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UČEBNÉ OSNOVY K PREDMETU: RUSKÝ JAZYK 

 

Názov ŠkVP „Sme moderná a otvorená škola“ 

Stupeň vzdelania ISCED 2 

Vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia pre druhý stupeň ZŠ 

Dĺžka štúdia 3. roky 

Forma štúdia Denná 

Vyučovací jazyk Slovenský 

Ročník 7. - 9. Ročník 

 

Ročník Triedy Vyučujúci predmetu (skr.) 

5. ročník   

6. ročník   

7. ročník 7.A,7.B, 7.C HET 

8. ročník 8.A, 8.B, 8.M HET 

9. ročník 9.A, 9.B, 9.M HET, PEL 

 

Časový rozsah výučby(počet hodín týždenne) 

 ŠVP ŠkVP 

5. ročník  - - 

6. ročník - - 

7. ročník 2 2 

8. ročník 2 2 

9. ročník 2 2 

ŠVP = Štátny vzdelávací program  

ŠkVP = Školský vzdelávací program 



JAZYK A KOMUNIKÁCIA PRE DRUHÝ STUPEŇ ZŠ 
 

V jazykovej časti oblasti jazyk a komunikácia sú určujúcimi ciele rozvíjania komunikatívnych 

schopností žiakov, ktoré síce boli deklarované aj v minulosti, ale ich uskutočňovanie bolo vytláčané 

tendenciou obsiahnuť pomerne veľkú sumu jazykových pojmov na vysokej úrovni abstrakcie. 

 Zdôrazňujeme preto chápanie jazyka ako nástroja myslenia a komunikácie medzi ľuďmi, čo by sa 

vo vyučovaní jazyka malo premietnuť do zámerného preferovania rozvoja komunikatívnych 

kompetencií, ktoré budú istým teoretickým i praktickým východiskom ich ďalšieho rozvíjania 

v ostatných vyučovacích predmetoch s ohľadom na ich špecifické potreby. Výrazne sa posilnil 

komunikatívno-zážitkový model vyučovania jazyka a naopak oslabila sa tendencia obsiahnuť „školskú 

podobu“ vednej disciplíny – lingvistiky. Obsah sa zredukoval v prospech aktivít žiakov, ktorí majú v čo 

najväčšom rozsahu interpretačno-hodnotiacim spôsobom pracovať s jazykovými 

komunitátmi. Najväčší akcent sa pritom kladie na vlastnú tvorbu jazykových prejavov, prácu 

s informáciami, čitateľskú gramotnosť, schopnosť argumentovať a pod. 

Dobré zvládnutie jazykového učiva a najmä komunikatívnych kompetencií vytvára predpoklad 

na rozvinutie schopnosti úspešne sa uplatniť na trhu práce a v súkromnom živote. Jazyk sa chápe ako 

znak národnej a individuálnej identity, ako prostriedok komunikácie a profesionálnej realizácie 

a prostriedok na vyjadrovanie citov a pocitov. 

Cudzie jazyky naopak prispievajú k pochopeniu a objavovaniu tých skutočností, ktoré presahujú 

oblasť skúseností sprostredkovaných štátnym jazykom. Poskytujú živý jazykový základ a predpoklady 

pre komunikáciu žiakov v rámci Európskej únie. 

Cudzie jazyky umožňujú poznávať odlišnosti v spôsobe života ľudí iných krajín a ich odlišné kultúrne 

tradície. Poskytujú prehĺbenie vedomostí a vzájomného medzinárodného porozumenia a tolerancie 

a vytvárajú podmienky pre spoluprácu škôl na medzinárodných projektoch. 

Obsah vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia sa realizuje vo vzdelávacích predmetoch slovenský 

jazyk a literatúra, vyučovacích jazykoch a cudzích jazykoch pre nižší sekundárny stupeň 

vzdelávania: 

 Slovenský jazyk a literatúra (na základných školách s vyučovacím jazykom slovenským), 

 Slovenský jazyk a slovenská literatúra (na základných školách s vyučovacím jazykom národností), 

 Vyučovací jazyk a literatúra – maďarský jazyk, ukrajinský jazyk, rusínsky jazyk, nemecký jazyka rómsky 

jazyk (na základných školách s vyučovacím jazykom národností, na základných školách s vyučovaním 

jazyka národnosti), 

 1. cudzí jazyk – anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, francúzsky jazyk, španielsky jazyk, taliansky 

jazyk 

 2. cudzí jazyk – anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, francúzsky jazyk, španielsky jazyk, taliansky 

jazyk 



Členenie vzdelávacej oblasti podľa kľúčových jazykových kompetencií, t. j. podľa procesov, ktoré sa 

nimi rozvíjajú: 

 Počúvanie s porozumením 

 Komunikácia (hovorenie) s porozumením 

 Čítanie s porozumením 

 Písanie s porozumením 

Vzdelávanie v danej vzdelávacej oblasti smeruje k utváraniu a rozvíjaniu kľúčových kompetencií tým, 

že vedie k: 

 podpore sebadôvery každého žiaka, 

 k osvojeniu si vedomostí a nadobudnutých kompetencií, ktoré im umožnia vzdelávať sa po celý ich 

život a zaujať aktívne miesto v socio-kultúrnom prostredí, 

 príprave všetkých žiakov tak, aby sa stali zodpovednými občanmi, schopnými podieľať sa na rozvoji 

demokratickej spoločnosti, pluralizmu a kultúrnej otvorenosti, 

 zaručeniu rovnakých šancí sociálnej emancipácie pre všetkých žiakov, 

 pochopeniu vzdelávania v príslušnom jazyku, v ktorom sa odráža historický a kultúrny vývoj národa 

a zároveň ako významný zjednocujúci činiteľ národného spoločenstva a ako dôležitý prostriedok 

celoživotného vzdelávania, 

 vnímaniu a postupnému osvojovaniu si jazyka ako bohatého mnohotvárneho prostriedku k získavaniu 

a odovzdávaniu informácií, k vyjadrovaniu vlastných postojov a názorov, 

 zvládnutiu základných pravidiel medziľudskej komunikácie daného kultúrneho prostredia 

a nadobudnutiu pozitívneho vzťahu k jazyku v rámci interkultúrnej komunikácie, 

 nadobudnutiu vzťahov k slovesným umeleckým dielam, k vlastným čitateľským zážitkom, k 

rozvíjaniu svojho pozitívneho vzťahu k literatúre a k ďalším druhom umenia vychádzajúcich 

z umeleckých textov a rozvíjaniu svojich emocionálnych a estetických cítení a vnímaní, 

 pestovaniu vedomia jazykovej príslušnosti k istému etniku, pocitu jazykovej príbuznosti 

a spolupatričnosti s inými etnikami, prostredníctvom ovládania normy spisovného jazyka, 

 viesť žiakov k zvyšovaniu jazykovej kultúry ich verbálnych ústnych i písomných jazykových 

prejavov. 

 

 

 

 

 

 



UO 

Siedmy ročník 

Mesiac Hodina Tematický celok Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové témy 
IX.   Opakovanie učiva 6. roč. Úvod do vyučovania 

RUJ  v 7. roč. Učivo 6. 
ročníka.  

Žiak má: Oboznámiť sa 
s obsahom učiva RUJ 
v 7. roč. a systémom 
práce na hodinách. 
Zopakovať si učivo  6. 
ročníka.  

OSR 

  1. - Úvodná hodina 

  2.-3 - Opakovanie učiva 6. roč. 

    Opakovanie učiva 6. roč. Testovanie vedomostí 
zo       6. ročníka.  

Otestovať si vedomosti 
zo              6. ročníka.  

OSR 

  4. - Vstupný test 

  

  

Poazbukové obdobie  
Voľný čas a záľuby/ 
L13:Môj deň 

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

Rozšíriť si slovnú zásobu 
v téme Môj 
deň.Precvičiť si odhad 
významu slov             z 
kontextu a na  základe 
príbuznosti slov. Naučiť 
sa pracovať s rusko-
slovenským a slovensko-
ruským slovníkom 
s rusko- a slovensko-
ruským slovníkom.  

OSR 

  5. - Môj deň (13. lek.) 

  
  

Voľný čas a záľuby/ 
L13:Môj deň 

Text: Môj deň – 
náčuv, čítanie, rozvoj 
reči. Neurčitok ruských 
slovies. Tvorenie 
prísloviek- ráno, cez 
deň, večer, v noci.  

Vedieť počúvať 
s porozumením a čítať 
text: Môj deň. Rozvíjať 
si reč na danú tému. 
Vedieť vyjadriť príslovky 
času na otázku Kogda?- 
utrom, dňom, večerom, 
nočiu.  

OSR 

  6. - Text: Môj deň 

X. 7. - Tvorba prísloviek času 

  
  

Voľný čas a záľuby/ 
L13:Môj deň 

Koľko je hodín? -
hovorenie podľa 
obrázkov. Celé hodiny 
1-12. Koncovky slovies v 
1. osobe. sg. prít. času. 
Ahoj, Jura! –náčuv, 
čítanie.  

Reagovať na rečové 
modely typu: Kotoryj 
čas ?alebo Skoľko 
vremeni ? Celé hodiny 
1-12 + slovo čas, časa, 
časov . Používať správne 
koncovky slovies v 1. 
osobe. sg. prít. času – u, 
ju. Vedieť počúvať 
s porozumením a čítať 
list Ahoj Jura!  

OSR 

  8. - Vyjadrenie času 

  9. - Slovesá v 1. osobe. sg. 
prít. času 

  
  

Voľný čas a záľuby/ 
L13:Môj deň 

Báseň: Skoro ráno - 
posluch a čítanie, 
nácvik. O koľkej? Kedy?-
tvorba viet a dialógov. 
Opakovanie učiva 13. 
lekcie Prekladové 
cvičenia, hádanky, 
vtipy.  

Čítať a naučiť sa 
naspamäť báseň: Skoro 
ráno. Reagovať na 
rečové modely typu: V 
kotorom času? Kogda? 
Zopakovať si učivo 13. 
lekcie. Rozvíjať si reč 
čítaním hádaniek 
a vtipov.  

OSR 

  10. - Báseň: Skoro ráno 

  11. - Opakovanie učiva 13. 
lekcie 

    Vzdelávanie a práca Čo robíme v škole-
slovná zásoba.  

Rozšíriť si slovnú zásobu 
témy Škola.  

OSR 

  12. - Čo robíme v škole 
(14.lek.) 

    Vzdelávanie a práca Text: Čo robíme v škole. 
Vyučovacie predmety, 
rozvrh hodín.  

Zdokonaľovať si 
techniku hlasného 
čítania s porozumením: 
Text: Čo robíme v škole. 
Osvojiť si názvy 
vyučovacích predmetov 

OSR 

  13. - Čo robíme v škole 



a z nich utvoriť rozvrh 
hodín.  

XI.   Vzdelávanie a práca 1.osoba plurálu prít. 
času slovies. Sloveso 
mať rád(a), pravopis 
slov so slabikami gi, ki, 
chi.  

Osvojiť si: Tvorenie 
a používanie 1.osoby 
plurálu prít. času 
slovies. Tvar 1.os.j.č. 
prítomného času 
slovesa ljubiť.  

OSR 

  14. - 1.osoba plurálu prít. 
času slovies 

    Vzdelávanie a práca Žarty-syntetické čítanie.  
Precvičovanie akuzatívu 
vo väzbe s predložkami 
v,na, iz, s/so.  

Rozvíjať si reč 
reprodukciou 
prečítaných žartov. 
Precvičiť si akuzatív vo 
väzbe s predložkami 
v,na, iz, s/so. Používať 
osvojené slová a slovné 
spojenia v navodených 
rečových situáciách.  

OSR 

  15. - Akuzatív vo väzbe 
s predložkami v,na, iz, 
s/so 

    Rodina a spoločnosť  Ako pomáhaš doma ? 
slovná zásoba.  Ako 
pomáhaš doma ?- 
posluch a čítanie  
dialógov. Názvy 
mesiacov, dni v týždni.  

Osvojiť si slovnú zásobu 
témy Ako pomáhaš 
doma.    Vedieť: Počúvať 
s porozumením a čítať 
krátke dialógy. 
Vymenovať názvy 
mesiacov,dni v týždni.  

OSR 

  16. - Ako pomáhaš doma 
(15.lek.) 

  17. - Ako pomáhaš doma 

    Rodina a spoločnosť  Tvorba slovies v 2. 
osobe singuláru prít. 
času slovies. List 
priateľovi- Ahoj Ján!  

Upevniť  a precvičiť si 
slovesá v 1.osobe sg. 
a pl. a naučiť sa tvoriť 
slovesá v 2. osobe sg. 
Prečítať list Ahoj Ján! 
písanou azbukou.  

OSR 

  18. - 2. osoba singuláru prít. 
času slovies 

    Rodina a spoločnosť Posluch a čítanie básne 
Čo bolo na obed. Učivo 
14.-15. lekcie.  

Počúvať a čítať 
s porozumením báseň 
Čo bolo na obed. 
Zopakovať a precvičiť si 
učivo 14.-15. lekcie.  

OSR 

  19. - Báseň: Čo bolo na obed 

  20. - Opakovanie 
a precvičovanie 
učiva14.-15.lekcie 

XII.   Rodina a spoločnosť Učivo 14.-15. lekcie 
Aktivity počas dňa 
nemeckého jazyka.  

Otestovať si vedomosti 
v kontrolnej previerke. 
Pracovať na aktivitách 
počas dňa nemeckého 
jazyka.  

OSR 

  21. - Kontrolná previerka-
14.,15. lekcia 

  22. - Deň nemeckého jazyka 

    Vzdelávanie a práca Vy viete počítať- slovná 
zásoba, čítanie textu. 
Číslovky 1-100, hry 
s číslami, hádanky, 
príslovia.  

Osvojiť si: Slovnú 
zásobu témy Vy viete 
počítať a čítať 
s porozumením daný 
text. Číslovky 1-100, 
prízvuk, pravopis.  

OSR 

  23. - Vy viete počítať (16.lek.) 

    Rodina a spoločnosť Skoľko tibje let? -
spojenie číslovky s 
podstatným menom 
rok. Tvorba slovies v 2. 
osobe  plurálu prít. času 
slovies, slovesá chcieť 
a môcť.  

Vedieť reagovať na 
rečové modely typu: 
Skoľko tibje let? 
Mne(jimu,jej..goda/let) 
Tvoriť a používať tvary 
2. osoby pl. prít. času 
slovies, slovesá chcieť 
a môcť.  

OSR 

  24. - Spojenie číslovky s 
podstatným menom 
rok. 

  25. - 2. osoba plurálu prít. 
času slovies. 

    Rodina a spoločnosť Nácvik piesne- Dvakrát 
dva sú štyri.  

Osvojiť si Pieseň: 
Dvakrát dva sú štyri  

OSR 

  26. - Pieseň: Dvakrát dva sú 
štyri 

I.   Človek a príroda Ročné obdobia-slovná 
zásoba k téme, čítanie 
dialógov.  

Rozšíriť a upevniť si 
slovnú zásobu 
tematického okruhu 
Človek a príroda. 
Počúvať s porozumením 

ENV 

  27. - Ročné obdobia (17.lek.) 



a čítať krátke dialógy.  

    Človek a príroda Príslovky-ročné 
obdobia(na jar, v lete, v 
jeseni, v zime). Tvorba 
slovies v 3. osobe 
singuláru prít. času 
slovies.  

Vedieť tvoriť a používať 
príslovky času (na jar, v 
lete, v jeseni, v zime). 
Tvoriť a používať tvary 
3. osoby singuláru prít . 
času slovies  

ENV 

  28. - Príslovky – ročné 
obdobia 

  29. - 3. osoba singuláru prít. 
času slovies 

    Človek a príroda Časovanie zvratného 
slovesa "katáťsja" 
a jeho rôzne významy.  
Čítanie a prepis listu 
priateľovi-Ahoj Juraj!  

Osvojiť si časovanie 
slovesa katáťsja. 
Rozvíjať a upevňovať si 
hlasné čítanie a prepis 
písaného textu: List 
priateľovi-Ahoj Juraj !  

ENV 

  30. - Sloveso "katáťsja" 

  31. - List priateľovi-Ahoj 
Juraj! 

    Človek a príroda Ročné obdobia -žarty, 
hádanky, rébusy, úlohy 
z PZ. Učivo 16.-17. 
lekcie. Opakovanie 
učiva 1. polroka. 
Testovanie vedomostí   
1. polroka. Hodnotenie 
a klasifikácia žiakov.  

Precvičiť si učivo  
o ročných obdobiach 
pomocou žartov, 
hádaniek, rébusov, úloh 
z PZ Zopakovať 
a precvičiť si učivo 16.-
17. lekcie. Zopakovať  
a upevniť  si učivo 1. 
polroka. Otestovať si 
vedomosti   1. polroka. 
Oboznámiť sa so svojím 
hodnotením 
a klasifikáciou.  

ENV 

  32. - Ročné obdobia 

II. 33. - Opakovanie 
a precvičovanie 
učiva16.-17.lekcie  

  34. - Polročné opakovanie 
učiva 

  35. - Polročná previerka 

  36. - Polročné hodnotenie 
a klasifikácia 

    Človek a príroda List priateľovi 
o výstavke v škole. 
Charakteristika počasia 
na základe obrázkov - 
Kakaja pagoda?  

Osvojiť si slovnú zásobu 
témy Čo pripravujú žiaci 
na výstavku. Počúvať  s 
porozumením a čítať 
krátke vety-List 
priateľovi. Vedieť 
reagovať na rečové 
modely typu: Kakaja 
pagoda?  

OSR 

  37. - Čo pripravujú žiaci na 
výstavku (18.lek.) 

  38. - Predpoveď počasia 

III.   Človek a príroda Tvorba slovies v 3.  
osobe  plurálu prít. času 
slovies.Časovanie 
slovies chcieť, môcť. 
Žarty, hádanky, tajničky  

Osvojiť si:Časovanie 
slovies v 3. osobe 
plurálu prít. času 
slovies. Časovanie 
slovies chcieť, môcť. 
Rozvíjať si ústny prejav 
reprodukciou žartov a 
hádaniek.  

OSR 

  39. - Slovesá v 3. osobe 
plurálu prít. času slovies 

    Človek a príroda Učivo 18. lekcie.  Zopakovať a precvičiť si 
učivo 18. lekcie.  

OSR 

  40. - Opakovanie 
a precvičovanie 
učiva18.lekcie 

    Krajiny, mestá a miesta Na exkurzii v Moskve-
slovná zásoba, 
prezentácia o Moskve.  

Rozšíriť si slovnú zásobu 
v téme Na exkurzii 
v Moskve. Pozrieť si 
prezentáciu o hlavnom 
meste Ruska-Moskve.  

MUV 

  41. - Na exkurzii 
v Moskve(19.lek.) 

    Krajiny, mestá a miesta Na exkurzii v Moskve-
dialógy.  

Vedieť počúvať 
s porozumením a čítať 
krátke dialógy.  

MUV 

  42. - Na exkurzii v Moskve 

    Krajiny, mestá a miesta Utriedenie poznatkov 
o1. a 2. časovaní 
slovies.  

Systematizovať 
a utriediť si poznatky o 
časovaní slovies v 
prítomnom čase podľa 
vzorov delať- gavaríť.  

MUV 

  43. - 1. a 2. časovanie slovies 

    Krajiny, mestá a miesta Používanie slovies učiť-
učiť sa.  

 Prakticky si precvičiť 
a upevniť požívanie 
slovies učiť-učiť sa.   

MUV 

  44. - Slovesá učiť – učiť sa 



    Krajiny, mestá a miesta Používanie slovies ísť 
peši-cestovať. Minulý 
čas slovies ísť peši-
cestovať  

Prakticky si precvičiť 
a upevniť požívanie 
slovies  ísť peši-
cestovať. Osvojiť si 
minulý čas slovies ísť 
peši-cestovať.  

MUV 

  45. - Slovesá ísť peši-
cestovať. 

IV.   Krajiny, mestá a miesta Aktivity počas dňa  
ruského jazyka.  

Pracovať na aktivitách 
počas dňa ruského 
jazyka.  

MUV 

  46. - Deň ruského jazyka 

    Šport V zdravom tele zdravý 
duch-slovná zásoba.  

Rozšíriť si slovnú zásobu 
v tematickom okruhu 
Šport, Ľudské telo, 
Voľný čas.  

OZO 

  47. - V zdravom tele zdravý 
duch (20.lek.) 

    Šport V zdravom tele zdravý 
duch-dialógy. Minulý 
čas slovies-3. osoba 
singuláru a plurálu.  

Vedieť počúvať 
s porozumením a čítať 
krátke dialógy. Osvojiť si 
minulý čas slovies 
"robiť",  "venovať sa" v 
3. osobe singuláru 
a plurálu.  

OZO 

  48. - V zdravom tele zdravý 
duch 

  49. - Minulý čas slovies 

    Šport Riekanka: Na rozcvičku 
Príslovia,hádanky,žarty. 
Text Ruky. Používanie 
slovies "znať-umeť.“  

Osvojiť si naspamäť 
riekanku: Na rozcvičku !  
Upevňovať a rozvíjať si 
návyky hlasného 
výrazného čítania - 
prríslovia,hádanky,žarty. 
Vedieť odhadnúť 
význam slov z kontextu 
Ruky. Vedieť správne 
používať slovesá "znať-
umeť.“  

OZO 

  50. - Text Ruky 

  51. - Slovesá "znať-umeť “ 

    Šport Učivo 19.-20. lekcie.  Zopakovať a precvičiť si 
učivo 19.-20. lekcie.  

OZO 

  52. - Opakovanie 
a precvičovanie 
učiva19.-20.lekcie  

V.   Voľný čas a záľuby O chvíľu budú 
prázdniny-slovná 
zásoba.   

Rozšíriť a upevniť si 
slovnú zásobu v témach 
Rodina, Obchod a služby 
 Šport.  

OSR 

  53. - O chvíľu budú prázdniny 
(21.lek.) 

    Voľný čas a záľuby O chvíľu budú 
prázdniny-dialógy 
Nominatív prídavných 
mien v singuláre 
a plurále –tvrdé 
a mäkké zakončenie. 
Blahoželanie 
k narodeninám.  

Vedieť počúvať 
s porozumením a čítať 
krátke dialógy. Utriediť 
a upevniť si poznatky o 
tvaroch prídavných 
mien v nominatíve 
singuláru a 
plurálu.Vedieť 
blahoželať 
k narodeninám.  

OSR 

  54. - O chvíľu budú prázdniny 

  55. - Prídavné mená v 
nominatíve 

    Voľný čas a záľuby Tvorba zloženého 
budúceho času slovies. 
List priateľovi 
o prázdninách.  

Vedieť :Tvoriť a používať 
zložený budúci čas 
slovies.  Počúvať 
s porozumením, čítať a 
písať krátky list 
priateľovi.  

OSR 

  56. - Zložený budúci čas 
slovies 

    Voľný čas a záľuby Aktivity počas dňa 
anglického jazyka. Hra 
na obchod-tvorba  
dialógov.  

Pracovať na aktivitách 
počas dňa anglického 
jazyka Vedieť  používať 
základné frázy pri 
nákupoch.  

OSR 

  57. - Obchod - nákupy 

    Voľný čas a záľuby Nácvik piesne:Veselí 
cestovatelia. Práca na 
projekte- Čo budeme 

Naučiť sa pieseň: Veselí 
cestovatelia. Vytvoriť 
projekt na tému: Čo 

OSR 

  58. - Pieseň: Veselí 
cestovatelia 



  59. - PROJEKT: Čo budeme 
robiť cez prázdniny 

robiť cez prázdniny.  budeme robiť cez 
prázdniny  

VI. 
  

Záverečné opakovanie    
22. lekcia 

List priateľovi 
o prázdninách v Arteku.  

Počúvať s porozumením 
a čítať písaný text-list 
o prázdninách v Arteku.  

OSR 

  60. - Opakovanie učiva 
(22.lek.) – List priateľovi 

  
  

Záverečné opakovanie    
22. lekcia 

Môj deň – režim dňa 
počas letných prázdnin 
(tvorba viet podľa 
obrázkov).  

Vedieť tvoriť vety podľa 
obrázkov na tému: Môj 
deň – režim dňa počas 
letných prázdnin  

OSR 

  61.-62 - Môj deň počas letných 
prázdnin 

  
  

Záverečné opakovanie    
22. lekcia 

Prázdniny v tábore- 
čítanie a tvorba 
dialógov. Učivo 7. 
ročníka. Učivo 7. 
ročníka. Testovanie 
vedomostí zo 7. 
ročníka. Hodnotenie 
a klasifikácia žiakov.  

Čítať a tvoriť dialógy 
podľa  vzoru na tému: 
Prázdniny v tábore. 
Zopakovať si učivo 7. 
ročníka. Zopakovať  si 
učivo 7. ročníka. 
Otestovať si vedomosti 
zo 7. ročníka. 
Oboznámiť sa so svojím 
hodnotením 
a klasifikáciou.  

OSR 

  63. - Prázdniny v tábore 

  64. - Záverečné opakovanie 
učiva 

  65. - Výstupná previerka 

. 66. - Záverečné hodnotenie 
a klasifikácia 

 

 

Ôsmy ročník 

Mesiac Hodina Tematický celok Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové témy 
IX. 

  
Opakovanie učiva zo 
7.ročníka        

Zopakovať učebnú látku 
z predchádz. ročníka 
Naučiť žiakov 
komunikovať, 
pomenovať osoby, 
zvieratá, veci, 
povolania.  

  OSR 

  1.-2 - Zopakovanie učebnej 
látky z predchádz. 
ročníka 

  3.-5 - Komunikácia 

X.   1.Vitaj škola Formy predstavovania 
sa a pozdravy pri 
stretnutí.  

Žiaci vedia: Nadviazať 
dialóg s cudzou osobou, 
Predstaviť sa 
Pomenovať rôzne 
profesie.  

OSR 

  6.-11 - Profesie 

    2. Spomíname na leto Naučiť žiakov 
pomenovať činnosti, 
ktoré vykonávajú vo 
voľnom čase + 
zakončenie častíc. 
Vysvetliť význam 
a použitie predložiek: в 
/ на, koncoviek: сь / ся  

Žiaci vedia: Tvoriť 
gramaticky správne 
vety a predložky.  

OSR 

  12.-13 - Častice 

XI. 14. - Predložky: в / на 

  15. - Koncovky slovies: сь / ся 

  16. - Spoznávanie novej 
osoby 

    3. V škole Naučiť žiakov používať 
správne predložky: о / 
об Naučiť žiakov 
používať správne 
koncovky podstatných 
mien. Vedieť 
pomenovať známky.  

Žiaci vedia: Tvoriť vety 
so správnymi 
predložkami, 
zakončenými 
podstatnými menami. 
Pomenovať známky 
v škole.  

OSR 

  17.-20 - Predložky: о / об 

XII. 21. - Koncovky podstatných 
mien 

  22. - Známky 

    4. V rodine Naučiť žiakov 
komunikovať s rodinou, 
sloveso musieť. Ovládať 
správne tvorenie 
koncoviek podstatných 
mien.  

Žiaci vedia: Nadviazať 
dialóg Rozprávať 
o svojej rodine  

OSR 

  23.-28 - Komunikácia v rodine, 
sloveso musieť, 
predložka inštrumentálu 
a koncovky 



nasledujúcich slov, 
koncovky podstatných 
mien 

I.   10. V zime Naučiť žiakov správne 
používať množné aj 
jednotné číslo, osobné 
zámená Pád - akuzatív  

Žiaci vedia: Utvoriť vety 
v jednotnom aj 
v množnom čísle. 
Porozprávať 
o vianočných sviatkoch.  

MUV 

  29.-30 - Vianočný pozdrav. 

  31.-32 - Správne koncovky 
prideliť slovám 
v akuzatíve. 

II. 33. - Vianočná báseň. 

    5. U nás doma Naučiť žiakov 
pomenovať izby, 
správne použiť 
predložky: над, под, за. 
Naučiť sa tvoriť 
antonymá.  

Žiaci vedia: Pomenovať 
miestnosti v dome. 
Použiť správne 
predložky.  

OSR 

  34.-37 - Pomenovanie izieb 
v dome. 

  38. - Predložky: над, под, за. 

III. 39. - Antonymá 

    6. V meste San-Peterburg Rozbor rozhovorov. 
Naučiť žiakov 
pomenovať 
predchádzajúce dni. 
Použiť správne 
koncovky prídavných 
mien.  

Žiaci vedia: Samostatne 
porozprávať o meste: 
Санкт-Петербург. 
Doplniť koncovky 
prídavných mien.  

MUV 

  40.-45 - Rozprávanie o meste 
Санкт-Петербург, 
pomenovanie 
predchádzajúcich dní 

IV.   7. Choroby.U lekára Naučiť žiakov 
pomenovať choroby 
a časti tela. Oboznámiť 
žiakov s časovaním 
slovies.  

Žiaci vedia: Pomenovať 
časti tela a choroby. 
Časovať slovesá.  

OZO 

  46.-50 - Pomenovanie chorôb, 
častí tela. 

  51. - Časovanie slovies. 

    8. Voľný čas,záľuby  Naučiť žiakov 
privlastňovacie zámená, 
jednotné a množné 
číslo, predložky: с, со, 
до, для, из, без, после. 
Kto, čo zbiera.  

Žiaci vedia: Tvoriť 
kladné a záporné 
otázky.  

OSR 

  52.-55 - Pomenovanie svojich 
záľub. 

V. 56. - Privlastňovacie zámená. 

    9. Máme radi prírodu Naučiť žiakov 
pomenovať zvieratá, 
rastliny, predložky: к, 
по. Naučiť žiakov 
správať sa v zelovoci. 
Slovesá: ходить, ездить  

Žiaci vedia: Pomenovať 
zvieratá, rastliny. 
Správne použiť 
predložky a slovesá.  

ENV 

  57.-58 - Zvieratá 

  59.-60 - Rastliny 

VI. 61.-62 - Slovesá: ходить, ездить 

    Opakovacia lekcia Zopakovať celoročné 
učivo  

Žiaci vedia: vnímať 
ruský text posluchom 
a čítaním; vedieť 
vyhľadať hlavnú 
myšlienku; vyjadrovať 
sa zrozumiteľne  so 
správnou výslovnosťou 
o témach určených na 
rozvoj reči;  

OSR 

  63.-66 - Opakovanie celoročného 
učiva 

 

 

 

 

 

 



Deviaty ročník 

 

Mesiac Hodina Tematický celok Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové témy 
IX.   Úvodná hodina Oboznámenie žiakov 

s cieľmi a stratégiou 
vyučovania,kritériami  
hodnotenia predmetu   

Žiaci vedia: 
Systematicky pracovať 
na hodinách,   

OSR 

  1. - Úvodná hodina 

    Opakovanie   Žiaci vedia:   OSR 

  2.-6 - Opakovanie z 8. 
ročníka 

X. 7. - Vstupný test 

    Človek a príroda Podstatné mená 
žen.rodu zakoncené na -
... majú v 2.páde 
jedn,čísla  koncovku - ...,v 
3.páde koncovku -  .. .   

Žiaci vedia: koncovky 
podstatných mien 
ženského rodu ,   

ENV 

  8. - "Leto sa rýchlo 
skončilo".  1 lekcia 

  9. - Ročné obdobia 

    Vzdelávanie a práca Názvy inštitúcií,ktoré 
nesú niečie meno,napr. 
Univerzita 
Komenského,prekladáme 
ako ...   

 Žiaci poznajú názvy 
inštitúcií   

OSR 

  10. - Činnosti vykonávané v 
lete 

  11. - Poviedka Nosova " 
Priateľko" 

XI. 12. - Pesnička "Úsmev" 

  13. - Opakovanie 1. lekcie 

    Vzdelávanie a práca Skloňovanie podstatných 
mien ženského rodu 
zakončených na -... 
Rozvrh hodín   

Žiaci vedia: skloňovať 
podst.mená žen.rodu 
,zopakovať 
kalendár,rozvrh 
hodín,hodiny, Žiak 
zhotoví vlastný rozvrh 
hodin a prezentuje ho 
v triede   

OSR 

  14. - "Učiť sa vždy oplatí" - 2 
lekcia 

  15. - Vyučovacie predmety, 
známky 

  16. - Skloňovanie 
podstatných mien 
ženského rodu 

  17. - Školský systém u nás 
a v Rusku 

  18. - Poviedka " Moja 
učiteľka" 

  19. - Opakovanie 2. lekcie - 
testové úlohy 

XII.   Človek a príroda Vianočné sviatky 
Koncovky prídavných 
mien Skloňovanie 
prídavných mien 
muž.rodu  

Žiak tvorí situačné 
rozhovory na rôzne 
témy ohľadom učenia 
sa cudzieho jaz. Žiak 
zhotoví adventný 
kalendár podľa 
inštrukcií formuluje 
vianočné pozdravy.  

ENV 

  20. - "Vitaj na návšteve, 
zima" - 9. lekcia 

  21. - Gramatika: skloňovanie 
prídavných mien  

  22. - Precvičovanie  - 
hľadanie prídavných 
mien v básňach 

  23. - Oslavy Vianoc a 
Nového rokaGramatika 
-skloňovanie 
podstatných mien 
 mužského rodu 

  24. - Opakovanie 9. lekcie  

  25. - Testové úlohy 

    Človek a príroda Počasie Ročné 
obdobiaVianočné 

Žiaci vedia  skloňovať 
podstatné mená  

ENV 

  26. -  V prírode nebýva zlé 



počasie" - 3. lekcia sviatky Koncovky 
prídavných mien 
Skloňovanie prídavných 
mien muž.rodu   

  27. - Počasie 

I. 28. - Príroda: Názvy zvierat a 
 stromov 

  29. - Gramatika -skloňovanie 
podstatných mien 
 mužského rodu 

  30. - Rozprávka o ročných 
obdobiach : Štyri sestry 

  31. - P.I.Čajkovský - cyklus " 
Ročné obdobia" 

  32. - Opakovanie 3. lekcie - 
testové úlohy 

    Osobnosti Život a dielo A.S.Puškina 
Skloňovanie podstatných 
mien v 7.páde Čítanie 
úryvku z knihy 
A.Slonimského :Detstvo 
Úryvky z diel Puškina 
Koncovky podstatných 
mien v 7.páde   

Žiak vedie rozhovor s 
použitím osvojených 
fráz. Pripraví 
rozprávanie na danú 
tému.   

MUV 

  33. - "Ja pamätník som si 
postavil večný " - 4 
lekcia 

II. 34. - Alexander Sergejevič 
Puškin - Životopis 

  35. - Úryvok z knihy A. 
Slonímskeho " Detstvo" 

  36. - Rozprávky Puškina : 
"Rozprávka o zlatej 
rybke" 

  37. - Projekt A.S.Puškin 

  38. - Opakovanie 4. lekcie - 
testové úlohy 

    Opis postavy Opis postavy Opis tváre 
Opis predmetu opis 
obrazu Časovanie slovies 
„ umývať“ a „spievať“   

Žiak vedie rozhovor s 
použitím osvojených 
fráz. Pripraví 
rozprávanie na danú 
tému. Precvičiť 
používanie modálnych 
slovies v rozprávaní a  v 
dialógoch. Opíš svojho 
najlepšieho priateľa, 
priateľku.   

OSR 

  39. - "Nemusíš sa narodiť 
krásny, ale naroď sa 
šťastný " -  5. lekcia 

III. 40. - Opis postavy 

  41. - Gramatika : časovanie 
slovies umývať, spievať 

  42. - Opis podľa obrazu 

  43. - Poviedka " Dedko, 
babka a Aljoša" 

  44. - Opakovanie 5.lekcie - 
testové úlohy 

    Krajiny, mestá a miesta Kultúrne pamiatky 
Bratislavy Skloňovanie 
podstatných mien 
str.rodu   

 Žiak vedie rozhovor s 
použitím osvojených 
fráz. Pripraví 
rozprávanie na danú 
tému. Vie porozprávať 
o historických 
pamiatkach nášho 
hlavnéhom mesta   

MUV, OSR 

  45. - "Po našej vlasti. 
Bratislava" - 6. lekcia 

IV. 46. - Bratislava - dialógy o 
prehliadke mesta 

  47. - Gramatika : 
Skloňovanie 
podstatných mien 
stredného rodu 

  48. - Dopis priateľovi - "Ahoj 
Serjoža" 

  49. - Projekt o Bratislave 

  50. - Opakovanie 6. lekcie - 
testové úlohy 

    Krajiny, mestá a miesta Zopakovanie vedomostí 
o Rusku Kultúrne 
pamiatky Moskvy 
História Moskvy 
Skloňovanie podstatných 
mien žen.rodu   

Žiak vedie rozhovor s 
použitím osvojených 
fráz. Pripraví 
rozprávanie na danú 
tému.   

MUV, OSR 

  51. - "Moskva sa začína, ako 
je známe, od Kremľa"   
7 lekcia 

V. 52. - Gramatika, fonetika 

  53. - " Z histórie Moskvy" 



práca s textom, 
odpovedanie na otázky 

  54. - Dialógy - exkurzia po 
Moskve 

  55. - Projekt o Moskve 

  56. - Opakovanie 7.lekcie - 
testové úlohy 

    Na pošte Slovná zásoba na tému 
na pošte Pravopis 
podstatných mien 
Časovanie slovies 
„nosiť“,“prosiť,“vziať“ 
Básnička „Poštár“ 
Poviedka „Telefón“   

 Žiak vedie rozhovor s 
použitím osvojených 
fráz. Pripraví 
rozprávanie na danú 
tému.   

OSR 

  57. - "Na pošte" - 8. lekcia 

  58. - Gramatia, fonetika 

  59. - Básnička  "Poštár " 

VI. 60. - Dialógy na pošte 

  61. - Poviedka  " Telefón " 

  62. - Opakovanie 8. lekcie - 
testové úlohy 

    Opakovanie   Žiak vedie rozhovor s 
použitím osvojených 
fráz. Pripraví 
rozprávanie na danú 
tému.   

OSR 

  63.-66 - Opakovanie 10. lekcia 

 


