Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora
Předmět: Základy ruského jazyka (ZRJ)
Náplň: Výstupy odpovídající úrovni A1 podle SERR
Třída: Třetí ročník a septima
Počet hodin: 2 hodiny týdně
Pomůcky: Učebnice, pracovní sešit, písanka, dataprojektor
Téma

Как тебя зовут?

Školní výstupy
Představí se
Zeptá se, jak se kdo jmenuje
Ptá se a odpovídá na otázku
Kdo to je ?

Učivo (pojmy)
Fonetika:
Základní poučení o přízvuku.
Rozlišování přízvučných a
nepřízvučných slabik.
Písmena : т, а, к, о, м, б, з, э,
н, в, у, е, я.
Mluvnice:
Věty typu : Кто это ?
Это моя мама.
Это не Ян, а
Якуб.

Познакомтесь!

Pozdraví při setkání a při loučení
Představí kamaráda/kamarádku
Domluví si telefonicky setkání

Fonetika:
Rozlišování přízvučných a
nepřízvučných slabik.
Intonace tázacích a
oznamovacích vět.
Písmena: г, д, и, й, л, п, ч, ш,

Průřezová témata
Poznámky

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora
Téma

Školní výstupy

Učivo (pojmy)
ы, р, с, ь.
Mluvnice:
1. pád podstatných jmenv
oslovení.
Oficiální a neoficiální
oslovení.
Číslovky 1-10 v 1. pádě.

Вы говорите по-русски?

Zeptá se, kde kdo bydlí a odkud je
Řekne a zeptá se na věk
Pozve kamaráda na návštěvu
Poděkuje
Omluví se

Fonetika:
Upozornění na pohyblivý
přízvuk.
Intonace oznamovacích a
tázacích vět.
Písmena: ж, ф, ц, щ. Х, ё, ю,
ъ.
Pořadí písmen azbuky.
Poučení o funkci jotovaných
písmen.
Psaní нe u sloves.
Pravopis jmen příslušníků
národů.
Mluvnice:
1. pád číslovek 11-20.
Spojení двa (три, четыре)
часа, года... пять...часов,
лет.
Časování sloves говорить

Průřezová témata
Poznámky
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Téma

Školní výstupy

Učivo (pojmy)

Průřezová témata
Poznámky

жить, знать, v přítomném
čase.

У Димы в гостях.

Zatelefonuje kamarádovi
Vysvětluje, jak se co řekne
rusky
Pohovoří o tom, jak kdo
překonává jazykové obtíže

Fonetika:
Nepřízvučné o, a.
Pohyblivý přízvuk sloves
учить, посмотреть.
Intonace zvolacích vět.
Porovnání intonace
oznamovacích a tázacích vět.
Souhrnné opakování azbuky.
Mluvnice :
1. pád číslovek 30-90 a 100900. podstatná jména po
číslovkách. Podstatná jména
(брат, мама) v 1. -3. pádě j.
č.
Osobní zájmena v 1. -3. pádě.
Časování sloves звонить,
быть, учить, посмотреть.

Песня о друге – В. Высоцкий.
Что кому и когда дарить?

