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témata, dialogy

gramatika

1

Такoй как
надо!

Fyzický popis člověka, kdo je komu podobný
a jak vypadá. Dialogy: Popis vzhledu,
domlouvání schůzky, podobnost mezi
příbuznými, vzhled známého herce.
Studenti se učí popisovat vzhled člověka,
jeho přibližný věk.

Vazba похoж на кого. Skloňování
přídavných jmen tvrdého a měkkého
typu – 2. a 4. pád. Podstatná jména
v 1. pádu množného čísla.
Skloňování osobních zájmen.

2

Здоровье
дороже
золотa

Zdraví, zdravotní stav. Návštěva lékaře,
rozhovor v ambulanci. Omluva. Komunikace
pomocí dopisu. Rady, prosba.
Dialogy: Omluva z důvodu nemoci, návštěva
lékaře, popis obtíží a léčby, jak si zachovat
pevné zdraví. Studenti se učí popsat svůj zdra
votní stav, omluvit se ze zdravotních důvodů.

Slovesa болеет – болит. Slovesa
2. časování s pohyblivým přízvukem
(лечить, лечиться). Надо, нужно.
Podstatná jména ve 2. a 4. pádu
množného čísla. Vyjádření životnosti.

3

С праздником!

Svátky a tradice, gratulace. Vyjadřování data.
Dialogy: Oslava narozenin, vítání Nového
roku, přání k Vánocům, k výročí svatby.
Studenti se učí o svátcích a tradicích, učí se
popsat svátek a napsat blahopřání.

Řadové číslovky. Vyjadřování data
(den a měsíc). Podstatná jména ve 3.,
6. a 7. pádu množného čísla. Slovesa
2. časování se změnou kmenové
souhlásky.

4

Вот это
характер!

Povaha. Popis lidských vlastností.
Dialogy: Popis známého, výtka nevhodného
chování, popis povahy babičky,
zaměstnavatele.
Studenti se učí popsat povahu člověka,
vyjádřit souhlas/nesouhlas, osobní názor.

Skloňování přídavných jmen tvrdého
typu ve 3., 6. a 7. pádu jednotného čísla.
Skloňování zájmen такой, какой a этот.
Podmiňovací způsob. Modální konstrukce
s výrazem придётся.

5

После
дождичка
в четверг

Počasí a klimatické změny. Co bych
dělal, kdyby bylo hezčí počasí. Co dělat
o prázdninách – v závislosti na ročním období.
Dialogy: Plánování výletu, prázdnin, úvahy
o budoucím povolání, maminčiny rady.
Studenti se učí popisovat, jaké je počasí,
rozumět předpovědi.

Skloňování přídavných jmen měkkého
typu ve 3., 6. a 7. pádu jednotného čísla.
Jednoduchý 2. stupeň přídavných jmen
a příslovcí. Podmínkové věty.

6

Мне это
идёт?

Móda, oblečení. Nákupy. Hodnocení, prosba,
rada, vyjádření postoje.
Dialogy: nakupování, plánování obchodní
schůzky, nákupy ve slevách, hodnocení
oblečení. Studenti se učí popisovat, jak se
obléct ke konkrétní události, co člověku sluší/
nesluší.

Tázací a vztažné zájmeno чей, чья,
чьё, чьи. Можно, нельзя. 2. stupeň
přídavných jmen a příslovcí s předponou
по-. Slovesa мочь, смочь, помочь.
Časování nepravidelného slovesa хотеть.

7

Иду куда
глаза
глядят

Orientace ve městě – popis cesty, jak se
dostat na místo, využití hromadné dopravy.
Dialogy: dotazy na cestu ve městě, popis
cesty z letiště do centra, jízda taxíkem, cesta
vlakem. Studenti se učí rozumět popisu cesty
a popsat, jak se dostat na určité místo pěšky či
dopravním prostředkem.

Slovesa a předložky pro orientaci ve
městě: дойти, доехать, добраться,
пройти, проехать, попасть; cесть, ехать,
пересесть, выйти. Slovesa 1. časování
s příponou -ова/-ева-. Памятник (кому́,
чему́). Там, туда. Slovesa 1. časování se
změnou kmenové souhlásky.

8

Новые
горизонты

Plány do budoucna: studium, práce/podnikání,
svatba, cestování, dobrovolnictví. Dialogy:
výsledky obchodních jednání, nabídka
k sňatku, pracovní plány do budoucna,
plánování rodinného a pracovního života.
Studenti se učí popsat své plány do budoucna,
mluvit o studiu, práci, rodinném stavu.

Určovací zájmeno весь. Slovesa начинать,
начинаться, закончить/окончить,
заканчивать/оканчивать; cдавать, сдать
(экзaмены); выходить/выйти замуж
за кого, жениться на ком, пожениться.
Rozlišení можно a может быть. Tvoření
příslovcí od přídavných jmen.

Уче́бная програ`мма.

lexikum

text

reálie

Slovní zásoba fyzického popisu člověka,
slovesné vazby, antonymické dvojice
přídavných jmen s významem vlastnosti
(красивый × некрасивый, стройный,
худой × толстый, молодой × старый
apod.), základní názvy částí těla.
Slova возраст, рост, fráze похож на.

Идеалы красоты.
Text o ideálech krásy v průběhu času.
Pojem богатырь.

Popis postavy Wolanda z románu
M. А. Bulgakova Mistr a Markétka
(Мастер и Маргарита). Obrazy
známých ruských malířů. Pojem
богатырь. Postavy z ruských
lidových pohádek. Komentář ke
slovům молодой человек/юноша.
Frazeologie spojená se vzhledem.

Základní slovní zásoba k tématu Zdraví,
zdravotní stav, léčba, zdravý životní
styl. Základní seznam názvů nemocí,
částí těla, lékařských odvětví. Rozdíl:
болит нога – болеть гриппом. Přání:
Будьте здоровы! Выздоравливай!
Поправляйся!

Выздоравливай!
Text formou dopisu o zdravotním
stavu, obsahuje rady.

Významní lékaři: Н.И. Пирогов,
С.П. Боткин, Г.Е. Сухарева,
С.Н. Фёдоров, В.А. Кашеварова
‑Руднева.
Frazémy k tématu zdravotní stav.

Základní slovní zásoba k tématu Svátky,
tradice, oslava, gratulace. Konstrukce
pro gratulace, konstrukce чтобы, пусть.

Вот что написала девочка Таня
о своих любимых праздниках.
Text obsahuje popis svátků.

Ruské státní svátky, vybrané rodinné
a jiné svátky, tradice: Новый год,
Рождество, Татьянин день, день
рождения, именины, годовщина.
Pohlednice a blahopřání. Písně
k narozeninám vč. písně Kаравай.

Základní slovní zásoba k tématu
Povaha, lidské vlastnosti. Vyjádření
souhlasu/nesouhlasu, osobního názoru.

Наши правила безопасности
в интернете.
Text formou diskuse ve školním fóru
o bezpečném chování na internetu.

Čínský horoskop. Úryvek z divadelní
hry A. Vampilova Starší syn (Старший
сын). Povaha zvířat v ruských
pohádkách.

Slovní zásoba k tématu Počasí. Fráze
идёт дождь/снег. Plánování. Ekologie.
Doporučení, rady.

Глобальное изменение климата.
Text o globálních klimatických
změnách.

Úryvek básně A. S. Puškina o zimě.
Podnebí v Rusku (Сочи, Верхоянск).
Zvyky (ледовые скульптуры,
Крещение). Vtipy o počasí.

Názvy oblečení, obuvi, slovesa k tématu
Oblečení: oдеться/одеваться, надеть/
надевать, идёт/не идёт, подходит/
не подходит. Slovní zásoba k tématům
Nákupy, Оbchodní jednání, Zaměstnání.

По одёжке встречают, по уму
провожают, или как одеться на
собеседование.
Text formou příspěvku na módním
blogu o tom, jak se obléct na
pohovor.

Báseň Daniila Charmse Что это
было? Příklady tradiční lidové
obuvi (лапти, валенки, пимы,
унты), павлопосадский платок.
Číslování velikostí v Rusku. Frazémy,
rčení, vtipy.

Slovní zásoba k tématům Město,
Orientace ve městě, rozlišení там
а туда, slovesné vazby (дойти, доехать
до, попасть), předložky pro označení
směru. Prosba o radu: Как доехать/
дойти до…? Где находится…?
Подскажите, пожалуйста, …

Привет, Марушка! Text ve formě
dopisu kamarádce o ruských
významných místech, která jsou
vyobrazena na bankovkách.

Významná místa Ruska, pevnosti
(кремли), zajímavé pomníky
v ruských městech. Москва, park
Зарядье.

Rozšíření a opakování slovní zásoby
k tématům Studium, Práce/Povolání,
Podnikání, Rodina (vč. nabídky k sňatku),
Cestování, Оbchodní jednání. Opakování
základních intencí a frází s modálními
částicemi.

Tři texty formou dopisů kamarádům
o plánech, studiu a zaměstnání.

Významní autoři sci-fi. Úryvek
z knihy Kira Bulyčova Za sto let
(Сто лет тому вперёд).

Уче́бнaя програ`мма.
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