt Internet do škol. Díky tomuto projektu 

bylo několik tisíc škol vybaveno informační technikou a internetovým 

připojením. Spolu s tímto projektem začali být vybavováni i učitelé a to 

znalostmi potřebnými pro práci s počítačem a internetem (www.indos.cz). 
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Ačkoli se situace už v mnohém zlepšila, stále je zde řada praktických 

problémů - počítačů není tolik, aby stihly uspokojit poptávku. Učitelé 

„neiformatici" mohou mít problémy pokud chtějí využít počítačovou učebnu 

pro výuku svého předmětu, nemluvě o tom, že pro přípravu takovéto hodiny 

je přístup к internetu nutný. Tato situace má bohužel za následek fakt, že 

učitelé internet při výuce využívají minimálně, navíc ztrácejí své získané 

vědomosti a zvláště v případě starších pedagogů se jejich zájem o informační 

technologie často téměř vytrácí. 

1.3 J a k může internet pomoci současné škole 

1.3.1 Internet jako komunikační nás t roj 

Mezi nejpoužívanější internetové služby patří elektronická pošta neboli 

e-mail (Karlíková, Hašková-Moualla, 2006). Je pravda, že oproti dopisu nemá 

téměř žádné osobní kouzlo, ale její výhody jsou nepopiratelné. Odesílání i 

přijímání elektronických zpráv je velmi rychlé. Během několika sekund 

můžete obdržet e-mail z druhého konce světa a po napsání vaší odpovědi ji 

během několika sekund obdrží adresát. Navíc se do vaší e-mailové schránky 

dostanete kdekoli na světě, stačí mít jen počítač s připojením к internetu. 

Další nespornou výhodou jsou malé finanční náklady, snadné zálohování 

doručených i odeslaných zpráv a možnost přiložení textové, obrázkové nebo 

zvukové přílohy (Vořech, Morkes, 1999). E-mailem můžete poslat nejlevněji a 

nejrychleji téměř cokoli, co obsahuje váš počítač, ať už jsou to texty, 

fotografie nebo písničky. A co víc, nemusíte vyrábět žádné kopie. Pokud 

chcete jednu zprávu poslat většímu počtu adresátů počítač je vytvoří a pošle 

za vás. 

Komunikační obdobou elektronické pošty je chat, ICQ a Skype. Na 

rozdíl od e-mailu umožňují komunikaci v reálném čase a často jsou 

využívány mladými lidmi, kteří touto cestou komunikují s lidmi jim známými 
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i neznámými. Největší výhodou je zde opět fakt pohodlí domova a malých 

finančních nákladů. 

Z hlediska komunikace nám tedy internet dává obrovské možnosti. Díky 

němu můžeme téměř kdykoli a odkudkoli rychle komunikovat s druhými 

lidmi. 

Přestože by se mohlo zdát, že je e-mail nebo chat pro proces výuky 

nepoužitelný, není tomu tak. Díky e-mailu mohou jak žáci tak učitelé 

komunikovat s lidmi, se kterými by j inak jen stěží přišli do styku. Může se 

třeba jednat o odborníky na dané téma, nebo vrstevníky, kteří řeší podobný 

problém. Na internetu je velké množství různých diskusí a internetových 

stránek, které vám pomohou zprostředkovat kontakt se školou v zahraničí 

(www.oucs.ox.ac.uk/l tg/projects/ j tap/reports/ teaching/email/html). 

Internet jako komunikační nástroj je mnohem více využívám žáky než 

učiteli. J e sice pravda, že žáci často využívají internet к jiným než učebním 

účelům, přesto však přes e-mail a chat denně projde mnoho informací 

týkajících se domácích úkolů, písemek, referátů a poznámek z hodin. Čeští 

žáci tedy málokdy využívají internet pro učební účely ze své vlastní vůle. 

Mnohem častěji jsou motivováni požadavky učitele a následným úspěchem 

při jejich správném splnění. 

Ačkoli učitelé obecně užívají komunikační služby, které jim internet 

nabízí, méně, v mnohem větší míře využívají e-mail v souvislosti s výkonem 

svého povolání. Jelikož jsou v současné době téměř všechny školní 

dokumenty psány na počítači a jejich objem stále narůs tá (zvláště díky 

tvorbě Školních vzdělávacích programů), jsou internet a elektronická pošta 

vítaným ulehčením práce. Dávají učiteli možnost vykonávat svoji práci nejen 

ve škole, ale i doma. Ulehčují tak situace, kdy se stane, že počet počítačů ve 

škole nestačí pro to, aby všichni učitelé mohli v klidu vykonat svou 

povinnost. 

Existuje ještě jeden případ, kdy je internet využíván jako komunikační 

nástroj pro potřeby výuky, a to je dálkové vzdělávání (Karlíková, Hašková-

Moualla, 2006). Jelikož studenty tohoto typu studia jsou většinou pracující 

lidé, je internet a hlavně e-mail tím nejvhodnějším nástrojem, který jim může 

studium ulehčit. 
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1.3.2 Internet jako zdroj informací 

Už při svém zrodu byl internet koncipován jako zdroj informací 

(Brdička, 2003). Během svého vývoje se značně zdokonalil a co se objemu 

informací týče, také rozrostl. Dnes je největším zdrojem informací na světě. 

Jeho hlavním kladem je fakt, že obsahuje obrovské množství informací 

různého druhu. Velikou nevýhodou internetu je naopak skutečnost, že si 

téměř nikdy nemůžeme být jisti, zda jsou dané informace věrohodné (Kusala, 

2000). 

Pokud se rozhodneme internet využívat jako zdroj informací, musíme 

se také naučit, jak požadované informace hledat. 

Nejsnadněji najdeme hledanou informaci, pokud známe adresu 

internetové stránky na níž se naše informace nachází. Jelikož však 

neexistuje žádný adresář, můžeme se lehce dostat do situace, že víme, co 

chceme najít, ale nevíme kde to hledat. V takovémto případě je nejlepší 

využít služeb portálu. V dnešní době existuje mnoho českých i zahraničních 

portálů, které vám po zadání klíčového slova do vyhledávače, zobrazí 

nalezené odkazy obsahující vaše klíčové slovo. Je však třeba se naučit 

s vyhledávačem pracovat. Internetové vyhledávače totiž hledají stránky, které 

obsahující pouze klíčové slovo. Nikdo vám nezaručí, že se daná s tránka bude 

týkat také tématu, které hledáte. Proto vyhledávání informací často vyžaduje 

trpělivost a co nejpřesnější zadání požadavku. Při tomto vyhledávání musíme 

být navíc zvláště opatrní co se věrohodnosti zdroje týče. Pokud si nejsme 

jisti, může nám pomoci internetová adresa. Z jejího tvaru se dá často poznat, 

zda se jedná o oficiální zdroj nebo o soukromé stránky. 

Může se však také stát, že ať hledáte jak hledáte, požadovaná 

informace nikde. V takovémto případě nám dává internet možnost 

kontaktovat osobu, která by naši informaci mohla mít. Stačí jen 

popřemýšlet, která instituce se tímto problémem zabývá a přes její 

internetové stránky položit dotaz. S největší pravděpodobností se nám 

dostane i odpovědi. Pokud je navíc člověk jazykově vybaven, nemusí se jeho 

dotazy omezit pouze na území České republiky (http://www.media-
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awareness, ca / english / resources / special_initiatives / wa_resources / wa_teach 

ers / tipsheets / search_internet_effectively .cfm). 

Všechny výše popsané služby mohou být velmi užitečné pro učitele i 

pro žáky. Zatímco žáci si velice rychle zvykli navštěvovat spíše internet než 

knihovnu, učitelé stále ještě zdaleka nevyužívají všechny možnosti, které jim 

internet nabízí. A že jich není málo. 

Ačkoli je učitel sám dobře vybaven znalostmi na to, aby mohl učit 

druhé, vždy je zde něco nového, nějaká zajímavost, kterou nezná a která by 

mohla obohatit výuku. Hledání takové zajímavosti v knihovně, nebo 

v novinách by určitě bylo úspěšné, ale také určitě mnohem déle trvající, než 

její hledání na internetu. Díky službám vyhledávače mohou učitelé poměrně 

snadno a rychle nalézt obohacující materiál pro svoji výuku. Oproti žákům 

mají tu výhodu, že díky svým znalostem snáze poznají, zda se jedná o 

informaci pravdivou, či ne. Kromě nových informací mohou učitelé 

z internetu získat také celé přípravy na hodiny a materiály pro studenty 

včetně různých pracovních listů nebo testů (www.englishclub.com/teach-

english.htm). Další možností, jak využít internet pro výuku je jeho přímé 

zařazení do vyučovací hodiny. Aby však taková hodina dobře fungovala, je 

zde několik podmínek. Učitel i žáci musí být obeznámeni alespoň se 

základními funkcemi internetu (Zounek, Kříž, 2001). Je pravda, že v případě 

žáků většinou nebývá problém, jelikož používají počítač doma a mají hodiny 

informatiky ve škole. V případě učitele může nastat problém mnohem častěji. 

Přestože učitelé absolvují školení na počítače, často je v soukromém životě 

využívají méně a jsou v jejich používaní také méně zběhlí. Lehce se tedy 

může stát, že žák umí pracovat s počítačem lépe než učitel. Toto však není 

na překážku, pokud se učitel na hodinu dobře připraví. Při přípravě na 

takovouto hodinu se učitel musí přesvědčit, že jím požadovaná informace na 

internetu skutečně je. Pokud učitel zjistí, že najít tuto informaci není 

jednoduché, měl by žákům spolu se zadáním úkolu dát i adresu konkrétní 

internetové stránky. Ušetří tak čas, který by žáci strávili zbytečným 

prohlížením spousty stránek a zmenší také riziko, že se žáci ve změti stránek 

a informací ztratí. Poslední podmínkou je počítačová učebna s dostatečným 
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počtem počítačů připojených к internetu a možnost jejího využití v době, kdy 

máte výuku v dané třídě (Brdička, 2003). 

Internet nahrazuje většině dnešních žáků knihovnu i učební pomůcky. 

Pokud dostanou úkol se kterým si sami neví rady, první pomoc hledají na 

internetu. Nejčastěji ho využívají v případě, že mají vypracovat referát. Na 

tom by nebylo nic špatného, pokud by zadání neznělo - vypracovat. Často se 

totiž stává, že je referát pouze zkopírován, bez jakékoli další práce na něm. 

Naštěstí pro učitele není tak těžké poznat internetové referáty (mohou 

obsahovat chyby, jejich obsah přesně neodpovídá zadání, slovní zásoba 

neodpovídá slovní zásobě žáka). Kromě referátů využívají žáci internet i při 

vypracovávání domácích úkolů (vyhledávání jednotlivých informací, 

používání online slovníků) a také při učení. Na internetu existují 

specializované stránky s online testy a to nejen jazykovými (Franců, 2002). 

Díky těmto testům si mohou žáci sami ověřit nebo také doplnit své znalosti. I 

zde je však třeba dávat pozor na původ testů a pracovat pouze s oficiálními 

stránkami. 

1.3.3 Internet jako možnost prezentace 

Snad každá důležitá organizace nebo instituce má dnes své internetové 

stránky. A také dobře ví proč. Internet je nejrychlejší a může, při kvalitním 

zpracování stránek, být i nej efektivnější reklamou, a to nejen pro různé firmy 

či organizace, ale i pro školy ( Vořech, Morkes, 1999). 

V dnešní době je pro školy velice důležité, aby se dobře prezentovaly na 

veřejnosti. Rodiče vybírají školu pro děti velmi pečlivě a dobrá prezentace 

může mnohé ovlivnit. Kromě Dne otevřených dveří a různých akcí pro 

veřejnost je možnost se prezentovat také vlastními internetovými stránkami. 

Takovéto stránky obsahují informace jak pro uchazeče, tak i pro žáky nebo 

spíše častěji jejich rodiče. Můžeme na nich najít popis školy, studijních 

programů a kontakt na školu, přehled vyučovaných předmětů, jejich 

vyučujících a používané učebnice, nechybí také informace o školní družině 

nebo jídelně (www.zstabor.cz). 
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Avšak svoje stránky nemusí mít pouze škola, vlastní web si často 

zakládají celé třídy nebo skupiny žáků a někdy i učitelé. Zatímco učitelům 

jejich stránky slouží nejčastěji ke komunikaci se žáky, žákovské weby jsou 

zaměřené na vzájemnou komunikaci mezi žáky a na prezentaci vlastních 

úspěchů a výtvorů ( Neumajer, 2005). 

1.3.4 Internet jako poskytovatel služeb 

Dnešní internet se už rozvinul do té míry, že nezprostředkovává pouze 

komunikaci a přenos informací, ale poskytuje také služby: od elektronických 

nákupů a plateb, přes elektronické vzdělávání až po elektronické recepty 

(Karlíková, Hašková-Moualla, 2006). 

Internet jako poskytovatel služeb se poslední dobou stává stále více a 

více populárním mezi učiteli. Mnoho nakladatelství a výrobců školních 

pomůcek má dnes své stránky, díky nimž si zboží nejen vybereme, ale také 

objednáme. A strach z takového nákupu zde není na místě, nakupujeme 

přece u nám známých nakladatelů, pouze s tím rozdílem, že objednávka má 

elektronickou podobu. Stejným způsobem si učitel může objednat exkurzi 

nebo výlet. Internet mu také ukáže otevírací dobu a nej vhodnější spoj. Hlavní 

výhodou v tomto případě je rychlost získaných informací, možnost se vracet, 

kombinovat a hledat informace nové. 

1.4 Na co dávat pozor při práci s internetem ve 

škole 

Informační etika 
Internet poskytuje obrovské možnosti, ale zároveň též pocit anonymity, 

který může být zneužit. Proto jeho uživatelé musí, nebo alespoň by měli, 

dbát na dodržování určitých pravidel. 
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Etický kodex 

Základní pravidlo internetu zní - Každý může využívat možnosti 

internetu, avšak nesmí tím nikomu jinému působit ú jmu. Nepovolené je 

šíření zavirovaných souborů, nepravdivých, nevyžádaných a vulgárních 

informací, průnik do systémů obsahujících osobní data a samozřejmě 

jakákoli činnost porušující zákon (Doseděl, 2000). 

Ochrana autorských práv 

Na ochranu autorských práv si musíme dávat pozor jak v případě, kdy 

využíváme informace z internetu, tak v případě, kdy na internetu 

publikujeme něco svého. Pokud se jedná o původní dílo jiného autora, měli 

bychom vždy uvést bibliografickou citaci. Zvláště opatrní pak musíme být 

v případě hudebních a filmových nosičů (Kosek, Třísková, 1998). Jejich 

jakékoli šíření a dokonce i nelegální získávání kopií je už klasifikováno jako 

trestný čin. A jelikož je tento jev v dnešní době poměrně rozšířený, tresty se 

stále zpřísňují. V někteiých státech byl už trest pokuty za tento čin nahrazen 

trestem odnětí svobody a v současné době stále více a více států zpřísňuje 

tresty za porušení autorských práv. 

Pokud se tedy rozhodneme zařadit internet do výuky, měli bychom své 

žáky poučit o informační etice a zároveň dohlédnout na to, že ji opravdu 

dodržují, alespoň během naší hodiny. Neméně důležitý je také dohled nad 

stránkami se kterými žáci pracují. Na internetu je velké množství 

nevhodných stránek, z nichž některé mohou hraničit s trestnou činností. 

Kromě osobního dohledu vyučujícího je zde také možnost kontroly 

navštívených stránek a instalace filtrů, které znemožňují přístup na podobné 

stránky. Ani tato možnost však není úplně ideální. Problém může nastat 

s cizojazyčnými stránkami, které filtr nezachytí. Navíc mnozí malí šikulové si 

s takovým filtrem dokáží lehce poradit. A také se nám může stát, že nám filtr 

odepře přístup na některé vhodné stránky, díky několika slovům, které 

obsahují, protože tato slova mohou být použita v různém kontextu a 

s různým významem (Brdička, 2003). 

Nejlepším řešením je tedy instalace filtru a osobní dohled s co 

nejpřesnějším zadáním úkolu, aby nikdo nemohl zámér vydávat za omyl. 
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2. INTERNET A VÝUKA JAZYKŮ 

2.1 Jaké jsou výhody a nevýhody využití internetu 
při výuce jazyků 

2.1.1 Výhody využití in ternetu při výuce jazyků 

Jako celosvětová počítačová síť je internet přímo stvořen k tomu, aby 

měl své místo při výuce jazyků - poskytuje nepřeberné množství informací 

z celého světa v mnoha různých jazycích. Jedná se o informace staré 

(archivované) i velice aktuální. Navíc vyhovuje s tandardům stanovených 

v mezinárodním americko-evropském projektu pro výuku cizích jazyků v 21. 

století tzv. pěti С - komunikace (communication), kultura (culture), vztahy 

(connections), srovnání (comparison) a společnost (community) (www.actfl. 

org /fi les/public/execsumm.pdf). 

• Výuka jazyků by měla být komunikativně zaměřena. Důležitý je 

rozvoj jak ústního, tak písemného vyjadřování. Důraz je kladen na 

přirozenou komunikaci co nejvíce připomínající reálné situace. Používání 

jazyka je důležitější než znalost jazyka. Vše toto nám umožní e-mail, chat a 

nově Skype. 

• Zorientovat se v našem stále více a více globalizovaném světě není 

jednoduché. Proto je multikulturní výchova jednou z důležitých složek výuky 

jazyka (samozřejmě ne pouze jazyka, téma multikulturní výchova jde napříč 

předměty). Výuka cizího jazyka je ideální příležitostí pro seznamování se 

s jinými kulturami, jejich pochopení a toleranci. A kde jinde seženete více 

informací o různých kulturách než na internetu. 

• Veliký důraz je dnes kladen ( opět ne pouze v případě jazyků) na 

mezipředmětové vztahy. Při výuce jazyků, konkrétně reálií, se nám dostane 

mnoha příležitostí pro jejich rozvoj. A internet, který pokrývá nepřeberné 

19 

http://www.actfl


množství témat a funguje na základě hypertextových odkazů nás ani v tomto 

případě nezklame. 

• Studenti jsou dnes vybízeni к porovnávání svého a cizího jazyka a 

jeho kultury. Při takovém porovnávání objevují zákonitosti, docházejí 

к závěrům a blíže tak poznávají svou i cizí kul turu a jazyk. I v tomto případě 

je internet a jeho cizojazyčné zdroje neocenitelnou pomocí. 

• Prostředí, ve kterém se učíme jazyk už dávno není pouze školní. 

S jazykem se setkáme všude ve společnosti, ať už jsou to rodilí mluvčí nebo 

složení potravinového výrobku v cizím jazyce. A velikou měrou sem přispívá i 

internet a vše nasvědčuje tomu, že se jeho role v této oblasti bude neustále 

spolu s přibývajícím počtem jazykově vybavených uživatelů zvětšovat. 

Práce na internetu může být pro žáky velmi motivující. Kromě toho, že 

si dnešní mládež práci s počítačem oblíbila, je internet simulací reálného 

života. Tím, že žáci pracují s oficiálními zdroji, píší e-maily a publikují 

výsledky svých prací získávají pocit užitečnosti a opravdového důvodu pro 

práci. Díky internetu se výuka dostává do kontaktu s reálným světem. 

2.1.2 Nevýhody využití in ternetu při výuce jazyků 

Příprava na hodinu v niž budeme pracovat s internetem je poměrně 

časově náročná. Učitel musí nejen nalézt vhodné stránky, ale musí také 

zhodnotit jejich obsah z hlediska jazykové vybavenosti svých žáků a podle 

toho jim zadat úkol. Čím menší znalosti jazyka žáci mají, tím je příprava pro 

učitele těžší. 

Při přípravě se také může učiteli stát, že najde zcela vyhovující 

stránky, které jsou však zpoplatněné a vyžadují registraci. Bohužel jsou to 

často stránky pro výuku nej vhodnější - různé slovníky, encyklopedie atd. 

(Kusala, 2000). 

Hodinu může také zkomplikovat technické vybavení počítačové 

učebny. Pokud je toto vybavení již staré, bude práce na internetu mnohem 

těžší a pomalejší. Počítače mohou mít problémy se zobrazováním některých 

stránek a žáci tak ztratí čas, který by mohli věnovat práci, čekáním. 
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Chyba se ovšem může objevit také v samotném internetu. Stránka, 

kterou jste včera večer našli tam dnes najednou není, nebo ji počítač nemůže 

najít. I když jsou tyto případy spíše výjimečné, přesto se mohou stát a učiteli 

tak zničit celou hodinu. 

2.2 Možnosti využití internetu při výuce jazyků 

2.2.1 E-mail a chat 

E-mail 

Jedna z nejzábavnějších a nejvíce motivujících forem, jak si pravidelně 

procvičovat a vylepšovat své znalosti cizího jazyka, je kontakt s rodilým 

mluvčím. Takovýto kontakt nám může zprostředkovat internet díky e-mailu. 

Možností, jak získat pro své žáky kamarády na dopisování je více. Mezi ty 

nejjednodušší patří kontaktování školy v zahraničí a nabídnutí vzájemné 

spolupráce. V tomto případě učitel přesně ví, s kým si jeho žáci dopisují a 

nemusí se bát, že by jim kontakt s cizí osobou mohl ublížit. Navíc je zde také 

možnost společných projektů a osobního setkání v podobě výměnného 

pobytu. Pokud však učitel této možnosti využít nechce, může společně se 

žáky navštívit speciální internetové stránky, které zprostředkovávají kontakt 

lidem, kteří si chtějí s někým dopisovat (Dudeney, 2000). Na těchto 

stránkách vyplníte registraci a zároveň napíšete s kým a v jakém jazyce 

byste si chtěli dopisovat. Pak už jen čekáte, až vás někdo kontaktuje. Tato 

možnost však může být příliš zdlouhavá, proto je ve škole lepší použít 

možnost druhou - vyzvat žáky ať si v nabídce někoho podle popisu vyberou a 

napíší mu e-mail. Jelikož každý zaregistrovaný uvádí i kontaktní jazyk nebo 

jazyky, stačí využít českou verzi těchto stránek, která obsahuje kontakty 

z celého světa. 

Při používání e-mailu se žáci učí jak psaním vlastních zpráv, tak 

čtením těch doručených. Nespornou výhodou je, že na obojí mají poměrně 

21 



hodně času, což jim umožňuje používat slovníky nebo učebnice a soustředit 

se na gramatickou a lexikální správnost napsaného. 

Chat 

Oproti e-mailu umožňuje chat komunikaci v reálném čase. Pro žáky to 

tedy znamená poměrně rychlou komunikaci, kde není moc prostoru pro 

hledání neznámých výrazů. S tím je také spojena nižší úroveň jazyka. Přesto 

by chat neměl být pro dobře jazykově vybavené žáky problém. Mnohem 

složitější je však příprava takovéto hodiny. Pokud chce učitel použít při 

výuce chat, musí nejdříve najít vhodné internetové stránky s vhodnými 

diskusními místnostmi. Mnoho diskusních témat je totiž pro výuku naprosto 

nevhodných. Pokud se toto nezdaří, je zde ještě možnost založení vlastní 

místnosti s vhodným tématem. Ani poté nám však nikdo nezaručí, že naši 

místnost navštíví rodilý mluvčí a bude se žáky komunikovat. 

J a k je vidět, problémů je při běžném užívání chatu víc než dost. 

Nejlepším řešením je tedy kontaktování nějaké zahraniční školy a vzájemná 

domluva, která zaručí nejen vhodné téma, ale též přítomnost obou 

komunikujících stran. 

Chat se může stát vhodným doplňkem e-mailové komunikace. 

Výhodou jak e-mailu, tak chatu je fakt, že žáci, v případě zájmu, mohou 

v komunikaci pokračovat doma, v době prázdnin nebo i poté, co školu 

absolvují. 

2.2.2 Encyklopedie a slovníky 

Encyklopedie 

Na internetu je v dnešní době veliké množství online encyklopedií. Liší 

se svým rozsahem, kvalitou, jazykem a přístupností (Franců, 2002). Z tohoto 

důvodu je pro učitele nutné si předem encyklopedii „prolistovat" a ověřit si, 

zda bude vhodná pro výuku. Co se jazyka týče, není třeba si dělat starosti. 

Kvalitní online encyklopedie už dnes nejsou výsadou pouze anglicky 

mluvících zemí. Pokud by přesto nastal problém s nalezením vhodné 
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cizojazyčné encyklopedie, může učitel využít služeb anglické nejznámější 

encyklopedie Wikipedie, která existuje v mnoha verzích v různých jazycích, 

které se neustále rozšiřují a zdokonalují. 

Vzhledem ke svému obsahu jsou internetové encyklopedie 

nejvhodnější pro výuku reálií, včetně těch současných. Jejich výhodou je, že 

jsou pravidelně aktualizovány, takže není problém nalézt informace např. o 

současném prezidentovi nebo populárním seriálu, kteiý právě běží v televizi. 

Práce s nimi je založena na vyhledávači - zadáte dotaz a zobrazí se nalezené 

odkazy (Duhajský, 2005). Použití online encyklopedie ve výuce je zaměřeno 

na rozvoj schopnosti nalézt požadovanou informaci, porozumět jí, zhodnotit 

její informační hodnotu a dále s ní pracovat. 

Slovníky 

Existuje mnoho druhů slovníků a mnoho z nich už má i svou 

elektronickou podobu. Nám se však pro potřebu výuky budou nejvíce hodit 

ty dva nej základnější - slovník překladový a výkladový. 

Překladové slovníky jsou obzvláště užitečné jako doplněk při práci 

s textem nebo při elektronické komunikaci. Jejich hlavní výhodou je rychlost 

hledání a možnost mít otevřený slovník a zároveň pracovat na něčem jiném. 

Jelikož se však jedná o slovníky překladové, nabízejí nám pouze překlad, bez 

jakýchkoli dalších poznámek. Toto může způsobit nepřesnosti při výběru 

správného ekvivalentu, zvláště když je jedná o překlad z češtiny do cizího 

jazyka. Pokud však cílem naší hodiny není přesný překlad, ale vyjádření se 

nebo porozumění čtenému, poslouží nám tyto slovníky velmi dobře (Franců, 

2002). 

Oproti slovníkům překladovým jsou slovníky výkladové mnohem 

podrobnější a v jistém ohledu i kvalitnější. Přesto je jejich použití při výuce 

omezenější. Tyto slovníky už vyžadují určitou úroveň znalosti jazyka a jsou 

vhodné spíše pro pokročilejší studenty, kteří dokáží ocenit a využít všechny 

informace, které jim takový slovník nabízí. 

Kromě těchto dvou typů slovníků, můžeme na internetu najít i 

slovníky etymologické, ortografické, slovníky cizích slov, slangu, synonym či 

neologismů (search.centrum.cz/s-1411002-jazykove-slovniky). 
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2.2.3 Knihy, časopisy a noviny 
Knihy, časopisy a noviny jsou nejlepšim zdrojem originálních textů při 

výuce cizího jazyka. Ovšem získat takový originál není často jednoduché. 

Cizojazyčné časopisy a noviny jsou v porovnání s těmi českými poměrně 

drahé a mimo hlavní město téměř nesehnatelné. Cizojazyčné knihy sice 

v porovnání s těmi českými drahé nejsou, ovšem jejich distribuce v menších 

městech je opět problematická. Pomůže nám internet? 

Knihy 

Zatímco zveřejňování celých literárních děl na internetu je zatím 

v České republice spíše výjimkou, v zahraničí je tento jev zcela běžný. Na 

zahraničních stránkách můžeme najít vše od jednotlivých básní až po celé 

romány. Internet se tak stává virtuální knihovnou, kde učitel může lehce 

získat text literárního díla v originále, aniž by musel obcházet knihovny nebo 

knihkupectví. 

Časopisy a noviny 

Každý větší časopis, či noviny má dnes své internetové stránky. Oproti 

novinám běžným mají několik výhod. Články jsou přesně roztříděné podle 

svého obsahu, což ulehčuje hledání textu vhodného pro výuku. Dále 

obsahují odkazy na články s podobnou tematikou nebo články starší. Díky 

tomuto je možno iychle nalézt к jedné problematice více článků popisujících 

její vývoj či různé názory na ní. Samozřejmostí je archiv starších článků, 

které jsou řazeny podle data ( a často i přesného času) uveřejnění. A pokud 

se nám stále nedaří „náš" článek najít, můžeme využít služeb vyhledávače. 

V případě, že se rozhodneme pracovat s internetovými stránkami 

časopisů či novin přímo ve výuce, bude nám к dispozici i fotodokumentace a 

v některých případech i video s originálním komentářem. 

Elektronická podoba všech výše zmíněných textů dává učiteli možnost 

s nimi dále pracovat - vybrat si pouze jejich určitou část, upravovat je, 

vytvářet kopie nebo pracovní listy a to vše rovnou v počítači. 
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2.2.4 Oficiální s t ránky 

Každý, kdo dnes, alespoň podle svého mínění, něco znamená, má své 

oficiální internetové stránky. A jejich škála je obrovská - od státních 

institucí, přes významné osobnosti až к filmům. Mohou se tak stát zdrojem 

informací vhodným i pro výuku. Kromě toho, že nalézt tyto stránky na 

internetu nebývá těžké (oficiální stránky jsou většinou jeden z prvních 

odkazů, které vyhledávač najde), je jejich hlavní výhodou velice vysoká 

pravděpodobnost, že jejich obsah je pravdivý (na rozdíl od stránek 

neoficiálních). Nevýhodou naopak může být fakt, že tyto stránky jsou často 

adresovány rodilému mluvčímu a tudíž mohou být pro žáky po jazykové 

stránce příliš složité (Brdička, 2003). Jejich použití při výuce tedy vyžaduje 

od učitele pečlivou přípravu, která toto zohlední. 

Oficiální stránky se nejlépe hodí pro výuku reálií a zpracovávání 

referátů či projektů. 

2.2.5 Rozhlasové vysílání 

Další z možností, které můžeme díky internetu při výuce využít je 

online rozhlasové vysílání. Ačkoli najít rádio vysílající přes internet není 

těžké, narazí učitel na spoustu jiných problémů. Aby mohl poslech při výuce 

využít je nutné nadstandartní vybavení počítačové učebny a tím jsou 

sluchátka. Když se podaří překonat tento problém, objeví se další - rádia 

pouze výjimečně dávají uživatelům internetu к dispozici svůj archiv, což 

vylučuje jakoukoli možnost přípravy ze strany učitele. Výjimkou je v tomto 

ohledu např. BBC. 

Přestože je použití online rozhlasového vysílání při výuce mnohem 

komplikovanější něž použití učebnicové nahrávky, neměl by se ho učitel 

úplně vzdávat - pro pokročilé studenty ( zvláště v České republice ne právě 

běžných jazyků, jako je např. ruština, francouzština či španělština) je to 

jedinečná příležitost slyšet přirozený jazyk. 
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2.2.6 Online hry a testy 

Hry 

Jazykové hry jsou mezi dětmi velmi populární. Internet v tomto 

případě může posloužit učiteli dvojím způsobem, buďto jako zdroj her (často 

včetně pracovních listů), nebo jako poskytovatel online hry 

(www.btinternet.com/~ted.power/games.htm). Najít na internetu vhodný 

nápad není těžké, stačí zadat klíčové slovo do vyhledávače a brzy nebudeme 

vědět, co vybrat. S použitím online hry je to však těžší. Existují různé hry 

různé kvality a je třeba pečlivě vybírat, aby hra byla vhodná právě pro naše 

žáky. Ačkoli jsou hry téměř vždy rozděleny podle úrovně, může se stát 

(zvláště u gramatických her), že přestože procvičovaná látka bude 

jednoduchá, slovní zásoba bude daleko přesahovat znalosti našich žáků. 

Obecně se tyto hry hodí více pro malé děti. Přestože by svým obsahem 

vyhovovali i starším studentům, mohou je často svým dětsky přitažlivým 

grafickým zpracováním odrazovat. 

Testy 

Online testy jsou ve většině případů též rozděleny podle obtížnosti a 

zaměřují se na určení úrovně jazyka testovaného. V některých případech 

obsahují i poslechové a čtecí cvičení. Nevýhodou jejich použití ve výuce je, že 

mohou testovat i znalosti, které naši žáci ještě nemají. 

Online hry i testy mohou učiteli mnohé ulehčit. Jelikož však najít 

vhodné stránky s hrami a testy je mnohem těžší než najít vhodný článek, je 

třeba být trpělivý a mít na mysli, že když jednou takové stránky najdeme, 

budeme jich moci, s největší pravděpodobností, využívat ještě dlouho. 

Využití těchto her a testů je jedno z mála, kdy není učitel odkázán 

pouze na počítačovou učebnu, ale může použít i interaktivní tabuli 

s připojením к internetu. 
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3. INTERNET A VÝUKA RUSKÉHO 

JAZYKA 

3.1 Specifika práce s ruským internetem 
Internet je pro výuku ruského jazyka stejně tak vhodný, jako pro 

výuku jiných jazyků. V některých oblastech můžeme dokonce říci, že nám 

ruské internetové stránky nabízejí větší možnosti než stránky anglické či 

jakékoli jiné. 

Všechny možnosti využití internetu při výuce jazyků, popsané 

v předcházející kapitole, jsou aplikovatelné i na hodiny ruského jazyka. 

Protože má však ruský web svá specifika, je třeba naučit se s ním pracovat. 

Prvním a největším problémem, na který člověk narazí, je absence 

ruské klávesnice. Bez ní přeci nemůžeme nic psát a ani si nechat něco 

vyhledat. Tvůrci ruských internetových stránek však na tento problém myslí, 

např. ruský portál www.yandex.ru má ve spodní části stránky odkaz na 

ruskou klávesnici, s jejíž pomocí můžeme zadávat do vyhledávače libovolná 

hesla. Navíc je tento vyhledávač nastaven tak, že v případě zadání hesla 

v latince (pro větší přesnost je lépe použít anglickou variantu přepisu), 

zobrazí nalezené odkazy (v latince) a zároveň převede náš požadavek do 

azbuky. Poté už stačí pouze kliknout na tento odkaz a brzy se nám zobrazí 

nově nalezené stránky, samozřejmě v ruštině. Tímto jsme tedy vyřešili 

problém vyhledávání, co ale dělat, když chceme napsat např. e-mail? I 

v tomto případě existuje řešení, je sice o něco složitější, než běžné psaní 

latinkou, ale svůj účel splní. Internetová s tránka www.translit.ru nám 

umožňuje psát v azbuce na naší klávesnici a dokonce se stejným rozložením 

písmen. Navíc si můžeme nechat pravopis napsaného textu prověřit a 

opravit. Poté už stačí text pouze zkopírovat na určené místo. 

Teď, když už nám v práci s ruskými stránkami nebrání vybavení 

našeho počítače, zaměříme se na konkrétní specifika jednotlivých typů 

stránek. 
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E-mail a chat 

Ruský e-mail funguje na stejném principu, jako ten český. Pokud má 

tedy člověk zájem mít e-mailovou schránku v ruštině, není v tom žádný 

problém. O něco problematičtější už může být využití chatu a to hlavně 

z důvodu slovní zásoby a také bezpečnosti. Při prohlížení ruských chatů 

jsem často narazila na slangové výrazy, které samozřejmě značně ztíží 

konverzaci českých studentů a výjimkou bohužel nebyly ani nabídky 

к seznámení, včetně nabídek к sňatku. Pokud se tedy učitel opravdu 

rozhodne použít originální ruský chat, měl by dávat veliký pozor na výběr 

vhodných stránek. 

Encyklopedie a slovníky 

V tomto ohledu jsou ruské stránky velmi dobře vybaveny. Odkazy na 

slovníky a encyklopedie můžeme nalézt samozřejmě pomocí vyhledávače, či 

přímo na portálech např. www.yandex.ru či www.rambler.ru. Výhodou 

těchto slovníků a encyklopedií je, že hledané slovo můžeme nalézt pomocí 

volby odkazu počátečního písmena. Není tedy nutné používat ruskou 

klávesnici. Výjimkou však nejsou ani česko-ruské, anglicko-ruské a jiné 

slovníky. Při jejich hledání je dobré držet se nepsaného pravidla a hledat je 

na s tránkách odpovídajících druhému jazyku tzn. česko-ruské na českých 

stránkách, anglicko-ruské na anglických atd. 

Knihy, časopisy a noviny 

Ruský web je obrovským zdrojem originálních literárních děl (ne pouze 

ruských) a novinových a časopisových článků. Při hledání požadovaného 

literárního textu je nejlépe využít služeb vyhledávače a zaměřit se na stránky 

dotyčného spisovatele, které velmi často obsahují, nejen seznam děl, ale i 

jejich text v elektronické podobě. Při práci s novinovými či časopisovými 

články je nejsnazší pracovat přímo s oficiálními stránkami konkrétních 

ruských novin a časopisů. V případě, že však žádné ruské noviny či časopisy 

neznáme, nebo nám nevyhovují, můžeme najít odkazy na mnoho dalších 

opět přes vyhledávač - zadáním slov gazeta/zhurnal online. 
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Oficiální stránky 

Hledání oficiálních stránek bývá většinou tím nejlehčím. Stačí pouze 

znát název příslušné instituce a s největší pravděpodobností rychle najdeme 

to, co hledáme. Navíc se tyto oficiální stránky velmi dobře hledají i přes 

zahraniční vyhledávače. Zde je ovšem třeba zadat název hledaného v jeho 

anglické formě např. bolshoi teatr. Přes oficiální stránky se také můžeme 

kontaktovat se školou v Rusku. Většina škol na svých oficiálních s tránkách 

uvádí kontaktní adresu a e-mail. 

Rozhlasové vysílání 

Podobně jako u novin a časopisů i při hledání rozhlasových online 

stanic máme dvě základní možnosti - znát název konkrétního rádia či použít 

vyhledávač. Při použití vyhledávače můžeme najít dva typy stránek - buďto 

přímo oficiální stránky ruských rádií, či stránky obsahující jejich seznam a 

krátký popis jako je např. www.russianinternet.com/radio/. 

Online hry a testy 

V případě ruských online her a testů je lépe pro žáky s nižší úrovní 

znalosti jazyka využívat zahraniční stránky, které obsahují hry s poměrně 

lehkou slovní zásobou či dokonce nastavitelnou obtížností. Podobné stránky 

se dají nalézt po zadání hesel jako practice russian, russian games online do 

vyhledávače. Pro práci s nimi je nu tná alespoň základní znalost angličtiny ze 

strany učitele. Pro pokročilé studenty může učitel využít ruské stránky, 

avšak musí počítat s tím, že zde najde převážně aktivity týkající se 

jazykových jevů se kterými mají problém i samotní Rusové, jako je např. 

pravopis. 

J a k je tedy vidět, učitel má obrovské množství možností jak využít 

internet při výuce ruštiny. Je pouze třeba hledat a vyzkoušet všechny 

možnosti, včetně zahraničních stránek. 
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3.2 Učebnice Поехали 

Přestože se už na našem i zahraničním trhu objevily knihy zabývající 

se využitím internetu pri výuce, stále zde chybí učebnice, které by internet 

zařadily mezi své aktivity a pomohly tak učitelům, kteří se sami к tomuto 

kroku z jakéhokoli důvodu zatím neodhodlali. Světlou výjimkou a prvním 

průkopníkem je učebnice ruského jazyka Поехали 4,5. V této učebnici 

můžeme nalézt tématická doplňující cvičení vyzývající žáky к práci s ruskými 

internetovými stránkami. Takováto cvičení můžeme najít pod názvem Кто 

ищет, тот всегда найдёт. Jedná se о cvičení, která mluví přímo к žákovi a 

zadávají mu konkrétní úkoly. Někdy mají žáci к dispozici konkrétní 

internetovou adresu, někdy musí využít služeb vyhledávače. Úkoly jsou 

postaveny tak, že žáci mají poměrně hodně volnosti a nemusí se stresovat 

tím, že nezvládnou práci s originálními ruskými stránkami a nesplní tak svůj 

úkol. Většinou jsou žádáni, aby zjistili, co mohou najít na té a té stránce o 

tom a tom člověku, či památce. Tento způsob práce usnadňuje situaci i 

učiteli, který sám nemusí hledat vhodné stránky, vymýšlet otázky, vyrábět 

pracovní listy apod. 
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II. Možnosti využití internetu při výuce 
ruštiny - návrh aktivit 

1. К PROBLÉMŮM PŘI VYHLEDÁVÁNÍ 

A ZPRACOVÁNÍ VHODNÝCH AKTIVIT 

1.1 Rozdělení aktivit 
Když jsem studovala literaturu pro tuto diplomovou práci, uvědomila 

jsem si, že ve všech knihách popisujících možnost využití internetu při výuce 

jsou konkrétní aktivity rozděleny podle tématu nikoli podle dovedností, které 

rozvíjejí. Toto rozdělení je samozřejmě logické - usnadňuje práci učiteli při 

výběru aktivity, jelikož aktivita je nejčastěji vybírána podle právě probírané 

látky. Ovšem důsledkem takového rozdělení byl fakt, že se většina her týkala 

pouze slovní zásoby a gramatiky. Abych tedy dostála cíli této diplomové 

práce, rozdělila jsem své aktivity nejen podle úrovně znalostí, ale také podle 

složek jazykového systému a řečových dovedností, které rozvíjejí. 

1.2 Vybavení nu tné pro realizaci aktivit 
J a k už jsem se zmínila v předchozí kapitole ( str. 27) mnozí lidé, a 

nejenom učitelé, nepoužívají ruské internetové stránky, protože nemají na 

svém počítači nainstalovanou ruskou klávesnici. Z tohoto důvodu jsou 

všechny aktivity koncipovány tak, že k nim ruská klávesnice není nutná. 

Jediným nadstandartním vybavením pro některé aktivity jsou sluchátka. 

1.3 Vyhledávání vhodných s t ránek 
Všechny použité internetové stránky jsem našla přes české či ruské 

vyhledávače. Pro vyhledávání na ruských internetových stránkách jsem 

využívala s t ránku www.yandex.ru. Pro vyhledávání v Česku či v zahraničí 
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jsem využívala s t ránku www.seznam.cz. I když se to může zdát zvláštní, 

musela jsem v několika případech začít s hledáním vhodných stránek i ve 

světě. Přestože jsou ruské internetové stránky velmi bohaté, přeci jenom jsou 

prvotně určeny pro rodilé mluvčí a když jsem tedy hledala vhodné stránky 

pro začátečníky (jelikož to bylo většinou v případě těchto aktivit), často jsem 

nacházela velmi pěkné ruské stránky, které však svou slovní zásobou 

neodpovídaly českým žákům základní školy. Naštěstí existuje mnoho 

kvalitních anglických stránek, které se zabývají ruštinou. J e sice pravda, že 

mnoho z nich je anglicko-ruských s anglicko-ruskými cvičeními, ale najdou 

se i takové, které obsahují cvičení pouze v ruštině. Přestože jsou mezi mnou 

navrženými aktivitami pouze stránky se cvičeními v ruštině, pokud mají žáci 

alespoň základní znalosti angličtiny, může učitel bez problému využít i 

anglicko-ruská cvičení. Při svém hledání jsem také objevila anglickou 

s tránku www.uni.edu/becker/Russian2html, která obsahuje velké množství 

tématicky řazených odkazů na stránky zabývající se ruštinou i Ruskem 

(některé jsou v angličtině, některé v ruštině). 

U všech aktivit také uvádím konkrétní internetovou adresu se kterou 

se bude pracovat. Částečně je to z důvodu, že jsem se sama přesvědčila, že 

hledání (i když víte, co přesně hledáte) může být velmi zdlouhavé a ve 

výsledku neúspěšné, což si během vyučovací hodiny nemůžeme dovolit. 

Druhým důvodem je fakt, že ruské internetové stránky jsou mnohem více 

než jiné „obohaceny" o nevhodné a často až vulgární reklamy, a to i 

v případě, že jejich obsah je pro výuku naprosto v pořádku. 

1.4 Zpracování aktivit 
Při tvorbě aktivit jsem se vždy zaměřila na druh aktivity a snažila se 

vymyslet, jaký typ internetových stránek by byl právě pro tuto aktivitu 

nejvhodnější. 

Poslech s porozuměním 

U poslechových aktivit mě samozřejmě jako první napadly písničky. Po 

zadání hesla detskije pesni do vyhledávače yandexu mi internet zobrazil 

spoustu odkazů. Některé však nebyly pro mojí aktivitu vhodné, jelikož spolu 
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s přehráním písně zobrazily i její text nebo byly zpívané takovým hlasem, 

jemuž bylo těžko rozumět. Dalším problémem je bohužel text písně. Mnoho 

ruských dětských písní má velmi pěkné texty, ale použitá slovní zásoba 

neodpovídá znalostem začátečníků. Proto jsem nakonec vybrala píseň 

Дважды два четыре a pro účel poslechu jsem z ní odstranila ta 

nejjednodušší slova (většinou číslovky) a navíc dala žákům seznam těchto 

slov к dispozici. Příprava poslechové aktivity pro starší s tudenty už byla o 

něco těžší. Po poslechu několika online ruských rádií j sem zjistila, že 

rychlost mluvy moderátorů a absence archivů omezují možnost jejich využití 

ve výuce na pouze velmi pokročilé studenty. U Českého rozhlasu Praha 

(www.radio.cz/ru) jsem zase naopak narazila na problém zobrazení 

poslouchaného textu v plném znění, čímž poslechová aktivita ztrácí svůj 

účel. Nakonec jsem se tedy rozhodla pro použití bajek Krylova, jejichž slovní 

zásoba sice není nejjednodušší, ale nemají ani jednu z výše popsaných 

nevýhod. Ješ tě jednou z možností je použití serveru www.youtube.com. Zde 

můžeme nalézt záznamy mnoha písní moderních, ale třeba i Vysockého či 

Okudžavu a při podrobném hledání i proslovy politiků, či rozhovory se 

známými osobnostmi. Je však třeba se obrnit poměrně velikou trpělivostí, 

jelikož najít přesně to co chceme není snadné. 

Čtení s porozuměním 

Aktivity zaměřené na rozvoj čtení samy nabízely ruské pohádky. A 

v tomto případě nás internet opravdu nezklame, stačí zadat do vyhledávače 

сказки для детей a brzy nevíme co vybrat. J á pro svou aktivitu určenou pro 

základní školy cíleně vybrala poměrně málo obsáhlou s t ránku, se kterou je 

však velmi lehké pracovat. Existují však mnohem bohatější s tránky jako 

např. www.skazka.com.ru,www.storybook.ru (tato s t ránka obsahuje i 

zahraniční pohádky), www.maciki.com. Některé s tránky (např. 

www.1001skazka.com) nabízejí i audio pohádky. 

Obdobná situace nastala i s aktivitou pro studenty středních škol -

internet nabídl nepřeberné množství s tránek o Moskvě. Žádná však 

neobsahovala potřebné množství informací z pěti okruhů mé aktivity, proto 

jsem zvolila práci s konkrétními (často oficiálními) stránkami. 
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Přes vyhledávač můžeme najít informace o mnoha dalších městech a 

zajímavých místech Ruska (pokud nastanou problémy s hledáním, můžeme 

náš požadavek upřesnit zadáním slov oficialanyj sajt, či v případě měst 

slovem gorod apod.) Každá s t ránka je však koncipována jinak a tak se může 

stát, že místo informací pro turisty najdeme spíše informace pro obyvatele. 

V tomto případě doporučuji hledat přímo konkrétní stránky té či oné 

památky. 

Ústní projev 

Přestože by se u aktivit zaměřených na rozvoj mluvení mohl použít 

Skype, rozhodla jsem se pro jiné možnosti a to z několika důvodů. Použití 

Skypu vyžaduje určitou technickou vybavenost počítačové učebny a hlavně 

je závislé na přítomnosti obou komunikujících stran u počítače ve stejný čas. 

Pro učitele to tedy znamená obrovskou práci - najít rodilé mluvčí, zajistit 

jejich spolupráci a domluvit se s nimi na konkrétní čas. U mých aktivit tedy 

internet slouží pouze jako taková inspirace pro mluvený projev. Pro žáky 

základní školy jsem záměrně vybrala aktivitu, kde si mohou sami volit tempo 

práce a text, který je základem jejich práce, si mohou jak poslechnout, tak i 

přečíst. Co se týče výběru virtuální cesty Transsibiřskou magistrálou, zvolila 

jsem právě tuto možnost (a ne např. Petrohrad), jelikož zde si studenti 

mohou virtuální prohlídku sami řídit - jedná se opravdu o interaktivní 

program, ne pouze o sled fotografií či záběry kamery, které se neustále 

opakují v určitých intervalech. 

Písemný projev 

Aktivity zaměřené na rozvoj psaní skýtají nejvíce problémů. Jelikož 

jsem se chtěla držet teorie, že není nutné mít nainstalovanou ruskou 

klávesnici a přesto je možné psát v ruštině, musela jsem u obou aktivit 

využít služeb translitu. Tímto se však praktické provedení aktivit (díky 

kopírování textu) stalo složitějším. Proto jsem zvolila takový druh práce, 

který většina dnešní mládeže velmi dobře zná - posílání e-mailů a 

elektronických přáníček. 
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Gramatika 

Na internetu se nachází veliké množství stránek zabývajících se 

ruskou gramatikou - teorií i praxí. Mnoho z nich je však anglických a často 

dokonce přepsaných do latinky, což vylučuje jakoukoli možnost využití při 

výuce. Často se také stane, že takovéto stránky vyžadují registraci či jsou 

zpoplatněné. Mým cílem při hledání bylo najít volně přístupné stránky 

prověřující odpovídající úroveň (začátečníci, AI podle SERR a středně 

pokročilí, B1 podle SERR), obsahující cvičení pouze v ruštině, která navíc 

opraví počítač, ne učitel a která nejsou složitá na ovládání. Vhodná cvičení 

jsem nakonec nalezla až po podrobném prozkoumání anglicko-ruských 

stránek. Téměř každá takováto anglicko-ruská stránka obsahuje i několik 

čistě ruských cvičení, ta však nejsou nijak označena. Pokud by učitel netrval 

na podmínce pouze ruštiny, počet využitelných cvičení by se zmnohonásobil. 

Tato možnost může být určitě zajímavá pro pokročilejší studenty, kteří mají 

jako první cizí jazyk angličtinu. 

Slovní zásoba 

U aktivit zaměřených na prezentaci či procvičení slovní zásoby je 

situace velmi podobná - mnoho velmi pěkných interaktivních anglicko-

ruských cvičení. Na internetu můžeme najít oběšence, písemné překlady, 

křížovky a mnoho dalších. Tento fakt anglicko-ruských cvičení trochu omezil 

mojí možnost výběru, proto jsem se nakonec rozhodla pro aktivity založené 

na obrázcích a fotkách, které od žáků a s tudentů vyžadují velice aktivní 

přístup při jejich zpracování. Cvičení na prezentaci nové slovní zásoby na 

ruských stránkách budeme samozřejmě hledat velmi těžko, přesto se 

můžeme vyhnout použití zahraničních stránek využitím ruských 

internetových obchodů, které kromě faktu, že je nejspíš studenti budou 

umět velmi dobře ovládat, nabízejí ruský název a fotografii všech těch nových 

moderních produktů, které ve slovníku nenajdeme. Ráda bych ještě 

upozornila na internetovou stránku russianmentor .net /puzz/ index.htm, na 

které se nacházejí křížovky v ruštině rozdělené podle úrovně a tématu, avšak 

stránka nám neumožňuje jejich vyplnění online, musejí se vytisknout. 
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Azbuka a pravopis 

Tyto aktivity jako jediné nemají svůj protějšek ve formě vyšší či nižší 

úrovně a to z jednoho důvodu - pokročilé studenty nemá cenu učit azbuku a 

začátečníky zase naopak složitým pravidlům pravopisu. Přesto jsem se 

rozhodla je zařadit, jelikož je považuji za důležité. 

Najít stránky umožňující procvičení azbuky a pravopisu nebylo lehké. 

Vhodnou s t ránku pro středoškolské studenty jsem nakonec nalezla po 

prohlédnutí velkého množství odkazů zobrazených vyhledávačem. Při hledání 

aktivity zaměřené na procvičování azbuky jsem však stále narážela na 

anglicko-ruské odkazy či odkazy s příliš složitou slovní zásobou. Vhodnou 

s t ránku jsem našla až poté, co jsem požadavek learn russian alphabet 

zaměnila za learn russian spelling. 

Ani u jedné z aktivit není třeba mít strach ze složité slovní zásoby. 

Začátečníci si sice podle pokynů počítače skládají slova, ale s každým slovem 

se jim zobrazí i obrázek a slovo je vysloveno. Přestože slova obsažená v tomto 

cvičení nemusí vždy odpovídat slovní zásobě začátečníků (např. některé 

druhy ovoce), jedná se vždy o konkrétní slova a žáci by s nimi neměli mít 

problémy. Vše je navíc „pojištěno" napsáním slova na tabuli a ověřením 

správného překladu. Pokročilí studenti už mají situaci o něco těžší - musí si 

poradit s pravidly ruského pravopisu vysvětlenými v ruštině. Z tohoto 

důvodu mají к dispozici pracovní list, který je pouze zkrácenou formou 

pravidel popsaných na dané internetové stránce. 
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2. AKTIVITY 
2.1. Aktivity pro žáky základní školy n a úrovni začátečníků 

2.1.1 ГРАФИКА 

Téma - Azbuka 

Cílová s k u p i n a - žáci základní školy 

Ú r o v e ň j a z y k a - začátečníci; Al podle SERR 

Cíl - procvičení písmen azbuky 

Forma práce - individuální 

Časová dotace - 45 minut 

Internetová adresa - www.hello-world.com/russian/learn/letters.php 
poznámka - pro tuto aktivitu jsou nu tná sluchátka 

Akt iv i t a - 1. Žáci si vyhledají výše uvedenou internetovou stránku a učitel 

jim vysvětlí, jak s ní pracovat. 

2. Každý žák si „nakliká" své slovo ( může se stát, že více žáků 

bude mít stejné slovo). 

3. Učitel si nechá nalezená slova od žáků zpětně vyhláskovat a 

přeložit a napíše je na tabuli. Tímto způsobem se pokračuje 

dále. 

Internetové s t ránky a jejich charakter is t ika 
www.hello-world.com/russian/learn/letters.php - na této stránce žáci 

poslouchají diktovaná 

písmenka a označují, co 

slyšeli. Tímto způsobem 

se jim zobrazí diktované 

slovo, včetně obrázku, 
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které je nakonec celé 

přečteno. 

www.hello-world.com/russian - kromě několika písní, obsahuje s t ránka 

ještě mnoho dalších interaktivních her 

zaměřených především na slovní zásobu. 
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2.1.2 СЛУШАНИЕ 

Téma - Číslovky 

Cí lová s k u p i n a - žáci základní školy 

Ú r o v e ň j a z y k a - začátečníci; AI podle SERR 

Cíl - rozvoj receptivních řečových dovedností - poslech 

Forma práce - individuální 

Časová dotace - 45 minut 

Internetová ad resa - www.1001skazka.com/music3.html 

poznámka - pro tuto aktivitu jsou nu tná sluchátka 

Ak t iv i t a - 1. Žáci si vyhledají internetovou s t ránku a učitel jim rozdá 

pracovní listy s textem písně a slovy, která mají doplňovat. 

2. Učitel se ujistí, že žáci rozumí všem slovům, která mají 

doplňovat. 

3. Poslech písně (minimálně dvakrát) a doplňování slov. 

4. Čtení písně, kontrola správných odpovědí, překlad a objasnění 

neznámých slov. 

5. Zpěv písně (pustit píseň pouze na jednom počítači a zaměnit 

s luchátka za reproduktory). 

Internetová s t r á n k a a její charak te r i s t ika 
www.1001skazka.com/music3.html - s t ránka obsahuje přes sto ruských 

abecedně řazených dětských písní a 

jejich textů. Píseň se nám přehraje po 

volbě odkazu FTP2. Při této aktivitě je 

třeba dát pozor, aby žáci nezvolili i 

odkaz Слова песни a nezobrazili si tak 

správné řešení. 
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Дважды два - четыре 

Дважды два - четыре, 
Дважды два - , 
Это всем известно в целом мире, 
Дважды .... - четыре, 
Дважды два - четыре, 
Это всем известно в целом мире! 

Дважды два - четыре, 
Дважды два - четыре, 
А не три, а не - это надо знать! 
Дважды два - четыре, 
Дважды два - четыре, 
А не а не семь - это ясно 
всем! 

Трижды три навеки - девять, 
Ничего тут не поделать! 
И нетрудно сосчитать, 
Сколько будет пятью ! 
Пятью пять - двадцать пять! 
Пятью пять - пять! 
Совершенно верно! 

Дважды два - четыре, 
Дважды два - четыре, 
Это известно в целом мире, 
Дважды два - четыре, 

два - четыре, 
Это всем известно в целом мире! 

ясно 
пять 
три 
четыре 
два 
пять 
двадцать 
всем 
шесть 

Дважды два - четыре, 
Дважды два - четыре, 
А не три, а не пять - это надо знать! 
Дважды два - четыре, 
Дважды два - четыре, 
А не шесть, а не семь - это 
всем! 

У кого, друзья, не спросим, 
Шестью - сорок восемь! 
Шестью шесть - прошу учесть, 
Неизменно тридцать шесть! 
Шестью шесть - шесть! 
Шестью шесть - тридцать шесть! 
Совершенно верно! 

Дважды - четыре, 
Дважды два - четыре, 
Это всем известно в целом мире, 
Дважды два - четыре, 
Дважды два - четыре, 
Это всем известно в мире! 

Дважды два - четыре, 
Дважды два - четыре, 
А не а не - это надо знать! 
Дважды два - четыре, 
Дважды два - четыре, 
А не а не - это ясно 
всем! 

семь 
целом 
восемь 
тридцать 
два 
шесть 
пять 
дважды 
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2.1.3 ЧТЕНИЕ 

T é m a - pohádka O veliké řepě 

Cílová s k u p i n a - žáci základní školy 

Úroveň jazyka - začátečníci; AI podle SERR 

Cíl - rozvoj receptivních řečových dovedností - čtení 

F o r m a p r á c e - individuální/ve dvojicích (záleží na počtu žáků) 

Časová dotace - 45 minut 

Internetová adresa - skazky.narod.ru 

Akt iv i ta - 1.Učitel oznámí téma hodiny - Сказка „Репка" a zeptá se žáků, 

zda jim název něco připomíná a zda znají podobnou pohádku 

v češtině. 

2. Poté sdělí žákům internetovou adresu se kterou budou 

pracovat, rozdá pracovní listy, vysvětlí neznámá slovíčka a 

přesvědčí se, že žáci rozumí zadaným otázkám. 

3. Samostatná práce žáků monitorovaná učitelem. 

4. Společná četba pohádky a kontrola správných odpovědí. 

5.Tato aktivita může další hodinu pokračovat v podobě 

dramatizace pohádky. 

Internetová s t r á n k a a její charak te r i s t ika 
skazky.narod.ru - na této stránce se (zatím) nachází 13 ruských pohádek 

pro děti. Většina z nich je velmi krátkých a pro uplatnění 
při výuce ruského jazyka jsou odlišeny pouze obtížností 
slovní zásoby. Stránka je velmi přehledná, práce s ní je 
tudíž velmi jednoduchá. 
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РЕПКА 
посадить 

расти 

рвать 

вы / тянуть 

Кто посадил репку? 

Кого он позвал? 

И кого она позвала? 

Как зовут мышку? 

Кого позвала внучка? 

Как зовут собаку? 

Кто помогает деду вытянуть репку? 

Да Нет 
Мышка позвала собачку. 

Дед позвал бабку и сына. 

Репку вытянули когда мышка помогла. 
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2.1.4 ГОВОРЕНИЕ 

Téma - Rodina 

Cílová s k u p i n a - žáci základní školy 

Úroveň jazyka - začátečníci; AI podle SERR 

Cíl - rozvoj produktivních řečových dovedností - mluvení 

procvičení probrané slovní zásoby 

Forma práce - individuální 

Časová dotace - 45 minut 

Internetová ad resa - www.hello-world.com/Russian/learn/family.php 
poznámka - pro tuto aktivitu jsou nu tná sluchátka 

Akt iv i t a - 1. Žáci si vyhledají internetovou stránku a učitel jim vysvětlí, jak 

s ní budou pracovat. 

2. Každý žák si pozorně poslechne a přečte popis rodiny a na 

jeho základě si připraví popis své rodiny (popis rodiny obsahuje i 

výrazy у них, у него есть..., chybí pouze výraz у меня, záleží 

tedy pouze na znalostech žáků, zda se učitel rozhodne ještě před 

vlastní aktivitou zopakovat tyto fráze). 

3. Žáci popisují svojí rodinu. 

Internetová s t r á n k a a její charak te r i s t ika 
www.hello-world.com/Russian/learn/family.php - tato s t ránka obsahuje 

krátký a jednoduchý 

popis rodiny. Žáci si 

mohou sami volit 

iychlost poslechu a 

mohou si nechat jeho 

části zopakovat. Vše 
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ještě ulehčuje fakt, že 

právě vyslovovaná věta, 

je i zobrazena. 



2.1.5 ПИСЬМО 

T é m a - Představení se v dopise 

Cí lová s k u p i n a - žáci základní školy 

Úroveň jazyka - začátečníci; AI podle SERR 

Cíl - rozvoj produktivních řečových dovedností - psaní 

procvičení probrané látky 

Forma práce - individuální 

Časová dotace - 45 minut 

Internetová ad resa - cards.yandex.ru 
www.translit.ru 

Akt iv i t a - 1.Vysvětlení situace - úkolem žáků je napsat a odeslat 

elektronickou pohlednici, na které se krátce představí. Učitel 

může žákům pomoci v podobě otázek nebo bodů a nezapomene 

je upozornit na charakteristické rysy dopisu jako je pozdrav, 

rozloučení se a podpis: 

Кто я? 

Где я живу? 

Моя семья. 

Моё хобби. 

2. Na internetové stránce www.translit.ru žáci napíší text. 

3. Na internetové adrese cards.yandex.ru si po zobrazení 

odkazu собаки vyberou pohlednici, která se jim bude líbit a 

text do ní zkopírují. 

4.a) Pohlednici zašlou učiteli na jeho e-mailovou adresu, on si 

všechny pohlednice přečte, opraví a vytiskne. Na příští hodině 

je přečte (vynechá jména) a žáci budou hádat o koho se jedná. 

V případě velkého množství chyb udělá se žáky opravu. 

b) Pokud učitel učí nebo má kolegu učícího v paralelní třídě, 

domluví se a žáci odešlou své pohlednice na společnou 
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(speciálně vytvořenou) e-mailovou adresu. Druhá třída při své 

hodině na tyto pohlednice napíše odpovědi. 

Internetové s t ránky a jejich charakter is t ika 
www.translit.ru - tato s t ránka nám umožňuje psát v azbuce (ale i v latince), 

a navíc má funkci kontroly pravopisné správnosti 

s možnostmi správných forem. Pokud chceme takto 

napsaný text dále použít, musíme ho zkopírovat (Ctrl C, 

Ctrl V), důležité je, že ho můžeme kopírovat i v rámci 

internetových stránek. 

cards.yandex.ru - na této stránce si můžeme vybrat z velikého množství 

tematicky rozdělených elektronických pohlednic. 

Pohlednice se zasílají na e-mail a je možno stanovit si 

datum odeslání, v případě uvedení e-mailu odesílatele, 

může adresát rychle odpovědět přes odkaz Спасибо, který 

se nachází pod doručenou pohlednicí. Text může být 

napsán v jakémkoli jazyce. Pro ty, kteří nemají na svém 

počítači ruskou klávesnici, je nejlepší zkopírovat text 

napsaný přes translit. 
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2.1.6 ГРАММАТИКА 

T é m a - Přídavná jména 

Slovesa 

Cí lová s k u p i n a - žáci základní školy 

Ú r o v e ň j a z y k a - začátečníci; AI podle SERR 

Cíl - ověření znalostí žáků - gramatická pravidla 

Forma práce - individuální 

Časová dotace - 45 minut 

Internetová adresa - www.privyet.org.uk 

Akt iv i t a - 1. Učitel rozdělí žáky do dvou skupin a vysvětlí pravidla soutěže -

žáci budou samostatně na internetu plnit gramatické úkoly, po 

každém kole se sečtou správné odpovědi všech členů skupiny. 

Skupina, která bude mít na konci hodiny vyšší počet bodů, 

vyhrává. 

2. Vyhledání internetové stránky www.privyet.org.uk a volba 

odkazu грамматика. 

3. Plnění jednotlivých úkolů, které najdeme pod odkazy: Endings 

1, Endings 3, Drag & Drop 1, читать, говорить, жить. 

4. Sečtení všech bodů a vyhlášení vítěze. 

V případě, že budou mít obě skupiny stejný počet bodů, může 

učitel vyhlásit rozhodující kolo a zadat žákům o něco těžší 

cvičení (např. Endings 5), které rozhodne. 

Internetová s t r ánka a její charakter is t ika 
www.privyet.org.uk - tato anglická s t ránka obsahuje velké množství 

gramatických a lexikálních cvičení z nichž některá 

jsou jednojazyčná (pouze v ruštině), některá 

47 

http://www.privyet.org.uk
http://www.privyet.org.uk
http://www.privyet.org.uk


dvojjazyčná (v angličtině a ruštině). Možnost jejich 

použití při výuce je tedy určena jen znalostmi našich 

žáků. Výhodou těchto cvičení je, že nám vždy 

zobrazí kde jsme udělali chybu, žáci se tak hned 

dozví správnou odpověď i bez pomoci učitele. 
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2.1.7 СЛОВАРНЫЙ ЗАПАС 

T é m a - Ovoce a zelenina 

C í lová s k u p i n a - žáci základní školy 

Ú r o v e ň j a z y k a - začátečníci; AI podle SERR 

Cíl - seznámení se s novou slovní zásobou a její procvičení 

F o r m a p r á c e - inividuální/ve dvojicích (záleží na počtu žáků) 

Č a s o v á d o t a c e - 45 minut 

Internetová ad resa - www.hello-world.com/Russian 

poznámka - při této aktivitě je možno použít s luchátka 

A k t i v i t a - 1. Žáci si vyhledají výše uvedenou internetovou s t ránku, učitel 

jim rozdá pracovní listy a vysvětlí, j ak se s t ránkou pracovat. 

2. Úkolem žáků je najít v obrázkovém slovníku význam slov 

z pracovního listu. 

3. Kontrola správných odpovědí. 

4. Hra: Найди одноклассника который... 

(viz. pracovní list) 

5. Učitel se ptá žáků kdo má co rád. 

Internetová s t r á n k a a její charak te r i s t ika 
www.hello-world.com/Russian - v horní části s tránky se nachází abecedně 

řazený obrázkový slovník (Picture 

dictionary). Volbou určitého písmenka se 

nám zobrazí seznam slov, po kliknutí na 

hledané slovo se ukáže obrázek a v případě 

použití s luchátek žáci slovo i uslyší. 

49 

http://www.hello-world.com/Russian
http://www.hello-world.com/Russian


помидор 
грибы 

капуста 
лук 

морковь 
репа 

редиска 
горох 

картофель 
кукуруза 

банан 
черника 
яблоко 
арбуз 

вишня 
груша 
изюм 

клубника 
малина 

виноград 

Найди одноклассника, который... 
любит: банан 

яблоко 

арбуз 

малину 

грибы 

горох 

лук 

морковь 
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2.2 Aktivity pro s tudenty střední školy n a úrovni s t ředně 

pokročilých 

2.2.1 ОРФОГРАФИЯ 

T é m a - Přídavná jména a příčestí: -н- а -нн-

Cílová skup ina - studenti střední školy 

Úroveň jazyka - středně pokročilí; B1 podle SERR 

Cíl - stanovení pravidel psaní -н- а -нн- , a jejich následné procvičení 

Forma práce - individuální 

Časová dotace - 45 minut 

Internetová adresa - www.gramota.ru/class/coach/tbgramota 

A k t i v i t a - 1. Učitel rozdělí třídu na dvě stejně velké skupiny a rozdá 

pracovní listy: jedna skupina dostane přídavná jména a d ruhá 

příčestí. 

2. Každý student si na výše uvedené internetové stránce najde 

své téma a vyplní pracovní list. 

3. Po seznámení se s pravopisnými pravidly je každý s tudent 

vysvětlí členovi druhé skupiny. Všichni tak získají kompletní 

pravidla pravopisu -н- а -нн-. 

4. Ve zbývajícím čase si s tudenti individuálně ověří své znalosti 

ve cvičeních nacházejících se ve spodní části stránky. 

Internetová s t ránka a její charakter is t ika 
www.gramota . ru/c lass /coach/ tbgramota - tato s t ránka je učebnicí ruského 

pravopisu, která obsahuje také 

interaktivní cvičení ke každé 

látce. Jejich výhodou je, že nám 
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označují špatné odpovědi a výběr 

té správné ulehčují nabídnutými 

možnostmi, není tedy třeba mít 

ruskou klávesnici. Kromě těchto 

cvičení zde můžeme také najít 

interaktivní diktáty, které 

zahrnují veškerá pravopisná 

pravidla. 



Имена прилагательные 

суффикс -и- + основа слова которая оканчивается на н 
суффиксы - ан, ян, ин 
суффиксы - он, ен 
исключения 

Причастия, отглагольные прилагательные 

- н 
полные страдательные причастия 

краткие страдательные причастия 

причастия с приставкой 
причастия образованные от глагола совершенного вида 

причастия имеющие зависимое слово 

отглагольное причастие с суффиксом -ова-, -ева-

остальные 

исключения 

53 



2.2.2 СЛУШАНИЕ 

T é m a - Bajky Krylova 

Cí lová s k u p i n a - studenti střední školy 

Ú r o v e ň j a z y k a - středně pokročilí; B1 podle SERR 

Cíl - rozvoj receptivních řečových dovedností - poslech 

Forma práce - individuální, skupinová 

Časová dotace - 45 minut 

Internetová a d r e s a - www.detkam.e-papa. ru/mp/60/ 

poznámka - pro tuto aktivitu jsou nu tná sluchátka 

Ak t iv i t a - 1. Studenti jsou rozděleni na dvě skupiny, každá skupina (každý 

člen) dostane jednu rozstříhanou bajku. 

2. Na výše uvedené internetové adrese š i j i každý sám poslechne 

a seřadí ústřižky. Následuje společná kontrola správného pořadí. 

3. Při druhém a třetím poslechu studenti doplní chybějící slova. 

4. Kontrola správného řešení. 

5. Skupinová práce - překlad (ne doslovný)bajky s použitím 

internetového slovníku. 

6. Převyprávění bajky druhé skupině. 

Internetová stránka a její charakteristika 
www.detkam.e-papa.ru/mp/- s t ránka obsahuje přes tisíc tématicky 

rozdělených ruských písní a audio pohádek. 

Kromě odkazu v podobě reproduktoru, který 

umožňuje poslech, obsahují některé písně a 

pohádky též odkaz na jejich slova. 
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Ворона и Лисица 

Уж сколько раз твердили миру, 

Что лесть гнусна, вредна; но только всё не впрок, 

И в льстец всегда отыщет уголок. 

Вороне где-то бог послал кусочек сыру; 

На ель Ворона взгромоздясь, 

было совсем уж собралась, 

Да позадумалась, а сыр во рту держала. 

На ту беду, близёхонько бежала; 

Вдруг сырный дух Лису остановил: 

Лисица видит 

Лисицу сыр пленил, 

Плутовка к дереву на цыпочках подходит; 

Вертит хвостом, с Вороны глаз не сводит 

И говорит так чуть дыша: 

"Голубушка, как хороша! 

Ну что за шейка, что за глазки! 

Рассказывать, так, право, ! 

Какие перышки! какой носок! 

И, верно быть должен голосок! 

Спой, светик, не стыдись! 

Что ежели, сестрица 

При красоте такой и ты мастерица, 

Ведь ты б у нас была царь-птица!". 

Вещуньина с похвал вскружилась 

От радости в зобу дыханье спёрло, -

И на приветливы Лисицыны слова 

каркнула во всё воронье горло: 

Сыр выпал - с ним была плутовка такова. 
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Котёнок и скворец 

В каком-то доме был Скворец, 

певец; 

Зато уж философ презнатный, 

И свел с Котенком дружбу он. 

был уж котик преизрядный, 

Но тих, и вежлив, и смирен. 

Вот как-то был в столе Котенок 

обделен. 

Бедняжку мучит: 

Задумчив бродит он, скучаючи постом; 

Поводит ласково хвостом 

И жалобно мяучит. 

А Котенка учит 

И говорит ему: "Мой друг, ты очень 

прост, 

Что терпишь добровольно пост; 

А в клетке над твоим висит 

щегленок: 

Я вижу, ты прямой Котенок".-

"Но совесть..." - "Как ты мало знаешь 

свет! 

Он вытащил и щегленка. 

Разлакомил кусок такой Котенка, 

Хотя им он утолить не мог. 

Однако же второй урок 

С большим успехом слушал 

И говорит Скворцу: " , милый 

кум! 

Наставил ты меня на ум". 

И, клетку разломав он ску 

Поверь, что это сущий бред 

И душ одни лишь предрассудки, 

А для больших умов - пустые только 

шутки! 

На свете кто 

Тот делать все волен. 

Вот доказательства тебе и вот 

примеры".-

Тут, выведя их на свои манеры, 

Он философию всю вычерпал до дна. 

натощак понравилась она: 
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2.2.3 ЧТЕНИЕ 

Téma - Moskva 

Cílová s k u p i n a - studenti střední školy 

Ú r o v e ň j azyka - středně pokročilí; B1 podle SERR 

Cíl - rozvoj receptivních řečových dovedností - čtení 

seznámení s tudentů se základními informacemi o Moskevských 

památkách 

Forma práce - skupinová 

Č a s o v á d o t a c e - práce na internetu - 45 minut 

- prezentace + kontrolní otázky - 45 minut 

Internetová ad resa - www.kreml.ru 

www.tretyakovgalleiy.ru,www.museum.ru/gmii 

ru. wikipedia. org / wiki / краснаяплощадь 

www.metro.ru 

www.intomoscow.ru 

poznámka - žáci mohou použít internetový slovník 

- pozor na anglické verze stránek 

Akt iv i t a - 1. Učitel v roli šéfredaktora vysvětlí s tudentům situaci - studenti 

představují skupinu reportérů, kteří dostali za úkol připravit 

reportáž o Moskvě. 

2. Jelikož č a s u j e málo, rozděluje šéfredaktor reportéry do pěti 
skupin a každé skupině přiřazuje konkrétní úkol -
5 úkolů - okruhů - Кремль 

Красная площадь 

Театры 

Музеи 

Метро (viz pracovní listy) 
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Každá skupina má za úkol s pomocí uvedené internetové adresy 

a s pomocí otázek připravit krátkou reportáž o dané památce/ 

místě. Otázky jsou to, co si šéfredaktor žádá. Studenti však 

mohou doplnit reportáž i o další informace. 

3. Práce s tudentů monitorovaná učitelem. 

4. Prezentace „ reportáží " . 

5. Kontrolní otázky - v této fázi hodiny si učitel ověří (formou, 

kterou on sám uzná v dané třídě za vhodnou) kolik informací si 

studenti zapamatovali. 

Internetové stránky a jejich charakteristika: 

www.kreml.ru - stránky obsahují velice podrobné informace o historii i 

současnosti Kremlu, včetně virtuální prohlídky. J sou 

poměrně přehledné a pod odkazem Карта сайта nalezneme 

jejich strukturovaný obsah, 

www. tr ety ako vgallery. ru 

w w w . m u s e u m . r u / g m i i - oboje stránky jsou si podobné systémem odkazů, 

což by mělo zmírnit fakt, že studenti pracují se 

dvěma stránkami. Obsahově jsou velmi bohaté, 

proto je při práci s nimi lepší se soustředit pouze 

na odkazy v jejich horní části a tak rychle najít 

požadovanou informaci. 

ru.wikipedia.org/wiki/краснаяплощадь - práce s wikipedií je velmi lehká, 

jediným problémem může být 

adresa v azbuce, toto jde však 

vyřešit zadáním slov - wikipedia 

red square - do vyhledávače a 

poté na stránkách zvolit odkaz 

русский. 

www.metro.ru - velmi obsáhlé oficiální stránky moskevského metra mohou 

působit s tudentům potíže (hlavně slovní zásoba) a mohou se 

v jejich struktuře lehce ztratit, v případě problémů tedy 
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doporučuji je nasměrovat přímo ke konkrétním odkazům -

станции, оплата проезда, цифры и факты. 

www.intomoscow.ru - na těchto s t ránkách najdeme sice krátké, ale výstižné 

informace o současné Moskvě. Stránky obsahují 

mnoho odkazů na jiné (podrobnější) stránky, obsahy 

jednotlivých odkazů jsou řazeny abecedně. Práce se 

s t ránkami není těžká, je pouze třeba dbát na to, 

abychom se systému odkazů neztratili. 
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www.kreml.ru 

• Объясните что такое Московский Кремль. 

• Время посещения. 

• Цены билетов. 

• Что можно посмотреть в Кремле? 

• Какие музеи находятся в Кремле? 

• Что вам понравилось в Кремле, что вы бы посоветовали 
остальным?(виртуальный тур) 
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www.tretyakovgallery.ru 
www.museum.ru/gmii 

• Сравните Государственный музей изобразительных искусств им. 
A.C. Пушкина и Третьяковскую галерею - что там можно видеть 

- цены билетов 
- режим работы 

• В Третьяковской галерее посмотрите картины Андрея Рублёва, 
Ильи Ефимовича Репина и Василия Ивановича Сурикова.Сравните 
их и выберите 3 картины, которые вам нравятся. 

• В ГМИИ выберите 3 произведения и опишите их. 
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ru.wikipedia.org/wiki/краснаяплощадь 

• Объясните что такое Красная площадь. 

• Что там находится? 

• Какая длина и ширина этой площади? 

• Что по вашему мнению необходимо видеть на Красной площади 
(опишите) с исключением Кремля? 
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www.metro.ru 

• Когда было открыто Московское метро? 

• Сравните работу метро во время открытия и в конце XX века 
- количество станций 
- количество линий 
- годовой объём пасажиров 

• Когда работает метро? 

• Сколько стоят билеты? 

• Найдите первую открытую линию и опишите как выглядит первая 
и последняя станция этой линии. 
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vmw.intomoscow.ru 

Какой тип 
Гд-е спектакля там Когда можно 
находится можно видеть купить билеты 

Большой театр 

Малый театр 

Государственный 
кремлёвский 
дворец 

МХТ им. А.П. Чехова 

. Выберите и опишите один театр, который вам понравился 
(используйте официальный сайт театра) 
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2.2.4 ГОВОРЕНИЕ 

T é m a - Cesta vlakem Transsibiřskou magistrálou 

Cílová skupina - studenti střední školy 

Ú r o v e ň j a z y k a - středně pokročilí; B1 podle SERR 

Cíl - rozvoj produktivních řečových dovedností - mluvení 

Forma práce - ve dvojicích 

Časová dotace - 45 minut 

I n t e r n e t o v á a d r e s a - pass.rzd.ru/vtour/ index.html 

poznámka - při této aktivitě je možno použít sluchátka 

Akt iv i t a - 1. Studenti si vyhledají výše uvedenou internetovou stránku, po 

jejímž zadání se jim nejdříve zobrazí základní údaje o cestě 

transsibiřskou magistrálou - zde by měl učitel s tudentům 

přiblížit tuto ruskou reálii. Volbou odkazu Продалжить se 

dostaneme už přímo na začátek virtuální cesty - moskevské 

nádraží. 

2. Učitel vysvětlí s tudentům jejich úkol - budou pracovat ve 

dvojicích, vždy jeden z nich bude pracovat s počítačem a 

popisovat co vidí, ten druhý bude otočený zády a bude si vše 

zapisovat. 

3. Popis cesty - studenti by měli popsat vlak (jeho části a 

vybavení), místa, která projíždějí, lidi, které ve vlaku potkají. 

4. Učitel se ptá „posluchačů" na informace o vlaku a cestě. 

5. Práce s mapou - každá dvojice obdrží mapu a vrátí se zpět na 

začátek virtuální cesty. Celou cestu poté všichni absolvují ještě 

jednou, tentokrát s mapou a výkladem učitele, který je upozorní 

na nej důležitější reálie. 
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Internetová s t r ánka a její charakter is t ika 
pass.rzd.ru/vtour/ index.html - s t ránka je velice hezky zpracovaná a 

virtuální cesta odpovídá realitě (místa, která 

vlak projíždí). Kromě možnosti pohybu po 

vagónech nám poskytuje i informace o vlaku 

a cestujících, které potkáváme. Cesta je 

rozdělena na několik částí, což nám dává 

možnost se libovolně vracet či přeskakovat. 
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2.2.5 ПИСЬМО 

T é m a - Psaní dopisu 

C í lová s k u p i n a - studenti střední školy 

Ú r o v e ň j a z y k a - středně pokročilí; B1 podle SERR 

Cíl - rozvoj produktivních řečových dovedností žáků - psaní 

opakování slovní zásoby - počasí, oblečení 

Forma práce - individuální 

Časová dotace - 45 minut 

Internetová ad re sa - www.gismeteo.ru 
- www.translit.ru 

A k t i v i t a - 1. Učitel vysvětlí situaci - chystáte se jet navštívit kamaráda a 

žádáte ho o radu ohledně počasí a odpovídajícího oblečení. Jeho 

úkolem je zjistit předpověď počasí na následující dny a poradit 

vám. 

2. Studenti jsou rozděleni do dvojic. Každý z dvojice dostane 

lísteček s názvy dvou měst - první je fiktivního místa jeho 

bydliště, druhé je fiktivní místo bydliště jeho kamaráda = cíl jeho 

cesty. 

3. Poté každý napíše svému kamarádovi e-mail, kde mu vysvětlí 
svou situaci (viz 1.). 

4. Po obdržení e-mailu s tudenti zjistí požadovanou informaci a 

odepíší - popíší počasí a dají radu ohledně vhodného oblečení. 

5. Na konci hodiny každý s tudent krátce řekne, kam chtěl jet, 

kde se dané město nachází, jaké tam je počasí a jaké oblečení si 

tudíž sbalí do kufru. 

5. Pro napsání e-mailu studenti využijí internetovou s t ránku 

www.translit.ru. Důležité je upozornit studenty na formu psaní 

dopisu a zadat jeho minimální rozsah. 
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Internetová s t r ánka a její charakter is t ika 
www.translit.ru - tato s t ránka nám umožňuje psát v azbuce (ale i v latince), 

a navíc má funkci kontroly pravopisné správnosti 

s možnostmi správných forem. Pokud chceme takto 

napsaný text dále použít, musíme ho zkopírovat (Ctrl C, 

Ctrl V), důležité je, že ho můžeme kopírovat i v rámci 

internetových stránek. Po napsání komentáře na této 

stránce si s tudenti text uloží do Wordu a pošlou e-mailem 

jako přílohu. Studenti mohou použít svůj vlastní e-mail 

nebo může učitel založit jeden společný, který bude 

využíván pro podobné aktivity. 

www.gismeteo.ru - s t ránka obsahuje odkazy na mnoho měst, po jejichž 

zvolení se zobrazí předpověď počasí pro dané město. 

Předpovědi jsou však poměrně podrobné, proto bude 

stačit, pokud se studenti soustředí pouze na teplotu 

vzduchu a obrázky symbolizující oblačnost a srážky. 

Pokud budou mít studenti problém s polohou města, 

mohou š i j i najít na s t ránkách: maps.yandex.ru/europe, 

maps .yandex, ru / russia. 
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2.2.6 ГРАММАТИКА 

T é m a - Komplexní gramatický test 

C í lová s k u p i n a - studenti střední školy 

Ú r o v e ň j a z y k a - středné pokročilí; B1 podle SERR 

Cíl - ověření znalostí s tudentů, 

vysvětlení problematických jevů 

Forma práce - individuální 

Časová dotace - 45 minut 

Internetová a d r e s a - www.masterrussian.com/index-8.shtml 

A k t i v i t a - 1. Studenti si vyhledají výše uvedenou internetovou adresu a 

zvolí odkaz Russian Language Test Online. 

2. Samostatná práce s tudentů na testu monitorovaná učitelem. 

3. Vyhodnocení testů počítačem. 

4. Učitel společně se žáky zkontroluje správné odpovědi a vysvětlí 

případné nejasnosti. 

Internetové stránky a jejich charakteristika 
www.masterrussian.com/index-8.shtml - práce s touto s t ránkou je velmi 

jednoduchá, při vyhodnocování 

testu stačí pouze kliknout na 

odkaz Submit a počítač zobrazí 

počet správných odpovědí a 

odpovídající úroveň. Pro 

vyhodnocení testu není třeba 

vyplňovat žádné osobní údaje. 

www.masterrussian.com - s t ránka obsahuje mnoho tematicky řazených 

odkazů týkajících se ruského jazyka. Některé 
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z nich však vyžadují registraci a u některých je 
nu tná znalost angličtiny. 
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2.2.7 СЛОВАРНЫЙ ЗАПАС 

T é m a - Со ve slovníku nenajdete - nová slovní zásoba 

Cí lová s k u p i n a - studenti střední školy 

Úroveň jazyka - středně pokročilí; B1 podle SERR 

Cíl - seznámení se s novou slovní zásobou 

Forma práce - ve dvojicích, skupinová 

Č a s o v á dotace - 45 minut + 1 0 minut z následující hodiny 

Internetová a d r e s a - www.butik.ru 
www.bars-a.ru 

Akt iv i t a - 1 • Brainstorming - učitel se ptá s tudentů na slovíčka z oblasti 

módy a počítačů, která neznají v ruštině a píše je na tabuli (v 

češtině). 

2. Rozdělení třídy do dvou skupin (rovnoměrně, ne pouze podle 

zájmu o módu, či techniku). Jedna skupina dostane za úkol 

s pomocí stránky www.butik.ru najít ruské výrazy pro oblečení, 

které neznají. Druhá skupina bude mít stejný úkol, pouze bude 

pracovat se stránkou www.bars-a.ru a zaměří se na elektroniku. 

Studenti pracují ve dvojicích. 

3. Vytvoření nových skupin sestávajích se vždy z jedné „módní" 

dvojice a jedné „technické" dvojice. V těchto skupinách si 

studenti vzájemně předají slovní zásobu, kterou našli (češtinu 

mohou použít pouze pro český překlad nalezeného slova, jinak 

musí používat ruštinu). 

4. Studenti dostanou domácí úkol - naučit se nová slovíčka. 

5. Během následující hodiny si učitel ověří, jak studenti nová 

slovíčka zvládli. Rozdělí studenty do dvou stejně velkých skupin 

a postaví každou skupinu do řady do jedné uličky mezi lavicemi. 

Dvěma posledním studentům v řadě ukáže či pošeptá český 
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překlad jednoho ze slov. Úkolem s tudentů je slovo přeložit a 

poslat dále. Když tichá pošta dojde na začátek, první s tudent 

napíše slovo na tabuli. Po každém kole se s tudent i mění - první 

s tudent jde na konec. Hodnotí se jak rychlost a správnost 

překladu, tak i správnost pravopisu. 

Internetové s t ránky a jejich charakter is t ika 
www.butik.ru - s t ránka je velice přehledná, základní rozdělení d r u h ů 

oblečení se nachází v její horní části, podrobnější poté v její 

levé části (zde jsou konkrétní názvy různých d r u h ů 

oblečení), po kliknutí na tyto ruské názvy se nám zobrazí 

konkrétní produkty. 

www.bars-a.ru - tato s t ránka je koncipována velice podobně, jako s t ránka 

předchozí. Rozdělení nabízených produktů se nachází též 

v její levé části a práce s n í funguje na úplně stejném 

principu. 
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2.2.8 РОБОТА СО СОВАРЕМ 
T é m a - Práce se online slovníkem 

Cí lová s k u p i n a - studenti střední školy 

Ú r o v e ň j a z y k a - středně pokročilí; B1 podle SERR 

Cíl - procvičení slovní zásoby 

práce s výkladovým online slovníkem 

Forma práce - ve dvojicích /skupinová 

Č a s o v á d o t a c e - 45 minut + 10-15 minut z následující hodiny 

Internetová adresa - www.practicerussian.com 
slovari .yandex, ru 

Akt iv i t a - 1. Studenti, rozdělení do dvojic, na internetové stránce 

www.practicerussian.com zvolí odkaz Memory a v co nejkratším 

čase si zahrají online pexeso. 

2. Ze slov nacházejících se v pexese si vyberou osm (nejtěžších 

na vysvětlení v ruštině) a najdou si jejich definice ve slovnících 

na internetové stránce slovari.yandex.ru. 

3. Učitel přerozdělí studenty do dvou skupin ve kterých si 

navzájem sdělí význam slov, která oni v pexese neměli (slova do 

pexesa vybírá počítač, je tedy pravděpodobné, že se budou 

překrývat jen částečně). 

4. Na začátku následující hodiny si učitel se studenty zahraje 

Kufr ve kterém použije slova z pexesa (studenti se rozdělí do 

dvou skupin, každá skupina vyšle zástupce, který se postaví 

zády к učiteli, učitel poté ukazuje s tudentům slova, která oni 

v ruštině vysvětlují svým spoluhráčům, kdo uhádne slovo dříve, 

získává bod). 
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Internetové s t ránky a jejich charakter is t ika 
www.practicerussian.com - s t ránka obsahuje mnoho interaktivních her a 

testů, mnoho z nich je však podmíněno alespoň 

základní znalostí angličtiny. Pexeso je jako jedno 

z mála založeno na ruských slovech a obrázcích. 

Navíc je vybaveno funkcí měření času. Výběr slov 

do pexesa nelze nijak ovlivnit. 

slovari.yandex.ru - s t ránka obsahuje 67 různých d ruhů slovníků a 

encyklopedií. Pro tuto aktivitu se bodou s tuden tům 

nejvíce hodit Словарь Даля, Словарь Ушакова а 

Енциклопедия „Кругосвет". Ve slovnících se 

pohybujeme pomocí volby odkazu počátečního písmena. 
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3. OVĚŘENÍ V PRAXI 

J a k bude mnou navržená aktivita fungovat v praxi jsem si ověřovala 

během své pedagogické praxe na Vyšší odborné škole Arita, Žalanského 68, 

Praha 17 - Řepy. Jelikož jsem dopředu věděla, že výuka na této škole 

probíhá ve dvou až čtyřhodinových blocích, předpokládala jsem, že budu mít 

dostatek času na vyzkoušení aktivity a diskusi se studenty, včetně vyplnění 

dotazníku. Než jsem však stihla vybrat tu nejvhodnější aktivitu к vyzkoušení, 

dozvěděla jsem se, že nebude možné se dostat do počítačové učebny, jelikož 

je o ní poměrně velký zájem a je tudíž neustále plná. Tento fakt do značné 

míry ovlivnil volbu aktivity. 

3.1 Volba a zadání aktivity 
Jelikož jsem nemohla aktivitu realizovat přímo ve škole během výuky, 

musela jsem ji zadat s tudentům jako domácí úkol. Z tohoto důvodu jsem 
musela změnit kritéria výběru. Aktivita musela: 

- být zvládnutelná i bez pomoci učitele 

- být jednoduchá na organizaci, studenti budou pracovat individuálně, 
maximálně ve dvojicích 

- zaručit, že studenti budou opravdu pracovat s danými internetovými 
stránkami a že si nenajdou správné řešení někde jinde 

- mít kontrolovatelný výstup na následující hodině 

Všechna tato kritéria nejlépe splňovala aktivita pro středně pokročilé 
studenty zaměřená na rozvoj řečových dovedností - čtení. Výhodou byl také 
fakt, že studenti, právě probírající látku Radugy 2, měli už určité znalosti o 
tématu aktivity - Moskvě (Raduga 1). 

Jelikož v den zadání aktivity bylo ve škole pouze 7 s tudentů, rozhodla 

jsem se utvořit dvě dvojice, které dostaly téma moskevského metra a 

moskevských muzeí (práci s těmito stránkami jsem považovala za 

nejobtížnější). Zbylí tři studenti pracovali individuálně. 
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3.2 Reakce s tuden tů a prezentace 
Když jsem studentům sdělila zadání úkolu, reagovali kladně a velmi 

rychle si mezi sebou úkoly rozdělili. Na dotaz, zda rozumí všem zadáním na 

pracovních listech odpověděli též kladně. Nejvíce je však zajímal fakt ruských 

internetových stránek - ptali se mě na mé vlastní zkušenosti s ruským 

internetem, na možnosti, které nabízí. 

Během následující hodiny studenti prezentovali své „reportáže". Byla jsem 

příjemně překvapena, když jsem viděla, jak pilně studenti svůj úkol 

zpracovali. Překvapil mě však též fakt, že studenti do svých prezentací 

zahrnuli mnohem více informací, něž bylo vyžadováno pracovním listem. 

Mnozí z nich opisovali celé věty obsahující správnou odpověď. Když jsem je 

však požádala, aby větu přeložili, bez problémů tak učinili. O pouhé 

opisování bez porozumění tedy nešlo. Nakonec vyšlo najevo, že mají pouze 

velmi malé zkušenosti s tímto typem úkolů - vybráním dílčích informací 

z textu a sestavením prezentace s pomocí těchto informací. Trvalo mi 

nějakou chvíli, než jsem jim vysvětlila, co přesně se po nich chtělo. Poté mi 

každý bez problémů byl schopen ukázat kousek „nové" prezentace. Díky 

tomu, že studenti měli své prezentace poměrně dlouhé, ztížili také práci 

svým kolegům se zapamatováním si alespoň těch nej důležitějších faktů. 

Přesto si, s pomocí občasných nápověd, vždy nakonec někdo vzpomněl a byl 

schopen odpovědět na mou otázku. Po ukončení prezentací jsem studentům 

rozdala dotazník a po jeho vyplnění jsme si ještě chvíli povídali o ruských 

internetových stránkách. Pro většinu z nich to bylo něco úplně nového, ale 

v každém případě zajímavého. Nejvíce je zajímala problematika ruské 

klávesnice. 

3.3 Dotazník 
Dotazník je rozdělen na dvě části. První část se týká počítače a 

internetu a jejich využívání. Druhá část se zaměřuje přímo na konkrétní 

aktivitu (viz. příloha). Dotazník jsem zadala sedmi studentům. 

Všichni studenti jsou dobře obeznámeni s prací s počítačem - počítač 

a internet používají denně doma za účelem získávání informací do školy, 

zábavy a komunikace s kamarády. Ovšem jen pouze dva ze sedmi uvedli, že 
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občas navštěvují ruské internetové stránky. Důvodem je zvědavost a 

získávání informací do školy. Z tohoto tedy vyplývá, že studenti nemají 

problémy s obsluhou počítače a internetu. Je to každodenní součást jejich 

života. Ruské stránky však dvě třetiny z nich vůbec neznají a setkali se 

s nimi poprvé až během této aktivity. 

Ve druhé části dotazníku jsem se snažila zjistit obtížnost zadané 

aktivity a problémy se kterými se studenti setkali. 

Čas 45 minut na vypracování aktivity označilo pět s tudentů za 

dostačující a v případě lepší znalosti slovíček dokonce zbytečně dlouhý. Dva 

studenti označili tento časový úsek za nedostačující a to z důvodu složité 

orientace na internetových stránkách. Jednalo se o stránky moskevského 

metra. Z tohoto důvodu jsem aktivitu mírně upravila a navedla studenty 

blíže к hledaným informacím. 

Nikdo ze s tudentů neoznačil úkol jako těžký. Tři studenti sice měli určité 

potíže, ale přesto považují úkol za zvládnutelný, zvláště poté, co se jim 

podařilo se zorientovat na stránkách. Zbylí čtyři studenti neměli 

s vypracováním úkolu větší potíže. 

Všichni studenti ocenili zadané otázky, jako usnadnění práce a cennou 

pomoc při orientaci na stránkách. 

Ve společné diskusi mi studenti řekli, že by úkol zvládli mnohem lépe, kdyby 

byli na podobný typ práce, a také na ruské stránky, více zvyklí. 

Pouze dva studenti měli problémy s nalezením požadovaných informací 

(jednalo se o stránky moskevského metra), zbylí studenti našli požadované 

informace bez problémů. Všichni z nich však byli nuceni občas použít 

slovník. Podobná situace nastala i s vytvářením prezentace. Dva studenti 

měli jazykové potíže, které jim ztížily přípravu prezentace, ostatní označili 

vytvoření prezentace jako lehké. 

B y l a jsem také velmi ráda, že aktivita byla pro studenty přínosem i po 

stránce informační. Pro čtyři studenty byly informace, které se dozvěděli, 

nové. Tři studenti uvedli, že některé informace, s nimiž pracovali, už znali. 

Z dotazníku a s diskuse se studenty vyplývá, že největším problémem 

byl fakt, že se mnozí z nich setkali s ruskými stránkami poprvé. 
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ZÁVĚR 

Cílem práce bylo navrhnout aktivity na internetu, které by rozvíjely 

komunikativní dovednosti. Předpokládala jsem, že internet lze využít pro 

rozvoj všech čtyř řečových dovedností a jazykových prostředků a to jak pro 

žáky základní školy na úrovni začátečníků, tak pro studenty střední školy na 

středně pokročilé úrovni. Tato v úvodu stanovená hypotéza se potvrdila. 

Ve druhé části své diplomové práce jsem navrhla sedm vzorových 

aktivit na internetu pro žáky základní školy. Každá aktivita je zaměřena na 

rozvoj jedné z řečových dovedností či jazykových prostředků. Stejným 

způsobem jsem postupovala i při navrhování aktivit pro studenty středních 

škol. I v tomto případě se potvrdilo, že na internetu lze najít vhodné stránky 

к rozvoji řečových dovedností a jazykových prostředků na pokročilém stupni 

výuky. Všechny aktivity jsou navrhnuty tak, aby vyhovovaly podmínkám 

českých škol např. délce vyučovací hodiny. Dále jsem se snažila aktivity 

podmínit co nejmenší náročností na technické vybavení počítačové učebny. 

Při vyhledávání a zpracovávání vhodných aktivit jsem však narazila na 

několik problémů, specifických právě pro ruské stránky, majících za 

následek neochotu učitelů používat při výuce internet. Proto se ve třetí 

kapitole první části a první kapitole druhé části podrobně zabývám právě 

touto problematikou a navrhuji možná řešení problémů. I v tomto případě 

jsem se vždy snažila navrhnout nejjednodušší řešení, která opět nebudou 

podmíněna nadstandardním technickým vybavením či poplatky za 

poskytnuté služby. J a k se nakonec ukázalo, internet je nám schopen 

bezplatně a zároveň bezpečně umožnit výuku ruštiny se všemi jejími 

specifiky. 

V poslední části této práce se zabývám realizací jedné z aktivit během 

pedagogické praxe. Skupina s tudentů se kterou jsem aktivitu vyzkoušela si i 

přes drobné problémy vedla velice dobře. Aktivita se ukázala jako snadno 

realizovatelná a to i přes fakt, že musela být zadána jako domácí úkol. 
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Studenti aktivitu přijali velmi kladně a neměli s ní žádné větší potíže, které 

by jim zabránily ve splnění úkolu. Nevýhodou se ukázal pouze fakt, že 

studenti nemají s podobnými úkoly žádné zkušenosti. 

Jelikož se internet stává čím dál více důležitou součástí našeho života, 

bylo by vhodné, aby byl postupně zařazován do procesu výuky. 

Tato práce ukázala, že to lze a dokonce i v případě jazyka, který se může 

zdát na první pohled problematickým. Práce s internetem není těžká, pouze 

časově náročná, avšak když už jednou člověk přijde na to, na jakých 

principech internet funguje, časová náročnost se omezí a internet se nám 

může stát velmi cenným pomocníkem. 
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Dotazník 
POČÍTAČ 

Počítač používám : kde -
jak často -
za jakým účelem - ^cu be tea* мт^ 

Internet využívám : kde -
jak často -
za jakým účelem - -

Ruské internetové stránky navštěvuji : 
- často - za jakým účelem - u 

- občas - za jakým účelem -
- nikdy 

Aktivita 

1 - s tvrzením souhlasím 
2 - s tvrzením souhlasím pouze částečně 
3 - s tvrzením nesouhlasím 

1. 45 minut bylo na vyplnění úkolu dostačující Л 23 
2. zadaný úkol byl pro mě lehký 1 2 3 
3. orientace na ruských internetových stránkách bvla lehká (í 2 3 
4. mél(a) jsem problém s - nalezením požadovaných informací 

- jazykem 
- něčím jiným 

1 2 3 
l j 3 

5. vytvoření prezentace ze získaných materiálů pro mě bvio lehké i! 2 3 
6. zadané otázky mi při vytváření prezentace pomohly •12 3 

Poznámky: 1 - > ч- * * м ш п iu*k&. л » * » " * * -л* 

2 — Ас )Ус~Г1> 'i>Xt>U£ H Но ИЛ fríP Vt*3'T IrtMW itft'H / г / . - ; t £ 
A*£íľrt~C itiSi-'* t* , l 

3 - , 'ťU ,) ) í t f i;/.,t 6i г tfává 

4 - - • - - " ' - ' ^ 

5 - • *** ? f^tCfl »•'«. > nbtMf'ÙAr *£/-//, ŕ, 
ô- /Í'W/ Ю ta (tVčMctJSl'HU yy»Ctiůtib 

iniormace, které jsem se dozvěděl(a) pro mé byly- nové 
- něco málo jsem už znal(a) 
- znal(a) jsem většinu 
- znal(a) jsem vše 
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D i v « cUŕx 

Dotazník 
POČÍTAČ 

Počítač používám :-kde - cLtt'-Cl 
jak často - A-rm , , , * 
za jakým účeletn -wÁwa WW MÁÚwasu t r / iw. .ac* 

cfo cÁcát* 
Internet využívám : kde - & Суп CL t,v 

j ak často - C& f l i 

za jakým účelem 

Ruské internetové stránky navštěvuji : 
- často - za jakým účelem -
- občas - za jakým účelem -

(-" nikďý^ 

Aktivita 

1 - s tvrzením souhlasím 
2 - s tvrzením souhlasím pouze částečné 
3 - s tvrzením nesouhlasím 

1. 45 minut bylo na vyplněni úkolu dostačující 3 
i 2. zadaný úkol byl pro mé lehký ,(1)2 3 
3. orientace na ruských internetových stránkách bvla lehká I 1<Sl3 
4. mél(a) jsem problém s - nalezením požadovaných informací ; 1 2 (3) 

- jazykem ; 1(3)3 
- necím )invm \ 

5. vytvořeni prezentace ze získaných materiálů pro mé bylo lehké !(T;2 3 
6. zadané otázky mi při vytvářeni prezentace pomohl^ j(1)2 3 

Poznámky : 1 - MuvruL Щ f u J M d * Ú U u /«i*». Ä 

2- \ fy ÏC^U-'T? /cvcX'W- •tyč i-črf sťt/гЖу 

4 - Vznuïàl j O ^ / o t m , , 

5 - M c 4o Á&Ái '. 

6 - дЛй^ mus /тое, /хугк&С 
Informace, které jsem se dozvéděl(a) pro mě byly - nové 

- něco málo jsem už znal(a) i / 
- znal(a) jsem většinu 
- znal(a) jsem vše 
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РЕЗЮМЕ 

Интернет - это одно из наших последних изобретений, которое 

сильно повлияло на нашу жизнь, и роль которого всё больше и больше 

увеличивается. Цель моей дипломной работы - показать, что интернет 

можно использовать для развития речевых умений при обучении 

русскому языку в основной и средней школах. 

Главное преимущество интернета заключается в том, что это 

большой источник информации, дающий нам возможность общения с 

людьми всего мира. Кроме того, молодые люди любят работу с 

компьютером, поэтому включение интернета в процесс обучения может 

быть мотивирующим для них. 

В теоретической части дипломной работы детально анализируются 

возможности использования интернета в школе. Есть множество 

способов, как использовать интернет в процессе обучения. 

Е-мейл (e-mail) и чат (chat) дают ученикам возможность 

переписываться на иностранном языке, и эта переписка может 

проходить даже во время урока. Найти иностранных школьников, 

желающих переписываться, тоже нетрудно. Самый простой способ - это 

написать e-mail в зарубежную школу, и договориться о сотрудничестве. 

Кроме того, в интернете можно найти много веб-страниц, где оставляют 

свои сообщения желающие переписываться. В таких случаях учитель 

должен обращать внимание на выбор веб-страниц и пользоваться только 

теми, которые имеют подходящее содержание. 

Онлайн энциклопедии и словари могут стать очень полезными не 

только для учеников, но и для учителей. Они отличаются своим 

содержанием, качеством и ценой (службы некоторых словарей и 

энциклопедий необходимо оплачивать). В интернете можно найти 

огромное количество регулярно актуализируемых энциклопедий и 

словарей, включая словари переводные и толковые. Переводные словари 

обычно находятся на веб-страницах типа www.yandex.ru или 
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www.seznam.cz, толковые словари нужно искать через поисковую 

систему. В случае использования онлайн словарей и энциклопедий 

всегда лучше работать только с официальными страницами - в онлайн 

энциклопедиях и словарях могут быть ошибки. 

Интернет может также служить виртуальной библиотекой, это 

большой источник аутентичных текстов. В интернете можно найти не 

только статьи из журналов и газет, но и полные книги. Учителю не нужно 

ходить в библиотеку или книжный магазин и делать копии подходящих 

для обучения языка книг. Сегодня всё можно сделать дома только с 

помощью компьютера. 

Огромное количество информации находится на официальных веб-

сайтах. Главное преимущество таких сайтов заключается в том, что их 

содержание правдиво и найти эти сайты в интернете обычно не 

составляет труда. Невыгодой при использовании этих сайтов в процессе 

обучения языков может быть их довольно сложный язык. 

Для развития слушания можно использовать онлайн радио. 

Несмотря на то, что слушать радио очень полезно для студентов на 

продвинутом этапе обучения, можно столкнуться с двумя главными 

проблемами. Во-первых, для слушания нужны наушники, а во-вторых, 

очень мало радиостанций имеет в своём распоряжении архив. 

Главным преимуществом онлайн игр и тестов является их 

интерактивность. Компьютер здесь играет роль учителя: задаёт вопросы, 

обозначает и исправляет ошибки. К сожалению, найти подходящие 

страницы нелегко, процесс поиска может длиться довольно долго. 

Интернет можно использовать и на уроках русского языка. Но 

работа с русскими веб-страницами немного отличается от работы с 

чешскими, поэтому потребуется время, чтобы учитель к ним 

приспособился. Первой проблемой является русская клавиатура - у 

чешских компьютеров её нет. Русскую клавиатуру можно купить, но есть 

и ДРУгие в а Рианты. Эту проблему можно решить с помощью страницы 

www.translit.ru. А что касается поисковой системы - страница 

www.yandex.ru снабжена русской клавиатурой. 
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Сегодня появляется всё больше h больше книг, касающихся 

использования интернета в процессе обучения (многие из них на 

английском языке), но нет учебников, которые, помимо традиционных 

упражнений, включали бы упражнения, направленные на работу с 

интернетом. Исключением является учебник "Поехали". В этом учебнике 

можно найти и такие упражнения. 

Практическая часть моей дипломной работы содержит пятнадцать 

заданий, развивающих речевые умения и языковые средства, включая 

пояснения к их выбору и заметки к проблемам, которые появились во 

время их выполнения. 

Все веб-страницы, информация которых была использована в 

заданиях, я нашла через поисковую систему. Ни для одной не нужна 

русская клавиатура. Иногда я вынуждена была искать подходящие 

страницы среди английских. Например в случаях, когда русские 

страницы были неподходящими из-за своей лексики. Оказалось, что 

существует большое количество английских сайтов, которые направлены 

на обучение русскому языку. Многие из них русско-английские. Именно 

такие сайты могут использовать ученики, изучающие эти два языка. 

Если мы ищем подходящие страницы, то всегда хорошо подумать о том, 

где такая страница может быть - среди русских или английских сайтов. 

Страницы, направленные на обучение самым простым явлениям, обычно 

бывают на английских страницах. Упражнения, направленные на 

сложные, проблематичные даже для русских явления, можно найти на 

русских страницах. 

Для развития слушания я выбрала песню "Дважды два - четыре" 

из-за её несложной лексики и несколько басен Крылова. Работу с 

текстами я приспособила под уровень знаний учеников. Использовать 

онлайн радио я не могла будь из-за отсутствия архива, или же, наоборот, 

из-за наличия прослушанного текста в письменной форме. 

Для развития чтения я использовала русскую сказку (их в 

интернете огромное количество) и сайты о Москве. С официальными 

сайтами городов могут возникнуть проблемы, т.к. зачастую там 

находится информация для местных жителей, а не для туристов. В таком 
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случае лучше работать с официальными сайтами об определённых 

достопримечательностях. 

Что же касается говорения, в самом начале я исключила 

возможность работать со Skype из-за сложности его использования на 

уроке. Я хотела бы показать другие, более простые возможности. В моих 

заданиях интернет служит только инспирацией для говорения. 

Развитие письма - это самое сложное умение. Я должна была 

предполагать, что ученики вынуждены будут писать через транслит из-

за отсутствия русской клавиатуры. Поэтому я выбрала то, что они 

хорошо знают - e-mail и электронные открытки. 

Большинство грамматических упражнений на английских 

страницах требуют знания английского языка. Найти упражнения 

только на русском тоже возможно, однако это займёт некоторое время. 

Такие упражнения обычно "укрыты" среди этих русско-английских 

упражнений. 

Упражнения для развития словарного запаса опять по большей 

части находятся на английских страницах. Но можно использовать и 

русские страницы и составлять задания, основанные на картинках и 

фотографиях (например, сайты виртуальных магазинов). 

Несмотря на то, что задания, развивающие графику и 

орфографию, могут быть сложными для чешских учеников, я решила их 

включить и приспособить под уровень знаний учеников. 

Во время своей практики я включила в процесс обучения одно 

задание. Поскольку я была вынуждена задать его на дом, я выбрала 

задание, развивающее чтение, на тему "Москва". 

Ученикам такое задание очень понравилось - для них это было 

совсем ново. Только двое из семи учеников умели пользоваться русскими 

сайтами. Со своим домашним заданием они справились очень хорошо. 

Но так как ученики не привыкли к такому типу задания, они 

столкнулись с небольшой проблемой в ориентации на русских страницах. 

Языковые проблемы тоже были, но небольшие. Наконец оказалось, 

что студентам всего лишь нужно привыкнуть к работе с русскими 

страницами, и большинство проблем исчезнет. 
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Во время дискуссии студенты спрашивали меня о русских 

страницах, главным образом о русской клавиатуре. 

Наконец показалось, что интернет можно использовать для 

развития речевых умений при обучении русскому языку в основной и 

средней школах. 
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