
  

 

 

 

 

 

 

 

Zpracováno v rámci projektu Littera – Zvýšení kvality jazykového vzdělávání v systému 
počátečního školství 

 
1. Popis materiálu 
 Materiál obsahuje několik aktivit, které je možné zařadit do výuky, ať už jako prostředek 
seznámení žáků s azbukou (na úplném počátku vyučování ruštiny, kdy ještě žáci azbuku neznají) 
anebo v pozdější fázi výuky jako aktivizační a motivační prvek – krátké hry, které je možné zařadit na 
začátek nebo na konec hodiny, případně také jako přechodovou aktivitu mezi dvěma cvičeními. 
 
2. Popis jednotlivých aktivit 
 
Skládání slov podle předlohy 
 Materiál obsahuje kartičky s písmeny azbuky. Ty je třeba natisknout v dostatečném množství 
(alespoň 6 kartiček s každým grafémem). Dále obsahuje kartičky se skupinami slov (na každé kartičce 
jsou tři slova – náročnost všech skupin jako celku je velmi podobná). Ty je také třeba vytisknout a 
rozstříhat. 
 Učitel může obměňovat skupiny slov – žáci se mohou v každé hře naučit nová slova. Hru je 
tedy možné zařadit ke každému tématu. Hru je také možné zařadit jako opakování či procvičování 
slovní zásoby aktuálně probírané lekce. 
 Úkolem žáka (skupiny žáků) je vylosovat si skupinu slov a v co nejkratším časovém limitu 
uvedená slova složit z nastříhaných písmen. Sestavená slova pak žák (žáci) přečtou. 
 Cílem aktivity je procvičování azbuky, zapamatování jednotlivých písmen azbuky, nácvik 
foneticky správné výslovnosti.  
 
Skládání slov bez předlohy 
 Pro tuto aktivitu se využijí nastříhaná písmena z předchozí. Každý žák dostane hromádku 
písmen (pečlivě vybraných i nahodilých), se kterými bude pracovat. Aktivita může mít dvě varianty. 
V obou variantách je úkolem žáka sestavit z přidělených písmen slovo. 
 Varianta A: žák dostane pečlivě vybraná písmena, ze kterých sestaví slovo z aktuální slovní 
zásoby. To pak přečte a přeloží. Cílem této aktivity je tak opakování slov dané lekce, procvičování 
azbuky. Princip hry je stejný jako u tzv. anagramů. 
 Varianta B: žák dostane nahodile vybraná slova (souhlásky i samohlásky), jeho úkolem je 
sestavit co nejvíce slov. Doporučuje se kontrola slov podle Výkladového slovníku S. I. Ožegova a N. Ju. 
Švedové, případně slovník na portálu www.gramota.ru. Cílem této aktivity je rozvoj slovní zásoby, 
procvičování azbuky. 
 
 
Seřazování písmen azbuky 

Název materiálu Hry s azbukou 

Anotace materiálu Materiál je určen pro práci s žáky v počáteční fázi výuky ruského jazyka. 
Lze jej použít na úplném počátku výuky jako prostředek pro seznámení 
žáků s azbukou, využitelný je také v pozdější fázi výuky jako aktivizační 
prvek. 

Doporučená jazyková 
úroveň žáků 

A1 

Cíl materiálu Žák se seznámí s azbukou. 

Poznámka  

http://www.gramota.ru/


 Pro tuto aktivitu se využije jedna sada nastříhaných písmen z první aktivity. Žáci mohou 
pracovat samostatně nebo ve skupinách. Jejich úkolem je seřadit přidělená písmena (buď celou sadu 
nebo jen vybranou část) ve správném pořadí. Učitel může měřit rychlost práce. 
 Cílem této aktivity je automatizace práce s azbukou, dokonalá znalost pořadí azbuky jako 
východisko pro snadnou orientaci a rychlou práci se slovníkem. 
 
Soutěž družstev 
 Ve třídě se vytvoří několik družstev (max. 4 členové v jednom družstvu), každé družstvo 
dostane promíchanou jednu sadu kartiček s azbukou. Úkolem družstva bude buď ve stanoveném 
časovém limitu nebo co nejrychleji seřadit písmena azbuky ve stanoveném pořadí (od A po Я, od Я po 
A, záleží na zadání učitele).  

Cílem aktivity je automatizace nácviku práce s azbukou, osvojení si správného pořadí azbuky 
a díky práci ve skupině také nácvik spolupráce. 
 
Hledání ztracených písmen 
 Lze hrát v budově nebo venku. Ve vyznačeném prostoru učitel schová rozstříhaná písmena 
azbuky (každé písmeno několikrát). Žáky pak rozdělí na tolik skupin, kolikrát se písmena opakují. 
Úkolem každé skupiny je najít všechna písmena azbuky a seřadit je ve správném pořadí. Vyhrává 
družstvo, které splní úkol nejrychleji a bezchybně. 

Cílem aktivity je automatizace nácviku práce s azbukou, osvojení si správného pořadí azbuky 
a díky práci ve skupině také nácvik spolupráce. 


