
                                            Příloha č. 36            RUSKÝ JAZYK                                        7. ročník 

Jazyková úroveň znalostí A1 (Mluvčí na této úrovni dokáže sám sebe představit a zeptat se na informace základního osobního rázu, tzn. na bydliště, 

rodinu, všední věci okolo něho. Rozumí základním frázím a umí je aktivně používat. Používá-li jeho partner jednoduché věty a mluví-li jasně, pomalu a 

zřetelně, mluvčí úrovně A1 mu bez problémů rozumí a dokáže s ním jednoduše aktivně komunikovat.) 

Očekávané výstupy Téma 

Učivo 

P
o

če
t 

h
o
d

in
 

M
ěs

íc
 

Průřezové téma 

Mezi-

předmětové 

vztahy Lexikum Gramatika Fonetika 

 

 1 

Žák si uvědomí specifika 

ruského jazyka, stručně se 

seznámí s reáliemi rusky 

mluvících zemí a je 

seznámen s odlišnostmi 

ve výslovnosti.  

Úvod 
 

Pozdravy  
 

Azbuka 

Výslovnost 

samohlásek  

у, я, и,  

přízvuk 

7 zá
ří

 

OSV –  

komunikace,  

OE – evropské 

krajiny, státní 

symboly 

Ze – rusky 

mluvící země,  

Dě – nejdůležitější                                                      

mezníky   

v historii Ruska, 

Vo – pozdravy, 

loučení 
Žák píše a čte několik 

písmen ruské abecedy. 

Užívá základní fráze 

pozdravu a rozloučení se. 

Žák se představí, řekne, 

co dělá rád. 
Pozdraví a poděkuje, 

vyjádří souhlas a 

nesouhlas. 

Sdělí své jméno a věk. 

Rozumí výrazům pro 

pozdrav a poděkování. 

Pozdravy 
Pozdravy, 

hry, druhy sportu 

 

Azbuka 
Výslovnost 

souhlásky с 
7 

ří
je

n
 

OSV,  

MV – chování 

podporující dobré 

vztahy,  

vztahy ve třídě 

Tv – cvičební 

úkony,  

druhy sportu 
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P
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h
o
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M
ěs
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 2 

Žák pojmenuje různé 

volnočasové aktivity. Žák 

se seznámí                                           

s použitím záporu 

v ruském jazyce, utvoří 

minulý čas                                         

od daných sloves. 

Volný čas, záliby 
Volnočasové 

aktivity 

Vyjádření 

záporu, minulý 

čas, azbuka 

Přízvuk, 

výslovnost 

samohlásek ю, е 
7 

li
st

o
p

ad
 

MV 

Tv – cvičební 

úkony, druhy 

sportu 

Žák pojmenuje a 

představí rodinné 

příslušníky,                              

pohovoří o rodině. 
 

Moje rodina Členové rodiny 

Vazby slovesa 

играть, 

pravopis psaní и 

po г, к, х, 

azbuka 

Výslovnost 

souhlásek ш, л 
5 

p
ro

si
n
ec

 

OSV; 

SP – já jako zdroj 

informací o sobě 

 

Vo a Vz – rodinní 

příslušníci a 

vztahy mezi nimi 

Žák pojmenuje školní 

předměty a vyjmenuje 

školní potřeby. Žák utváří 

4. pád čísla jednotného 

vybraných podstatných 

jmen ženského rodu.  

Škola 
Školní předměty, 

školní potřeby 

4. pád 

vybraných 

podstatných 

jmen ženského 

rodu, azbuka 

Přízvuk, 

výslovnost ть 
8 

le
d
en

 

OSV - komunikace 
Čj – práce  

s textem 
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 3 

Žák popíše školní třídu, 

vyjmenuje její vybavení, 

popíše nábytek ve třídě a 

školní potřeby. Žák 

vyjmenuje číslovky  

od 1-12, sčítá číslovky. 

Žák aktivně používá 

azbuku jak v tiskací,  

tak v psací formě. 

Škola Vybavení třídy Číslovky 1-12 

přízvuk, 

výslovnost 

samohlásek я, е, 

intonace 

 

6 

ú
n
o

r 

OSV – 

komunikace; 

PS – dobrá 

organizace času; 

 

Ma – početní 

výkony 

 

Žák pojmenuje a 

představí rodinné 

příslušníky,                                        

pohovoří o rodině. Žák 

představí vybraná 

povolání a pojmenuje je. 

Rodina 
Členové rodiny, 

povolání 

Vybrané tvary 

přivlastňovacích 

zájmen, vazba  

У меня есть 

Přízvuk, 

výslovnost 

 
8 

b
ře

ze
n
 OSV – 

komunikace, 

poznávání a rozvoj 

vlastní osobnosti;                     

Vo a Vz – rodinní 

příslušníci a 

vztahy mezi nimi 

Žák pohovoří o domácích 

mazlíčcích, vypráví o 

tom, jaké zvíře má doma. 

Pojmenuje vybrané druhy 

domácích mazlíčků. 

Domácí mazlíčci Domácí mazlíčci 

Pravopis 

samohlásek po 

souhláskách  

ж, ш, ц 

Výslovnost 

samohlásek и, ы 
7 

d
u
b

en
 

OSV – 

seberegulace, 

organizační 

dovednosti, 

efektivní řešení 

problémů 

Čj – jazykolamy; 

Hv – práce 

s hlasem, dechová 

cvičení 
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 4 

Žák popíše byt a 

pojmenuje jednotlivé 

pokoje a vybavení bytu.                             

Vyjmenuje různé varianty 

bydlení.  

Žák vyslovuje 

samohlásky е, ё. 

Bydlení 
Byt a jeho 

vybavení,  

druhy bydlení 

Vybraná 

přídavná jména 

mužského a 

ženského rodu, 

sloveso есть ve 

významu je, 

nachází se 

Přízvuk, 

výslovnost 

samohlásek е, ё  
8 

k
v
ět

en
 

OSV – morálka 

všedního dne  

Vz – trávení 

volného času, 

volnočasové 

aktivity; 

 



                                            Příloha č. 36            RUSKÝ JAZYK                                        7. ročník 

Jazyková úroveň znalostí A1 (Mluvčí na této úrovni dokáže sám sebe představit a zeptat se na informace základního osobního rázu, tzn. na bydliště, 

rodinu, všední věci okolo něho. Rozumí základním frázím a umí je aktivně používat. Používá-li jeho partner jednoduché věty a mluví-li jasně, pomalu a 

zřetelně, mluvčí úrovně A1 mu bez problémů rozumí a dokáže s ním jednoduše aktivně komunikovat.) 

Očekávané výstupy Téma 

Učivo 

P
o

če
t 

h
o
d

in
 

M
ěs

íc
 

Průřezové téma 

Mezi-

předmětové 

vztahy Lexikum Gramatika Fonetika 

 

 5 

Žáci zvládají gramatiku 

z předchozích lekcí, znají 

slovní zásobu a vyjádří se 

jednoduchými větami o 

sobě, své rodině, o škole a 

školním dni. Popíše druhy 

bydlení a byt. 

Žák aktivně používá 

azbuku jak v tiskací,  

tak v psací formě.  
Reaguje na jednoduchá 

písemná sdělení, která se 

týkají jeho osoby. 

Je seznámen se zvukovou 

podobou cizího jazyka. 

Opakování 
Opakování lexika 

ze všech lekcí 

Souhrnné 

opakování 

gramatického 

materiálu všech 

lekcí 

Dechová 

cvičení, nácvik 

intonace, 

přízvuk 

6 

če
rv

en
 

OSV– komunikace, 

dialog 

 

Čj – srovnání 

odlišností, Vz – 

trávení volného 

času 

 


