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 Základná škola, Školská 3, 076 43 Čierna nad Tisou                                                                                                        

 

Tematický  výchovno - vzdelávací plán 

Stupeň vzdelania: ISCED 2 

Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia 

Predmet: Ruský jazyk 

Školský rok: 2017/2018 

Trieda: VII.A, VII.B 

Vyučujúci: Natália Pólyiová 

Spracovala: PaedDr. Marta Popovičová 

Učebný materiál: Elena Kováčiková, Valentína Glendová – Ruský jazyk pre 5. ročník základných škôl 
                                SPN 1997 
                                Elena Kováčiková, Valentína Glendová  - Pracovný zošit pre 5. ročník základných škôl  
            SPN 2011 
            Rusko – slovenský, slovensko – ruský vreckový slovník, SPN  Bratislava 1980   
      
Časová dotácia: 2. hodiny týždenne (66 hodín ročne) 
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M/T Tematický celok/hod.: Téma: Výkonový štandard 
Výstup na hodnotenie: 

Metódy a formy práce: Prierezové témy: Poznámky: 

IX/I Predazbukové 

obdobie – 7 hodín 

1. Lekcia – 3 hodiny 

1. Úvodná hodina 
1. Lekcia 
 V škole -  V triede 

Vzbudiť u žiakov záujem 
o štúdium ruského jazyka. 
Význam ruského jazyka pre 
komunikáciu v EU a vo svete. 
Poukázať na jazykovú príbuznosť 
so slovenským jazykom. 
Naučiť sa pozdravy, 
predstavovanie sa, prízvuk a 
intonácia ruskej vety, oslovenie, 
pozdravy pri stretnutí a lúčení, 
jednoduché povely a pokyny, 
precvičovanie slovnej zásoby, 
opis obrázkov triedy.  Slová: 
škola, učiteľ, učiteľka, pán, pani, 
žiak, žiačka, chlapec, dievča         

Motivačný rozhovor, 
Rozhovor, 
Beseda, 
Diskusia,  
Práca s knihou 
Demonštrácia modelov 
Praktické aktivity 
Pozorovanie 
Ústne opakovanie, 
Frontálne, 
Skupinové, 
Individuálne 
 

Osobnostný 
a sociálny rozvoj 
získavanie 
pozitívneho 
postoja  k sebe 
a druhým,  
formovanie 
dobrých 
medziľudských 
vzťahov v  triede         
i mimo nej,  
rozvíjanie 
základných 
zručností 
komunikácie a  
vzájomnej 
spolupráce  
 získanie 
základných 
sociálnych 
zručnosti  
akceptácia 
rôznych typov 
ľudí, názorov, 
prístupov k 

 

IX/II  1.V škole 
2. V triede 

Naučiť sa prekladať jednoduché 
vety: Ako sa voláš?..ruské mená,   
predstavovanie sa, oslovenie, 
pozdravy pri stretnutí a lúčení, 
jednoduché povely a pokyny,  
opísať obrázky. Slová: trieda, 
tabuľa, pri tabuli, lavica, okno, 
kvet, váza, stôl, na stole, stolička, 
aktovka, krieda, špongia, kde, daj 
mi, prosím, ďakujem 
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IX/III 2. Lekcia -  4 hodiny 1. 2. Lekcia       

Rodina             

 
 
 
 
 
2.Rodina            
V izbe 
Potraviny 
 

 

Rozšíriť slovnú zásobu v téme -
Rodina, príbuzenské vzťahy, 
členovia rodiny. Tvoriť 
jednoduché vety, opísať obrázky, 
fotky rodiny. 
Slová :náš, naša, rodina, otec, 
mama, starý otec, stará mama, 
brat, bratia, sestra, syn, dcéra 
Básnička: Naša rodina     
Príbuzenské vzťahy.           
Členovia rodiny, opis obrázkov 
izby. Jednoduchá veta. 
Slová :máš? doma, izba, dívať sa 
na televíziu, robiť niečo, sedieť,  
kresliť, čítať, mám, nemám, 
pomenovanie základných 
potravín, raňajky, obed, večera  

 

riešeniu 
problémov  
 vedieť pracovať 
ako aktívny člen 
skupiny  
 

 

IX/IV  1. Rodina                    

Hračky           

Oblečenie 

2. Opakovanie 
a precvičovanie učiva 
predazbukového 
obdobia 

Pomenovať hračky,  oblečenie, 
obuv, farby.  Naučiť  báseň 
o hračkách 

Zopakovanie základnej slovnej 
zásoby predazbukového obdobia. 

   

X/I 
 
 
 
 

Azbukové obdobie –  
39 hodín 
3. Lekcia – 3 hodiny  
 
 

1. 3. Lekcia     
Azbuka-  (tlačená 
a písaná azbuka)      
2. Nácvik písmen 

Tlačená a písaná azbuka, 
porovnať s latinkou.     
 
Čítať prvé slová  a krátke vety.  
Výslovnosť neprízvučného  о. 

Motivačný rozhovor, 
Rozhovor, 
Beseda, 
Diskusia,  
Práca s knihou, 

Osobnostný 
a sociálny rozvoj 
získavanie 
pozitívneho 
postoja  k sebe 
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X/II 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Lekcia – 4 hodiny 

azbuky: а, о, к, м, т,  

 

 

 

 

1. Nácvik písmen      

э, н, я, 

 

 

2. 4.Lekcia      
Azbuka-  (tlačená 
a písaná azbuka) 
Nácvik písmen 
azbuky: д, п,  

 
 
 
 
 
 
 
Prízvučné я na začiatku slova. 
Rozhovory „To je…“ „Čo robí?“ 
Precvičovať intonáciu a 
výslovnosť v opytovacích a 
zvolacích vetách. Zámená.  
Použitie zámen: ten, tá to 
Nácvik písania 
• Дома • Čítať podľa obrázkov a 

písaného textu. 

slovníkom a textom, 
Demonštrácia modelov 
Prezentácia projektov 
Praktické aktivity 
Pozorovanie 
Ústne a písomné 
opakovanie, 
Frontálne, 
Skupinové, 
Individuálne 
 

a druhým,  
formovanie 
dobrých 
medziľudských 
vzťahov v  triede         
i mimo nej,  
získanie 
základných 
sociálnych 
zručnosti  
akceptácia 
rôznych typov 
ľudí, názorov, 
prístupov k 
riešeniu 
problémov  
 vedieť pracovať 
ako aktívny člen 
skupiny  
Environmentálna 
výchova 
Skúmanie 
rozmanitosti 
rastlinných 
a živočíšnych 
druhov. 
Negatívne zásahy 
človeka do 
prírody a ich 
dôsledky na 
obmedzovanie 
rozmanitých 

X/III  1. Azbuka-  (tlačená 
a písaná azbuka)  
Nácvik písmen 
azbuky: и, у, 
2. Sloveso mať 

Výslovnosť samohlásky и. 
Jednoduchý preklad. Intonačné 
cvičenia. Tvorba dialógov.  
 
Správny preklad slovesa mať   

Nácvik písania 

 

X/IV  
 
 
 
 

1.Opakovanie učiva 
3. a 4. lekcie  
 
 
 

Písať malé i veľké písmená 
azbuky, správne ich spájať. 
Počúvať s porozumením krátke 
vety. Jednoduchými vetami opísať 
dej podľa obrázku. Používať 
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5. Lekcia – 3 hodiny 2. 5. Lekcia 
Azbuka-  (tlačená 
a písaná azbuka)  
 Nácvik písmen 
azbuky: в, е,  
 

osvojené slová a slovné spojenia 
Nácvik čítania a písania slov 
s novými písmenami. Výslovnosť 

samohlásky je  v rôznych 
pozíciách slova. 

foriem života 
Tvorba projektu 
a prezentačné 
zručnosti           
Vedieť 
prezentovať 
vlastný projekt 
a hodnotiť 
projekty 
spolužiakov 
Finančná 
gramotnosť 
Uplatniť 
spotrebiteľské 
zručnosti pri 
zodpovednom 
rozhodovaní 
o nákupe. 

XI/I  1. Azbuka-  (tlačená 
a písaná azbuka)  
Nácvik písmen 
azbuky: л, р  
Článok : Rieka 

 
 

Nácvik čítania a písania slov 
s novými písmenami. 
Správne čítanie a vyslovovanie 
prízvučného a neprízvučného 
písmena e. Výslovnosť písmena r.  
Tvoriť jednoduché dialógy.  
Intonácia opytovacej vety bez 
opytovacieho zámena  

  

XI/II  
 
6. Lekcia – 4 hodiny 

1. Ruské rodné mená 

2. 6. Lekcia 
 Azbuka-  (tlačená 
a písaná azbuka)                 
Nácvik písmen 
azbuky: б, з 

Používať skratky ruských mien 
Vladimir-Vova, Jelena-Lena 
 

Pracovať s tlačeným i písaným 
textom s novými písmenami. 
Správne čítanie tlačeného aj 
písaného textu. 
Článok: V izbe 

 

XI/III  1.Vyjadrenie záporu  
 
 
2.Azbuka-  (tlačená 
a písaná azbuka)                 
Nácvik písmen 
azbuky: с, г 
 

Vyjadrenie záporu v krátkej 
konverzácii slovom net a časticou 

ne. 
Čítať tlačenú i písanú azbuku. 
Pravopis písania slabík gi, ki  

Používať osvojené slová a slovné 
spojenia. Tvoriť krátke dialógy. 
 

 

  

XI/IV  1. Mestá Slovenska Hovoriť podľa mapky, kde sú   
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7. Lekcia – 6 hodín 

 
 
 
2. 7.Lekcia 
Azbuka-  (tlačená 
a písaná azbuka)                                     
Nácvik písmen 
azbuky: ц, ф, 

mestá. Správne používať slová 
označujúce vzdialenosť, blízko, 
ďaleko, neďaleko 
Naučiť sa čítať a písať malé i veľké 
písmená azbuky: c, f a správne ich 
spájať. 

XII/I  1. Bratislava – hlavné 

mesto Slovenska.  

 

 

2. Projekt –„Naše  
hlavné mesto“      
 

Práca s textom. Bratislava – 
hlavné mesto Slovenska. 
Intonácia opytovacej vety. Kto si a 
odkiaľ pochádzaš? Čo je na fotke? 
Čo je v meste  
 Tvrdá výslovnosť spolu- 
hlásky ц, výslovnosť „ов“ na konci 
slova. 
Prezentácia veľmi krátkeho 
projektu o hlavnom meste. . 
Pestovať hrdosť na svoju 
vlasť, svoje mesto – obec.                                                   

   

XII/II  1. Azbuka-  (tlačená 
a písaná azbuka)                 
Nácvik písmen 
azbuky: y a mäkký  
znak  

2. Moskva – hlavné 
mesto Ruska. 

Naučiť sa čítať a písať malé i veľké 
písmená a správne ich spájať. 
Nacvičiť výslovnosť y a mäkkého 
znaku- mäkkosť predchádzajúcej 
spoluhlásky 
Moskva. Náčuv a práca s textom. 
Sprístupniť základné geogra- 
fické poznatky o  Moskve a tým 
zvýšiť záujem o štúdium ruštiny. 

 

XII/III 
 

 
 

1. Moskva –projekt 

Minulý čas slovesa 

Prezentácia krátkeho projektu 
o Moskve. 

  



7 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I/II 

 
 
8. Lekcia -  5 hodín 

byť 

2. 8. Lekcia 
Azbuka-  (tlačená 
a písaná azbuka)                  
Nácvik písmen 
azbuky: ё, ю, 

 

 
 
1. V obchodnom 
dome  
2. V obchode - 

dialógy 

Vedieť správne použiť minulý čas  
slovesa „byť“ vo vetách. 
Naučiť sa čítať a písať nové 
písmená azbuky a správne ich 
spájať. Výslovnosť 
samohlások ja, je, jo, ju v rôznych 
pozíciách slova. 
 
 
 
Náčuv a čítanie dialógov. 
Intonácia zvolacej vety.  
Získať jazykové zručnosti pri 
nakupovaní v obchode. Vedieť 
napísať nákupný zoznam. 

I/III  1. Sloveso mať  

 

 

 

2. Azbuka-  (tlačená 
a písaná azbuka)                 
Nácvik písmena 
azbuky: й,                                    

Ďalej rozvíjať reč správnym 
používaním konštrukcie 
na vyjadrenie slovesa „mať“. 
Zdokonaľovať čítanie 
uplatňovaním poznatkov o ruskej 
intonácii. Rozšíriť u žiakov slovnú 
zásobu, upevniť znalosti lexiky. 
Kultúra správania sa v obchode. 
Nacvičiť písanie a výslovnosť 
nového písmena j 
 

  

I/IV 9.Lekcia – 6 hodín 1. 9. Lekcia 
 Azbuka-  (tlačená 
a písaná azbuka)                 
Nácvik písmen 
azbuky: ч, щ 

Nácvik písania písmen č, šč, a ich 

mäkkého vyslovovania. 
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II/I  1. Na hodine 
kreslenia. Vyjadrenie 
záporu slovies 
2. Azbuka-  (tlačená 
a písaná azbuka)                 
Nácvik písmen 
azbuky: ж, ш   

Práca s textom. Naučiť žiakov 
vyjadriť zápor slovies. Upozorniť 
na rozdiel pravopisu. 
Nácvik písania písmen ž, š, a ich  
tvrdú výslovnosť . 
 
 
 

  

II/II  1. Dvaja kamaráti 

2. Irena a jež - báseň 

Náčuv textu, čítanie s porozu- 
mením. 
Nacvičiť krátku básničku. Naučiť 
žiakov správne používať sloveso 
žiť. 

   

II/III  
 
 
10.Lekcia – 4 hodiny 

1. Upevňovanie učiva 

lekcie 

2. 10. Lekcia  
Azbuka-  (tlačená 
a písaná azbuka)                      
Nácvik písmen 
azbuky: х, ъ   

Precvičiť písanie a výslovnosť 
nových písmen. Upevniť novú 
slovnú zásobu, rébusy. 
Naučiť žiakov nové písmená, 
poukázať na používanie tvrdého 
znaku a výslovnosť slov s tvrdým 
znakom. Naučiť pravopis 
a výslovnosť slabiky хи.   

  

III/I  1. Na klzisku 

2. Slovesá zjesť, jesť 
a sadnúť 

 

Čítanie s porozumením, práca 

s textom. 

Slovesá zjesť, jesť a sadnúť vo 
vetách. Kto sa s čím hrá. 
Časovanie slovesa hrať 

  

III/II  
 
 
 

1. Upevňovanie učiva 

lekcie 

 

Precvičiť písanie a výslovnosť 
nových písmen. Upevniť novú 
slovnú zásobu. Hádanky, vtipy, 
krátke konverzácie.   
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11. Lekcia – 2 hodiny 2. 11. Lekcia Azbuka 
– zhrnutie. Alfavit. 
 

 Naučiť naspamäť poradie azbuky 
za pomoci básničky. 
Docvičiť písanie azbuky. Precvičiť 
čítanie tlačeného i písaného   
textu, rozvíjať hlasné čítanie 
ruských textov. Poznanie písanej 
i tlačenej podoby všetkých 
znakov ruskej azbuky.  
 
  

III/III  
 
12. Lekcia – 2 hodiny 

1. Ahoj, Ján! 

1. 12. Lekcia 

Opakovacia  

Práca s textom listu. Napísať 
krátky list priateľovi. 
Opakovanie azbuky a slovnej 
zásoby. Tvorenie viet a dialógov. 
Doplňujúce texty a cvičenia. 

   

IV/I  
 
Poazbukové obdobie 
20 hodín 
13. Lekcia – 6 hodín 

1. Opakovacia 

hodina 

2. 13. Lekcia Môj deň 

Opakovanie azbuky a slovnej 
zásoby. Tvorenie viet a dialógov. 
Doplňujúce texty a cvičenia.    

Môj deň – slovná zásoba, odhad 
významu slov z kontextu. Práca 
s rusko-slovenským a slovensko-
ruským slovníkom.  

 
 
 
Motivačný rozhovor, 
Rozhovor, 
Beseda, 
Diskusia,  
Práca s knihou, 
slovníkom a textom, 
Demonštrácia modelov 
Prezentácia projektov 
Heuristická metóda 
Praktické aktivity 
Pozorovanie 
Ústne a písomné 
opakovanie, 
Frontálne, 

 
 
 
Osobnostný 
a sociálny rozvoj 
získavanie 
pozitívneho 
postoja  k sebe 
a druhým,  
formovanie 
dobrých 
medziľudských 
vzťahov v  triede         
i mimo nej,  
rozvíjanie 
základných 
zručností 

 

IV/II  1.Tvorenie 
prísloviek. 
Väzba čísloviek so  
slovom čas. 
2.  1. osoba 
jednotného čísla 
slovies a neurčitok 
slovies. 

Naučiť žiakov tvoriť príslovky 
a správnu väzbu čísloviek so 
slovom čas. 
Naučiť žiakov prvú osobu 
jednotného čísla slovies 
a neurčitok slovies. 
 

 

IV/III  1. Básnička: Zavčas Naučiť žiakov básničku: Zavčas 

rána. Upevniť  a precvičiť učivo 
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rána 

2. Môj režim dňa 

lekcie.                                       

Naučiť žiakov jednoducho 

porozprávať svoj režim dňa. 

Skupinové, 
Individuálne 
 

komunikácie a  
vzájomnej 
spolupráce  
 získanie 
základných 
sociálnych 
zručnosti  
akceptácia 
rôznych typov 
ľudí, názorov, 
prístupov k 
riešeniu 
problémov.  

IV/IV  
 
14. Lekcia – 5 hodín 

1. Upevňovanie učiva 

lekcie                     

2.14. Lekcia             

Čo robíme v škole 

 

Upevniť učivo lekcie, prekladové 

cvičenia, hádanky, vtipy.     

Rozšíriť slovnú zásobu žiakov 

o slová lekcie. Práca so 

slovníkom. 

 

V/I  1. Čo robíme v škole 

 
 
 
2. 1. osoba 
množného čísla 
slovies 

Pracovať s textom :  
Čo robíme v škole. 
Zdokonaľovať techniku čítania 
s porozumením, ruskú výslovnosť 
a intonáciu.                              
Naučiť žiakov prvú osobu 
množného čísla slovies. 
 

   

V/II  1.Dni v týždni  
Rozvrh hodín 

                                    

2. Upevňovanie učiva 

lekcie 

Naučiť žiakov dni týždňa.  
Naučiť ich porozprávať  Čo robia 
v škole. A vedieť napísať svoj 
rozvrh hodín.                        
Upevniť a precvičiť učivo lekcie 

  

V/III 15. Lekcia – 5 hodín 1. 15. Lekcia 
Ako pomáhaš doma? 
 
2. Ako pomáhaš 

Rozšíriť slovnú zásobu žiakov 
o slová lekcie. Práca so 
slovníkom.                          
Pracovať s textom :  
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doma? 
 

Ako pomáhaš doma? 
Zdokonaľovať techniku čítania 
s porozumením, ruskú výslovnosť 
a intonáciu 

V/IV  1.2. osoba 
jednotného čísla 
slovies. 
2. Báseň: Čo bolo na 
obed? 
Mesiace roka   

Naučiť žiakov druhú osobu 
jednotného čísla slovies. 
  
Naučiť žiakov reprodukovať 
báseň: Čo bolo na obed?       
Naučiť mesiace roka 

  

VI/I  
 
16. lekcia  - 4 hodiny 

1. Upevňovanie učiva 
lekcie                         
2. 16. Lekcia       
Viete počítať? 

Upevniť a precvičiť učivo lekcie 

Osvojiť základnú slovnú zásobu 
v téme. Naučiť sa počítať do 100, 
správne vyjadriť slovo vek 
v spojení s číslovkami. 

   

VI/II  1. Viete počítať?        

 

 

2. osoba množného 
čísla slovies 

Pracovať s textom :  
Viete počítať? 
Zdokonaľovať techniku čítania 
s porozumením, ruskú výslovnosť 
a intonáciu 
Naučiť žiakov používať  2.osobu 
množného čísla slovies. 

  

VI/III  1. 2 krát 2 je 4.  

2. Záverečné 
hodnotenie 
a klasifikácia žiakov 

Naučiť sa pieseň 2 krát 2 je 4.  

 

 

  

 


