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RUŠČINA – ZAČETNA

RAVEN (SEJO)

A1

VSEBINE

Namenjen je udeležencem in udeleženkam, ki delajo prve korake v učenju ruskega jezika
(predznanje ni potrebno) in si želijo razvijati različne jezikovne zmožnosti (govorjenje,
branje, slušno razumevanje, pisno sporočanje) v okviru situacij in tem iz vsakdanjega
življenja.
Tečaj se začne z učenjem ruske pisave in izgovarjave.
Ruska pisava in osnove pravopisa: posebnosti ruskega glasovnega sistema, besednega
naglasa ter stavčne intonacije pri izgovarjavi; ruski glasovni sestav v primerjavi s
slovenskim (naglašeni in nenaglašeni samoglasniki (akanje in ikanje), mehki in trdi
soglasniki s poudarkom na mehčanju in izgovoru tistih trdih soglasnikov, ki se bistveno
razlikujejo od slovenskih).
Besedišče in teme: poimenovanje oseb in predmetov, osebni podatki, predstavljanje,
seznanjanje, pozdravljanje, družina in dom, kraj bivanja, poklici, narodnosti, jeziki, delo,
študij in prosti čas, hrana in nakupovanje, čas in ura, v mestu.
Slovnica: sklanjatev samostalnika, posebnosti pri tvorjenju množine samostalnikov,
edninski in množinski samostalniki, nesklonljivi samostalniki; osnovna sintaktična raba;

glavni števniki; glagoli 1. in 2. spregatve, glagolski vid, tvorjenje in raba sedanjika,
preteklika, prihodnjika, povratni glagoli; tvorjenje imen po očetu.
Najosnovnejši govorni vzorci.
V nadaljevanju (predvidoma v drugem semestru):
Utrjevanje ruske fonetike in izgovarjave.
Besedišče in teme: dopust, kino, gledališče, muzej, Moskva, Sankt Peterburg, mestni
promet, potovanja, hotel, restavracija, ruska kuhinja, načrt za jutri, rojstni dan,
telefoniranje, moj življenjepis, pri zdravniku, kje se kaj nahaja, kako se pride do …
Slovnica: pridevnik (mehka in trda osnova, kratka in polna oblika, sklanjatev,
stopnjevanje); zaimek (svojilni, osebni, kazalni, nikalni in vprašalni), sklanjatev in raba;
števnik (vrstilni števniki, ujemanje glavnih števnikov s samostalniki, datumi); glagol
(konstrukcije z nedoločnikom, raba časovnih in vidskih oblik, glagoli premikanja, osnovni
spregatveni razredi, posebnosti tvorjenja in rabe prihodnjika, velelnik); krajevni in časovni
prislov, predikativni prislov; vezniki in vezniške besede.
Udeleženci in udeleženke se ob koncu tečaja naučijo prepoznavati in praktično uporabljati
osnovne slovnične strukture, ustrezno se odzivati v ruščini v situacijah vsakdanje
komunikacije, sposobni so razumeti bistvo enostavnega besedila ter napisati kratko,
enostavno sporočilo.
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