
Tematický plán 

Ruský jazyk 
Tříletý seminář ve 2. až 4 ročníku a sextě až oktávě 

platí od 1. 9. 2012 

2 hod/týden 

 

Cíl semináře: 

Čtení a psaní azbukou, osvojení základní slovní zásoby, základy pravopisu a mluvnice, čtení s porozu-

měním, porozumění slyšenému slovu, orientace v základních konverzačních tématech, jednoduché di-

alogy, jednoduchý písemný projev. 

 

Období Téma 

1. rok  

Září - listopad 
Azbuka, představování, přízvuk a intonace ruské věty., oslovení, 
pozdravy při setkání a loučení, základní číslovky, telefonování 

Prosinec Ruské Vánoce, zdvořilostní fráze, časování sloves 

Leden - únor Národy a národnosti, intonace, přízvuk a pravopis 

Březen - duben Na návštěvě, Vladimír Vysockij, ruské lidové tradice 

Květen - červen 
Rodina, příbuzenské vztahy, profese, plány do budoucna, cestování 
po Rusku, ruské reálie, shrnutí 

2. rok  

Září - listopad 
Volný čas, záliby, ruský zápor, ruské národní pohádky, slovesa I. a II. 
časování, kino, filmy, datum, anketa, dotazník, řadové číslovky, diva-
dlo, divadelní program, hudba 

Prosinec 
Novoroční přání, psaní dopisu, obálka, inzerát, minulý čas sloves, vy-
kání 

Leden - duben 
Škola, studium rozvrh hodin, práce s textem. Doprava, cestování.  Ori-
entace ve městě. Výslovnost, intonace. Nakupování, Podstatná jména 

Květen - červen 
Moskva, Petrohrad – historie a současnost, předložkové vazby. Pro-
hlídka města, Praha, orientace ve městě. Shrnutí. 

3. rok  

Září - prosinec 
Cestování, čtení s porozuměním, móda, oblékání, přídavná jména – 
měkká a tvrdá – skloňování. Charakteristika vnější. Ruské vánoční 
zvyky 



Leden - únor 
Jídlo a stravování. Stolování. Nakupování, obchody, slovesné vazby 
odlišné od češtiny, nejznámější velikáni ruské klasické literatury 

Březen - květen 
Domov, zařízení bytu. Vyjádření možnosti a nutnosti. Stupňování pří-
davných jmen. Turistika, cestování. Počasí, roční období 

 

Literatura: 

 Jelínek a kol., Raduga 1 a 2, (Učebnice pro střední a jazykové školy, Frauz 1996 – Plzeň) - učeb-

nice a pracovní sešit 

 

Požadavky: 

 Studenti budou zkoušeni z projevu písemného (3 testy a 1 kontrolní práce) a ústního 

 

Vypracovala:  Mgr. D. Maříková 


