Kalendářní plán realizace projektu č. 2012/I - 331
«Praktický kurz ruského jazyka pro rozvoj řečových dovedností.
Úroveň В1-С1 (podle SEER).»

leden 2014 – propagace kurzu. Jednání s frekventanty kurzu.

Realizace seminářů – 1.semestr:
Únor 2014
11.02.2014 – Představení (vlastní prezentace): vzdělání, pracovní zkušenosti.
13.02. 2014 – Srovnání systému školství v Rusku a v ČR. Ruské univerzity..
18.02. 2014 – Co je třeba znát o Rusku: zeměpis, mapa.
20.02. 2014 - Co je třeba znát o Rusku: státoprávní uspořádání, základní údaje.
25.02. 2014 – Cestujeme do Ruska.
27.02. 2014 – Na letišti, na nádraží, městská doprava. Půjčovna aut..
Březen 2014
04.03.2014 – Pobyt v hotelu, VŠ kolej.
06.03.2014 – Hledání bydlení, realitní trh, pronájem bytů, pokojů.
11.03.2014 – V restauraci. Situace v místech hromadného stravování.
13.03.2014 - Znalosti ruské kuchyně.
18.03.2014 – Jdeme na návštěvu: návštěva v ruské rodině.
20.03.2014 – Znalosti o ruských rodinných tradicích, pravidla chování.
25.03.2014 - Sport, aktivní způsob života, aktivity.
27.03.2014 - Významné sportovní události: mistrovství světa, olympiády (OH v Soči).

Duben 2014
01.04.2014 – Zdraví člověka. Návštěva u lékaře, lékárna, optika.
03.04.2014 – Zdravý styl života, nemoci.
08.04.2014 – Životní úroveň. Pojištění, příjmy, daně, důchody.
10.04.2014 – Sociální programy v Rusku a v ČR.
15.04.2014 – Organizace cesty do Ruska (služební cesta, stáž, turistika).
17.04.2014 – Cestovní dokumentace. Vyřízení víza do Ruska.
22.04.2014 – Ruský kalendář: svátky. Oslavy významných svátků.
24.04.2014 - Ruský kalendář: významné dny. Oslavy významných událostí.
29.04.2014 – Ruské tradice, zvyky, obyčeje.
Květen 2014
06.05.2014 – Blahopřání k svátkům (příklady).
13.05.2014 – Opakování učiva.
15.05.2014- Hodnocení kurzu (1.semestr).

Realizace seminářů – 2.semestr:
Září 2014
23.09.2014 – V cestovní kanceláři. Nabídky, možnosti, příprava na cestu.
25.09.2014 - Cestování. Zajímavá místa v Rusku a v Čechách.
30.09.2014 - Pamětihodnosti – ruská města: Moskva, Petrohrad, další.
Říjen 2014
02.10.2014 - Pamětihodnosti – česká města: Praha, Plzeň, rodné město.
07.10.2014 – Kultura ve městě: divadla, kina, výstavy. Návštěva kulturní akce.
09.10.2014 – Známí představitelé ruské kultury.
14.10.2014 – Umění, architektura, hudba, literatura. Ruské galerie, muzea.
16.10.2014 – Představitelé ruské kultury.

21.10.2014 – Nákupy: v obchodě, v nákupním centru.
23.10.2014 – Nákupy – role reklamy. Nákupy po internetu.
28.10.2014 - Služby: kadeřnictví, čistírna, opravny apod.
30.10.2014 - Služby: poskytování služeb.
Listopad 2014
04.11.2014 – Charakteristika člověka. Zvláštnosti charakteru, chování, vzájemné vztahy.
06.11.2014 – Zvláštnosti ruského charakteru.
11.11.2014 – Základy prezentace v ruštině. Prezentace vlastní vědecké práce.
13.11.2014 – Vědecký styl. Beseda na odborné téma.
18.11.2014 – Okolní prostředí. Život ve městě a na vesnici.
20.11.2014 – Současné problémy. Ekologie.
25.11.2014 – Bezpečnost, spolupráce, integrace. Evropská unie.
27.11.2014 – Vztahy Ruska a Česka z historického hlediska.
Prosinec 2014
02.12.2014 – Prezentace vlastního výzkumu.
04.12.2014 - Situace: na vědecké konferenci v Rusku.
09.12.2014 – Prezentace vlastní práce (seminární, bakalářské, diplomové).
11.12.2014 - Situace: vědecká konference na univerzitě.
16.12.2014 - Opakování učiva.
18.12.2014 - Hodnocení kurzu (2.semestr).

