
                                            Příloha č. 36            RUSKÝ JAZYK                                        8. 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 pojmenuje měsíce 

v roce a roční období. 

Popíše aktivity, které 

provozuje v jednotlivých 

ročních obdobích. 

Koloběh roku 
Měsíce v roce, 

roční období 
 

Příslovce, 

slovesa  

v 1. os. č. j. 

Intonace, 

výslovnost 
7 zá

ří
 

OSV –  

komunikace,  

OE – evropské 

krajiny, státní 

symboly 

Ze – rusky 

mluvící země,  

Dě – nejdůležitější                                                      

mezníky   

v historii Ruska, 

Vo – pozdravy, 

loučení 

Žák vypráví o sobě a o 

svých volnočasových 

aktivitách.  
Volný čas, záliby 

Činnosti  

 

Zvratná 

slovesa, 

číslovky  

10-100, 1000 

Dechová cvičení 8 

ří
je

n
 

OSV,  

MV – chování 

podporující dobré 

vztahy,  

vztahy ve třídě 

Tv – cvičební 

úkony,  

druhy sportu 

Ma – početní 

úkony 

Žák formuluje, kolik je 

hodin, označí denní dobu.                                       
Denní doba 

Dny v týdnu, 

denní doba 

Časování sloves 

I. a II. typu 

přízvuk, 

výslovnost, 

intonace 

 

8 

li
st

o
p

ad
 

MV – vztahy  

ve třídě 
Vo a Vz 
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P
o

če
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h
o
d
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M
ěs

íc
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 2 

Žák popíše svůj běžný 

den, popíše průběh dne 

jiných osob. 

Aktivity ve 

volném čase 
Činnosti 

3. os. j. i mn. č. 

sloves, slovesa 

pohybu a jejich 

časování 

 

přízvuk, 

výslovnost  
6 

p
ro

si
n
ec

 

OSV; 

SP – já jako zdroj 

informací o sobě 

Čj – srovnání 

koncovek u sloves 

Žák pojmenuje základní 

potraviny a jídla.                                

Žák pojmenuje své 

oblíbené jídlo. 

 

Umíš vařit? Jídla a nápoje 
Časování sloves 

есть, пить 
Dechová cvičení 7 

le
d
en

 

OSV - komunikace 

Čj – práce  

s textem, 

Vo a VZ 

Žák popíše své stravovací 

návyky, pojmenuje 

základní vybavení 

kuchyně a nádobí, příbor. 

Umíš vařit? 
Potraviny, příbor, 

nádobí 

Přídavná jména 

utvořená od 

podstatných 

jmen 

přízvuk, 

výslovnost 

samohlásek  

 

7 

ú
n
o

r 

OSV – 

komunikace; 

HP – dovednosti 

rozhodování 

v eticky 

problematických 

situacích všedního 

dne 

Čj – přídavná 

jména 
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P
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 3 

Žák pojmenuje vybrané 

druhy oblečení a obuvi. 

Žák popíše barvy 

jednotlivých kusů 

oblečení.                                

Pojďme 

nakupovat! 

Barvy, oblečení a 

obuv 

Přídavná jména 

jednotného i 

množného čísla, 

zájmena osobní 

ve 3. p. č. j. 

Procvičování 

přízvuku,  

nácvik 

výslovnosti 

 

8 

b
ře

ze
n
 

OSV – 

komunikace, 

poznávání a rozvoj 

vlastní osobnosti;                  

VMEGS – Žijeme v 

Evropě 

Ze – roční období 

Žák pojmenuje názvy 

obchodů a zboží nabízené 

v obchodech. 

 

Pojďme 

nakupovat! 

Názvy obchodů, 

zboží 

Ukazovací 

zájmeno эти 

v 1. p. č. mn. 

Dechová cvičení 7 

d
u
b

en
 

OSV – 

seberegulace, 

organizační 

dovednosti, 

efektivní řešení 

problémů 

Vo a Vz - finance 

Žák používá vnější i 

vnitřní charakteristiku 

člověka, popíše jeho 

vzhled, vyjmenuje 

základní vlastnosti 

člověka. 

Všichni jsme lidé 
Vlastnosti 

člověka, vzhled 

člověka 

Vazba похож 

на кого, pádové 

otázky ke 

skloňování 

podstatných 

jmen 

Přízvuk, 

jazykolamy 
7 

k
v
ět

en
 

OSV – morálka 

všedního dne  

Vz – trávení 

volného času, 

volnočasové 

aktivity; 

Vo – vlastnosti 

člověka 
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P
o
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M
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íc
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 4 

Žák ovládá náplň učiva 

z předchozích lekcí.  
Opakování 

Opakování 

probrané slovní 

zásoby 

Opakování 

gramatického 

materiálu všech 

lekcí 

Procvičování, 

nácvik 

výslovnosti 
5 

če
rv

en
 

OSV– komunikace, 

dialog 

 

Čj – srovnání 

obou jazyků 

 


