I U V E N T A S
Soukromé gymnázium a Střední odborná škola, s.r.o.
ČASOVÉ ROZVRŽENÍ UČIVA
PŘEDMĚT:

RUSKÝ JAZYK

ŠKOLNÍ ROK:

2016/2017

TŘÍDA:

GY 1

FORMA STUDIA:

DENNÍ

ČASOVÁ DOTACE:

3 hodiny týdně

1.POLOLETÍ

Rusko a ruský jazyk
Как тебя зовут?
 Představování, otázky a odpovědi, jak se kdo jmenuje
Seznámení se azbukou, nácvik psaní
Pořadí písmen azbuky. Poučení o funkci jotovaných písmen.
Fonetika
 Přízvuk, přízvučné a nepřízvučné slabiky.
 Výslovnost samohlásek «у» а «и», samohlásek «с»
Познакомьтесь!
 Pozdravy při setkání a loučení. Seznamování. Telefonický hovor.
Fonetika
 Výslovnost souhlásek: «ш», «л»
 Výslovnost samohlásek «ю», «е»
Gramatika
 Osobní zájmena, časovaní sloves
Lexikální zásoba – pozdravy
Ruština ve světě
Fonetika
 Výslovnost «ть»
 Výslovnost samohlásek «я, е»
 Intonace
Мой класс
gramatika
 Psaní не u sloves
 Vazba – я люблю, мне нравиться
 Skloňování podstatných jmen
Lexikální zásoba - škola, předměty
Наша семья
 Členové rodiny, já a moje rodina
Fonetika
 Výslovnost souhlásek «ё,е,ю»
 Výslovnost samohlásek «и, ы»
gramatika
 Skloňování podstatných jmen ženského rodu
 Základní číslovky 1-12, sčítání, odčítání
 Časovaní sloves, vazba slovesa играть
 Vazba – я люблю, мне нравиться
Lexikální zásoba – rodina, profese, domácí zvířata
Vánoce v Rusku
Страна моя родная – у нас новенькая
Fonetika
 Výslovnost souhlásek «ч, ж», «р´, л´»
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Gramatika
 Přivlastňovací zájmena
 Vazba «У меня есть...»
 Předložky
 Psaní «-н-» или «-нн-»
 Samohlásky po souhláskách «ж,ш, ц»
 Skloňování podstatných jmen středního rodu
 Časovaní sloves – жить, говорить, изучать
Lexikální zásoba – státy, obyvatelé států a jejich řeč
Reálie a kultura: národnosti ruské federace
2.POLOLETÍ

В школе
Gramatika
 Číslovky 0 – 20
 Já mám, ty máš
 Časovaní sloves – писать, читать, учиться , рисовать
Lexikální zásoba - škola, předměty, rozvrh hodin, přejatá slova, jméno po otci
Reálie a kultura: systém vzdělávání v Rusku a ČR
День рождения только раз в году.
Fonetika
 Výslovnost přejatých slov
Gramatika
 Číslovky 30 -100
 Určení času, psaní data
 Spojení číslovek s podstatnými jmény
 Minulý a budoucí čas
Lexikální zásoba – roční období, příroda, počasí
Reálie a kultura: Alexandr Sergejevič Puškin
Что подарить? Где покупить?
Gramatika
 Vyjádření potřeby, přání «мне нужно.., ,я хоч.., мне надо...»
 Nesklonná podstatná jména
Lexikální zásoba – nakupování, obchody, oblečení
Reálie a kultura: ГУМ
Приятного аппетита!
Gramatika
 Číslovky 200 -1000
 Číslovky
 Spojení číslovek s podstatnými jmény
 Objednání jídla, vyjádření pochvaly
Lexikální zásoba: jídlo, nápoje,
Reálie a kultura: tradiční ruská kuchyně
Повторение - мать учения!
Fonetika – fonetická cvičení k upevnění výslovnosti
Gramatika
 Skloňování zájmen
 Přídavná jména
 Plány na léto
Lexikální zásoba – sportovní potřeby
Systematizace učiva 1.ročníku
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