Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora
Předmět: Základy ruského jazyka (ZRJ)
Náplň: Výstupy odpovídající úrovni A2 podle SERR
Třída: Čtvrtý ročník a oktáva
Počet hodin: 2 hodiny týdně
Pomůcky: Učebnice, pracovní sešit, písanka, dataprojektor
Téma

Наша семья.
Таня и Зузана говорят о
своей семье.

Školní výstupy
Představí členy rodiny
Pohovoří o příbuzných
Představí své sourozence
Odpovídá na otázky, kdo kde
studuje nebo pracuje

Učivo (pojmy)
Fonetika:
Změny intonace otázek podle
jejich smyslu.
Pohyblivý přízvuk slovesa
учиться.

Průřezová témata
Poznámky
Тяжёлая доля.
Разобраться в родственных
связах иногда очень трудно.
Чьи предки старше?

Mluvnice:
Podstatná jména po číslovkách
2, 3, 4.
Věty typu:
У тебя есть брат?
Уменя есть брат.
У меня нет брата.
Osobní zájmena v 1. – 3. pádě.
Přivlastňovací zájmena v 1.
pádě j. a mn. č.
Časování sloves работать,
учиться.
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Téma

Профессия.
Интервью.

Свободное время.
Так когда же мы
встретимся?

Školní výstupy

Představí povolání členů své rodiny.
Ptá se, čím se chce kdo stát.
Pohovoří o svém volném čase a o
tom, co ho zajímá.

Vyjádří, co má a nemá rád.
Zeptá se na pocity druhých.
Pozve někoho na návštěvu.
Přijme nebo odmítne pozvání.

Učivo (pojmy)
Fonetika:
де, те, не v přejatých slovech.
Intonace otázek.

Průřezová témata
Poznámky
У дюдей бывают разные
профессии.
Приглашаем на работу...

Mluvnice:
Věty typu:
Папа работает врачом.
7. p. j. č. vybraných
podstaných jmen.
Názvy profesí mužů a žen.
4. p. osobních zájmen.
Časování slovesa хотеть.
Rozlišování slovesných tvarů
нравится, нравятся,
интересует, интересуют.

Fonetika:
Opakování: výslovnost
nepřízvučných samohlásek.
Výslovnost tvrdého л a
měkkého л´.
Mluvnice:
I a II. časování sloves typů
читать, жить,
говорить,учить.

Борись Пастернак.
Лев Николаевич Толстой.
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Téma

Školní výstupy

Učivo (pojmy)

Průřezová témata
Poznámky

Zvratná slovesa.
Slovesa se skupinou -ова, ева.
Slovesa se změnou
kmenových souhlásek typů
писать, ходить.
Slovesné vazby играть на
чём, играть во что.

Знакомство.
Объявления.

Seznámí se s někým.
Napíše dopis.
Napíše seznamovací inzerát.
Zjišťuje, co koho baví.

Fonetika:
Opakování: intonace otázek a
odpovědí.
Výslovnost zakončení
zvratných sloves -ться, -тся.
Mluvnice:
Slovesa se změnou
kmenových souhlásek
(pokračování).
Zvratná slovesa
(pokračování).
Slovesné vazby
интересоваться чем,
увлекаться чем.
Skloňování osobních zájmen.

Лишний биллет.

