
Roční plán práce 
 

Třída: VII.C       Předmět: Ruský jazyk 
Vyučující: Iva Švrčková     Počet hodin týdně: 2 
 
Měsíc Učivo Očekávané výstupy poznámka 

Září Jak se jmenuješ? 
představování 
přízvuk 
nácvik psaní prvních písmen 

- rozumí jednoduchým 

pokynům při práci 
- představí se, utvoří 
jednoduchou otázku 
- zopakuje věty se 
správnou intonací 
- čte a píše daná písmena 

 

Říjen Seznamte se! 
opakování azbuky 
procvičování záporu a jednoduchých vět 
čtení jednoduchých slov a vět 
procvičování písmen formou přepisu textů   
a doplňování 
 
 

- doplní scházející 
písmena do slov  
- přečte probraná slova   
a jednoduché věty 
- odpovídá na otázky 
vyučující 
- přepíše grafickou 
podobu probraných 
písmen do písemné 
podoby 

 

Listopad Kdy a kde se setkáme? 
procvičování a opakování písmen 
přízvuk – poslech a označení přízvuku 
říkanky – nácvik výslovnosti 
slovní zásoba ve větách 
oslovování v ruštině 
číslovky 1 - 10 v 1. pádě  
 

- pozdraví při setkání i 
loučení 
- představí spolužáky 
- zvládne zpaměti 
říkanky, které slouží 
k nácviku výslovnosti 
- přepíše grafickou 
podobu probraných 
písmen do písemné 
podoby 

 

Prosinec Jméno  
nácvik čtení 
opakování písmen  
slovní zásoba, oslovování 
rozhovory  
číslovky – opakování  

- domluví telefonicky 
setkání s kamarádem 
- vyjmenuje číslovky 1 – 
10 

 

Leden Mluvíte rusky? 
rozhovory – zjišťování základních údajů 
opakování slovní zásoby tématu rodina a 
pozdravy  
intonace oznamovacích a tázacích vět 
čtení jednoduchých textů, výslovnost 
1. pád číslovek 11-20 
počítaný předmět po číslovkách 2, 3, 4 
časování sloves  
další písmena azbuky 

- uvádí písmena azbuky, 
číslovky 11-20 v 1. pádě 
- vyčasuje  
- rozlišuje výslovnost  
- přepíše grafickou 
podobu probraných 
písmen do písemné 
podoby 

 

Únor Mluvíte rusky? 
procvičování písmen (vyhledávání písmen, 
přepis textů) 
rozhovory 

- používá známou slovní 
zásobu v rozhovorech 
- napíše jednoduché věty, 
slova i písmena   

 



procvičování slovní zásoby 

Březen Den, týden 
dny v týdnu 
časování sloves – procvičování 

- vyjmenuje dny v týdnu 
- vyjádří, odkud pochází, 
kolik má roků 

 

Duben Narozeniny 

procvičování azbuky 
slovní zásoba, ústní překlad vět 
doplňování probraných sloves do vět 

- uvádí pořadí písmen 
azbuky  
- používá slovesa 

 

Květen Na návštěvě 
upevňování znalostí písmen azbuky 
procvičování čtení textů  
procvičování časování  
intonace vět 
minulý čas sloves 

- porovná intonaci vět 
- vyčasuje probraná 
slovesa 
- používá slovesa ve 
větách 
 

 

Červen Celkové opakování učiva 
azbuka (tiskací i písemná podoba) 
výslovnost, intonace 
rozhovory – slovní zásoba, číslovky 

- využívá a upevňuje 
získané vědomosti 

 

 


