
                                            Příloha č. 36            RUSKÝ JAZYK                                        9. 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 vybrané 

názvy států a zemí a 

jejich hlavní měst, 

pojmenuje názvy jazyků. 

Žák skloňuje vybraná 

podstatná jména. 

Cestování nás baví 

Názvy zemí a 

jejich hlavních 

měst, názvy 

jazyků 
 

Skloňování 

podstatných 

jmen 

Intonace, 

výslovnost 
7 zá

ří
 OSV –  

komunikace, OE – 

evropské krajiny, 

státní symboly 

Ze – rusky 

mluvící země,  

Dě – nejdůležitější                                                      

mezníky   

v historii Ruska 

Žák pojmenuje různé 

druhy národností, popíše 

svou dovolenou, hovoří o 

činnostech s dovolenou 

spjatých.  

Cestování nás baví 
Národnosti, 

dovolená 

 

Minulý čas 

sloves, psaní 

adresy 

Jazykolamy 7 

ří
je

n
 

OSV,  

MV – chování 

podporující dobré 

vztahy,  

vztahy ve třídě 

Čj – srovnávání 

tvoření minulého 

času 

Žák popíše cestu ve městě 

z určitého bodu do 

vybraného bodu. Žák 

utvoří rozkazovací 

způsob sloves 2. os. č. j. 

Orientujeme  

se ve městě 

Označení budov 

ve městě, 

označení míst ve 

městě 

Rozkazovací 

způsob sloves  

2. os. č. j. 

Dechová cvičení 
 

8 

li
st

o
p

ad
 

OSV, MV Vo a Vz 
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Očekávané výstupy Téma 

Učivo 

P
o

če
t 

h
o
d

in
 

M
ěs

íc
 

Průřezové téma 

Mezi-

předmětové 

vztahy Lexikum Gramatika Fonetika 

 

 2 

Žák popíše své bydliště – 

město, ulici, dům.  

Žák utváří 3. stupeň 

přídavných jmen. 

Místo, kde žijeme 
Místo, kde žiju 

 - popis 

3. stupeň 

přídavných jmen 

 

Přízvuk, 

výslovnost  
7 

p
ro

si
n
ec

 

OSV; 

SP – já jako zdroj 

informací o sobě 

Čj – srovnání 

stupňování 

přídavných jmen 

Žák popíše svůj zdravotní 

stav. Vyjmenuje vybrané 

druhy nemocí a jejich 

příznaky a pojmenuje 

názvy prostředků proti 

nemocem. 

Žák utváří rozkazovací 

způsob 2. os. č. mn. 

Zdraví a nemoci 

Názvy nemocí a 

jejich příznaky, 

názvy prostředků 

proti nemocem 

Rozkazovací 

způsob  

2. os. č. mn. 

Dechová cvičení 8 

le
d
en

 

OSV - komunikace 

Čj – práce  

s textem, 

Vo a VZ 
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P
o

če
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h
o
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M
ěs

íc
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 3 

Žák popíše základní 

situaci v lékárně, užívá 

vazbu кому нужно,  

кому нельзя. Žák vyjádří, 

že něco musí nebo nesmí. 

Staráme se o své 

zdraví 
Situace v lékárně 

Vazby кому 

нужно,  

кому нельзя; 

vyjádření, že 

něco musím / 

nesmím 

přízvuk, 

výslovnost 

samohlásek a 

souhlásek   

 

7 

ú
n
o

r 

OSV – 

komunikace; 

HP – dovednosti 

rozhodování 

v eticky 

problematických 

situacích všedního 

dne 

Vo a Vz 

 

Žák vyjmenuje názvy 

svátků v Rusku a v České 

republice, vysvětlí rozdíl 

česko-ruských tradic. Žák 

užívá řadové číslovky  

1-9. 

Tradice  

Názvy svátků 

v Rusku a v ČR, 

Tradice spojené 

s oslavami 

Vánoc a Nového 

roku 

Řadové číslovky 

1-9 

Procvičování 

přízvuku,  

nácvik 

výslovnosti 

 

8 

b
ře

ze
n
 

OSV – 

komunikace, 

poznávání a rozvoj 

vlastní osobnosti;                  

VMEGS – Žijeme v 

Evropě 

Ze – rusky 

mluvící země,  

Vo a Vz 

Žák utváří blahopřání jak 

v mluvené formě, tak i 

v písemné. Dodržuje 

základní pravidla formy 

blahopřání a utváří 

budoucí čas vybraných 

sloves. 

Děkuji, že jsi! 
Blahopřání 

v písemné i 

slovní formě 

Budoucí čas 

sloves 
Dechová cvičení 8 

d
u
b

en
 

OSV – komunikace 
Čj – forma dopisu 

a blahopřání 
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Učivo 

P
o

če
t 

h
o
d

in
 

M
ěs

íc
 

Průřezové téma 

Mezi-

předmětové 

vztahy Lexikum Gramatika Fonetika 

 

 4 

Žák pojmenuje památky a 

významná místa měst. 

Žák se seznámí se 

základními reáliemi a 

pamětihodnostmi 

v Moskvě a v Petrohradě. 

Pamětihodnosti 

Památky ve 

městě, názvy 

významných míst 

a památek 

v Moskvě, 

vyplnění 

tiskopisu  

v hotelu 

Budoucí čas 

sloves, spojka 

если 

Přízvuk, 

jazykolamy 
8 

k
v
ět

en
 OSV – 

komunikace, 

VMEGS – Žijeme v 

Evropě 

Vz – trávení 

volného času, 

volnočasové 

aktivity; 
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Učivo 

P
o

če
t 

h
o
d

in
 

M
ěs

íc
 

Průřezové téma 

Mezi-

předmětové 

vztahy Lexikum Gramatika Fonetika 

 

 5 

Žák užívá gramatický 

materiál a slovní zásobu 

všech lekcí, utváří 

připravený i nepřipravený 

mluvený projev. 
Rozumí jednoduchým 

slovům, se kterými se v 

rámci tematických okruhů 

opakovaně setkal (zejména 

má-li k dispozici vizuální 

oporu).)  

Rozumí otázkám, které se 

týkají základních osobních 

údajů (zejména jména a 

věku). 

Rozumí jednoduchým 

pokynům učitele. 

Opakování 
Opakování 

probrané slovní 

zásoby 

Opakování 

gramatického 

materiálu všech 

lekcí  

Procvičování, 

nácvik 

výslovnosti, 

intonace, 

mluvený projev 

6 

če
rv

en
 

OSV– komunikace, 

dialog 

 

Čj – srovnání 

obou jazyků 

 


