
RUSKÝ JAZYK 
                                                        7.TŘÍDA 

 

září –   Seznámení s jazykem a řečí 

            Seznámení s azbukou 

       Téma: Наша семья 

       Mluvnice: Věty typu „ Кто дома?, Это мама.“ 

       Zvuková a grafická stránka jazyka: Základní poučení o přízvuku 

                                       Písmena  а, о, к, м, т, д, э, п, н, у, и 

 

říjen – Téma: Комната 

            Mluvnice: Podstatná jména rodu muž. a žen. v 1. pádě 

            ZGS:  Rozlišování přízvučných a nepřízvučných slabik ( o, a ) 

                       Výslovnost „e“ na začátku a uprostřed slova 

                       Písmena е, в, л, р 

 

listopad – Téma: Как тебя зовут? 

               Mluvnice: Osobní zájmena v 1. a 4. pádě 

                                 Rozhovory 

               ZGS: Intonace oznamovacích a tázacích vět 

                         Psaní „ne“  u sloves 

                         Věty typu „ Это не мама, а бабушка.“ 

                         Písmena з, я, й, б, ы 

 

prosinec – Téma: Город Прага 

                  Mluvnice: Časování sloves – 1. os. mn.č., infinitiv 

                  ZGS: Intonace zvolacích vět 

                            Písmena г, с, ч, ш, ж 

 

leden – Téma: Познакомьтесь! 

             Mluvnice: Pozdravy a oslovení, představování 

                               1.pád jmen v oslovení 

                               Ruská jména a jejich zdrobněliny 

                               Číslovky 1-10 v 1. pádě 

             ZGS: Pravopis ги, ки, хи 

                       Písmena ц, щ, ф, х, ё, ю, я 

                       Poučení o funkci jotovaných písmen 

 

únor – Téma: Город Москва 

            Mluvnice: Věty typu „ Откуда ты? Я из Москвы.“ 

                              Časování sloves „ жить“, „говорить“  v přítomném čase 

            ZGS: Výslovnost předložkových spojení „ из Америки, от Ольги, в училище“ 

                      Pořadí písmen azbuky 

 

březen – Téma: Вы говорите по-русски? 

               Mluvnice: Časování sloves „ говорить“, „ учить“, „знать“ v přítomném čase 

                                 Minulý a budoucí čas sloves 

               ZGS: Intonace různých typů otázek 

                         Pravopis jmen příslušníků národů 

 



 

 

duben – Téma:  В магазине ( одежда ) 

              Mluvnice: Ukazovací zájmena, přídavná jména 

                                Práce se slovníkem  

                                Rozkazovací způsob sloves 

                                Věty typu „ Купи мне эту чёрную юбку.“ 

 

květen – Téma:   Позвонить по телефону  

               Mluvnice: Číslovky 11-20 

                                 Dny v týdnu 

                                 Rozhovory „Когда мы встретимься?“ 

 

červen – Téma: День рождения 

               Mluvnice: Pozvání na návštěvu 

                                 Slovní zásoba - подарки 

                                 Věty typu „ Сколько тебе лет?“ 

               SOUHRNNÉ OPAKOVÁNÍ 

 

    


