PŘE H LE D UČIVA

fonetika

gramatika

Буквы
и звуки

Azbuka: písmena a hlásky. Základní
informace o ruském přízvuku
a redukci hlásek.

1

Привет!

Volný ruský přízvuk, základní
informace. Redukce А, О.
Výslovnost tvrdých a měkkých
souhlásek, znělých a neznělých
souhlásek. Neznělost souhlásek
na konci slova. Výslovnost -ТСЯ,
-ТЬСЯ.

Rozlišování ruských podstatných jmen
podle kategorie rodu (M, F, N) v jednotném
čísle. Základní informace o pádech ruských
podstatných jmen. 1. pád jako oslovení. Použití
slovesa быть v přítomném čase ve větách.
Výraz меня зовут… Rozlišování významů sloves
учить a учиться. Časování slovesa говорить
v přítomném čase. 1. pád osobních zájmen.

2

Кто это?
Что это?

Ruský přízvuk, základní informace.
Intonace v oznamovacích a tázacích
větách s tázacím slovem. Redukce
E, Я. Výslovnost souhlásek Ж, Ш, Ц
a samohlásek Ы, И.

Životná a neživotná podstatná jména.
Konstrukce Это не…, а… Přivlastňovací zájmena
мой, твой, его, её, наш, ваш, их. Konstrukce
У меня есть (mám). 2. a 4. pád osobních zájmen.
Časování slovesa жить v přítomném čase.

3

Мне это
нравится

Jotované samohlásky. Redukce
A, O, E. Intonace v tázacích větách
bez tázacího slova.

Vyjádření českého výrazu rád v ruštině. Mне
нравится/нравятся. 3. pád osobních zájmen.
1. а 2. typ časování ruských sloves na příkladu
sloves любить, учить, учиться, играть,
собирать, заниматься, кататься, увлекаться.
Zvratná slovesa (základní informace). Přehled
4., 6., 7. pádu neživotných podstatných jmen
jednotného čísla. Minulý čas sloves (základní
informace).

4

Кем ты
работаешь?

Intonace v tázacích větách sе
spojkou А. Pohyblivý přízvuk.

Časování slovesa работать v přítomném čase.
Konstrukce работать + где? a работать + кем?
Předložky в a на + místo. 7. pád podstatných
jmen mužského a ženského rodu. Číslovky 0–20.
Vazby 1 год, 2, 3, 4 года, 5–20 лет.

5

Делу –
время,
потехе –
час

Výslovnost předložky
s následujícím slovem, vč. slov
začínajících písmenem И. Asimilace
souhlásek. Vedlejší přízvuk ve
složeninách.

Časování sloves вставать, идти, завтракать,
обедать, ужинать, умываться v přítomném
čase. Slovesa начинаться, кончаться/
заканчиваться.

6

Пальчики
оближешь!

Výslovnost jotovaných samohlásek.
Výslovnost Ш, Щ, skupin souhlásek
CЧ, ЗЧ, ЖЧ.

Číslovky 30–1 000, 21–29 atd. Spojení číslovek
a podstatných jmen. 2. pád podstatných jmen
jednotného čísla. Konstrukce нет + 2. pád
(není). Časování sloves есть, пить v přítomném
a minulém čase. Koncovky přídavných jmen
mužského, ženského, středního rodu jednotného
a množného čísla.

7
8

В гостях
хорошо, а
дома лучше

Pohyblivý a stálý přízvuk.
Výslovnost skupin souhlásek
СЖ, ЗЖ, СШ, ЗШ.

Základní předložky označující místo. Slovesa
стоять, висеть, лежать, находиться. Řadové
číslovky 1.–10. Skloňování podstatných jmen
rodu ženského s Ь na konci (кровать).

Счастливого
пути!

Intonace při vyjádření hodnocení.

Slovesa pohybu: идти, ходить, ехать, ездить.
Jejich časování v přítomném a minulém čase.
Používání sloves идти, ехать s předponami.
Budoucí čas sloves (základní informace).
3. pád podstatných jmen jednotného čísla.
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lexikum

text

reálie

Základní slovní zásoba potřebná pro
nácvik psaní a čtení. Zákládní slovní
zásoba k tématům Rodina, Vzdělání.
Číslovky.

Procvičování psaní a čtení.

Významná místa Ruska (města, řeky,
hory apod.).

Základní slovní zásoba pro vyprávění
o sobě. Základní pozdravy a loučení,
základní výrazy pro seznámení,
спасибо, otázka как дела?
a základní odpovědi, slovní zásoba
k tématu Vzdělávání.

Простите, где улица Пушкина?
Text formou e-mailu kamarádce.
Základní informace o pravidlech
oslovení v ruském prostředí.

Фамилия, имя, отчество (ФИО).
Základní pozdravy a loučení, otázka
как дела? a základní odpovědi,
pravidla oslovení v ruském prostředí.
Báseň A. S. Puškina «Ты и Вы».

Základní slovní zásoba k tématům
Rodina, Povolání, Zeměpis.

Что это?
Text o obrazu K. Maleviče Černý
čtverec. Procvičování konstrukce
Это – … Základní slovní zásoba
k tématu Umění.

Významné osobnosti Ruska (vědci,
spisovatelé, hudebníci, sportovci
atd.). Obraz K. Maleviče Černý
čtverec. Lidová píseň «Миленький
ты мой». Přísloví.

Základní slovní zásoba k tématům
Zájmy, Památky.

На все руки мастер.
Text o koníčkách, významné
osobnosti Ruska. Procvičování slovní
zásoby a gramatiky lekce.

Významné osobnosti Ruska,
památky, dějiny.

Základní slovní zásoba k tématům
Zaměstnání, Povolání (pokračování),
Instituce.

Известные женщины.
Text o slavných ženách. Procvičování
slovní zásoby a gramatiky lekce.

Pracovní inzeráty na internetu.
Významné osobnosti Ruska.
Historická povolání a moderní
profese. Úryvek z básně Vladimíra
Majakovského «Кем быть?».

Základní slovní zásoba k tématu
Můj den. Vyjádření času: roční
období, měsíce, dny v týdnu, hodiny.

Один день в Космосе.
Text o tom, jak probíhá pracovní
den kosmonautů na Mezinárodní
vesmírné lodi. Procvičování slovní
zásoby a gramatiky lekce.

Transsibiřská magistrála. Přehled
školního roku a prázdnin v Rusku.
Přísloví. Píseň Viktora Tsoje «Около
семи утра».

Základní slovní zásoba k tématu
Stravování. Fráze při stolování.

Мой пост о посте.
Text formou příspěvku v blogu
o půstu. Procvičování slovní zásoby
a gramatiky lekce.

Ruské speciality. Velký půst před
Velikonocemi. Ruské posezení
při čaji. Obraz Borise Kustodĳeva
«Купчиха, пьющая чай». Báseň
Daniila Charmse «Очень-очень
вкусный пирог». Přísloví a rčení.
Konverzační fráze u stolu.

Základní slovní zásoba k tématům
Bydlení, Nábytek.

Сдаётся квартира.
Text formou inzerátu obsahuje popis
bytu. Procvičování slovní zásoby
a gramatiky lekce.

Různé typy domů, obydlí. Lidová
pohádka «Теремок». Pořadí pater
v Rusku.

Základní slovní zásoba k tématům
Doprava, Cestování. Názvy států,
národností a jazyků.

Объявления (Вотчина Деда Мороза,
Пушкинский музей, Аркаим,
завод гжели). Text formou inzerátů
obsahuje informace o výletеch
a zajímavých místech. Procvičování
slovní zásoby a gramatiky lekce.

Významná místa a památky Ruska.
Úryvek z básně Korneje Čukovského
«Тараканище». Přísloví.
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