
1000 ruských slovíček

Podrobný sylabus

KAPITOLA LEKCE SLOVNÍ ZÁSOBA POPIS KAPITOLY

1. Člověk 1 Moje Rodina Moje rodina (оте́ц, сестра́, тётя, …)

Moje rodina (свёкор, зять, де́верь, …)

2 Mé záliby Mé záliby (развлече́ние, рукоде́лие, о́тдых, …)

Mé záliby (рыба́лка, рабо́та в саду́, пчелово́дство, …)

3 Vlastnosti a emoce Vlastnosti a emoce (ли́чность, хара́ктер, эмо́ция, …)

Vlastnosti a emoce (хоро́ший, плохо́й, трудолюби́вый, …)

4 Profese a povolání Profese a povolání (профéссия, свобо́дная профе́ссия, рабо́тник, …)

Profese a povolání (продавщи́ца, служа́нка, милиционе́р, …)

2. U nás doma 1 Náš dům Náš dům (ме́бель, парке́тина, карти́на, …)

Náš dům (абажу́р, розе́тка, кре́сло-кача́лка ,…)

2 Kuchyně Kuchyně (столо́вая, кухня с столовой, сервиро́вочный сто́лик, …)

Kuchyně (сковорода́,стака́н, ви́лка, ...)

3 Dílna Dílna (мастерска́я, жестяна́я ба́нка, раствори́тель, …)

Dílna (руле́тка, ключ, отвёртка, …)

4 Zahrada Zahrada (не́бо, трава́, клу́мба, …)

Zahrada (ли́стья, сéмена, сорня́к, …)

3. Svět kolem nás 1 Ve víru velkoměsta Ve víru velkoměsta (гóрод, городóк, городской житель, …) 

Ve víru velkoměsta (магази́н, магази́н одéжды, бути́к, ...)

2 Příroda a venkov Příroda a venkov (дере́вня, верши́на, утёс, ...)

Příroda a venkov (бук, кашта́н, ве́рба, …)

3 Dovolená u moře Dovolená u moře (со́лнце, пребывание, экскурсия, …)

Dovolená u moře (охра́на живо́тных, дома́шний пито́мец, пóмесь, ... )

4 Říše zvířat Říše zvířat (живо́тное, дома́шний пито́мец, мех, …)

Říše zvířat (волк, лягу́шка, косу́ля, …)

4. Moje tělo 1 Moje tělo Moje tělo (коле́но, ступня́, суста́в, …)

Moje tělo (нога́, голова́, ребро́, ….)

2 Šaty dělají člověka

3 Jste to, co jíte

4 Ve zdravém těle, zdravý duch

Šaty dělají člověka (оде́жда, разде́ться ,ку́ртка , …)

Šaty dělají člověka (трусы-боксёры, бюстга́льтер, ма́йка, …)

Jste to, co jíte (диети́ческие продýкты, молок ́о, сыр , …)

Jste to, co jíte (мука́, рис, рожь, …) 

Ve zdravém těle, zdravý duch (соревнован́ие, чемпиона́т, в ы́зов, …) 
Ve zdravém těle, zdravý duch (проигра́ть, состязан́ие, бег, …)

Kurz 1000 anglických slovíček je zaměřený pouze na výuku a rozšíření slovní zásoby a zahrnuje celou řadu gamifikačních prvků, které vycházejí z nejmodernějších 

poznatků psychologie. Kuz obsahuje 4 hlavní kapitoly a 4 podkapitoly, ve kterých se seznámíte se slovíčky, která používáte každý den, ale i s těmi méně známými.

V první kapitole se studenti naučí 

slovíčka, týkající se rodiny, zálib, 

vlastností a emocí. Poslední 

podkapitola je věnována profesím a 

povoláním, se kterými se můžeme 

setkat v běžném životě.

Ve druhé kapitole se studenti mimo jiné 

naučí slovíčka v oblasti domova a jeho 

vybavenosti. Kapitola se také zabývá 

slovíčky, které jsou zaměřeny na 

zahradu a zahradní nářadí.

V této kapitole si rozšíříme slovní 

zásobu o slovíčka v oblasti velkoměsta, 

přírody a venkova. Další podkapitoly 

jsou zaměřeny na dovolenou u moře a 

zvířatům. 

V poslední kapitole se studenti naučí 

slovíčka zaměřena na lidské tělo, 

oblečení, stravu a sport.
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