Ruský jazyk - 8. ročník
Výstupy

Učivo

Žák:
- čte nahlas, plynule a foneticky jednoduché texty, které
jsou složené ze známé slovní zásoby;
- rozumí jednoduchým pokynům a adekvátně na ně
reaguje;
- rozumí obsahu a smyslu jednoduchých textů, V textu
vyhledá potřebnou informaci a odpověď na otázky;
- používá dvojjazyčný slovník, vyhledá informaci;
- rozumí známým každodenním výrazům; zcela
základním frázím a jednoduchým větám;
- používá učebnice, abecední slovník, pracovní sešit;
stručně reprodukuje ústně i písemně na obsah textu
odpovídající úrovně
-

- sdělí ústně i písemně základní údaje o sobě, své
rodině ;

Předazbukové období – základy fonetiky,
základní slovní
zásoba z oblastí:
- škola, rodina, domov, zvířata, jídlo, hračky,
oblékání;
- postupné seznamování s azbukou
Azbukové období
- postupné zvládnutí tiskacích i psacích písmen
azbuky
technika čtení
slovní zásoba, správná fonetická výslovnost
- tradice a zvyky, svátky, důležité zeměpisné a
historické
údaje
- práce se slovníkem
- práce s textem

Poznámka

Výstupy

Učivo

- orientuje se v běžných každodenních situacích;
- vyplní základní údaje do formulářů
převyprávění textu, promluvy, konverzace, práce
s textem
technika poslechu,
Pravidla komunikace a jednoduchá sdělení
- oslovení, reakce na oslovení
- pozdrav, přivítání, rozloučení (tykání, vykání)
- představování
- omluva a reakce na omluvu
- poděkování a reakce na poděkování
- prosba, žádost, přání
- blahopřání
- žádost o pomoc, službu, informaci
- souhlas/nesouhlas
napíše jednoduchá sdělení a odpověď na sdělení
za správného použití základních gramatických
struktur a vět
-

zapojí se do jednoduché, pečlivě vyslovované
konverzace dalších osob prostřednictvím
jednoduchých výrazů,
-

- poskytne požadované informace
Vše tak, aby zvládl během školního roku základy
ruského jazyka a azbuku, při respektování 3
vyučovacích hodin ruského jazyka týdně.

Metody a formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály apod.

Poznámka

Metody a formy práce:
Výklad, frontální výuka, skupinová práce, samostatná práce, referát, prezentace práce, projekce materiálů, diskuse, učení činností, práce
s chybou, práce se zdroji informací, práce s textem, poslech
Pomůcky a učební materiály:
Učebnice, pracovní sešit, česko-ruský slovník, rusko-český slovník, internet, nástěnné tabule
V rámci výuky ruského jazyka je plánována exkurze do Ruského centra vědy a kultury v Praze.

