
Ruština pro začátečníky A1

Podrobný sylabus

KAPITOLA LEKCE SLOVNÍ ZÁSOBA FRÁZE GRAMATIKA POPIS KAPITOLY
1. O Rusku a azbuce 1 O Rusku

2 Azbuka I. 1. skupina písmen (А, Е, Я, Б, З, Н, У) výslovnost (А, Е, Я, Б, З, Н, У)
2. skupina písmen (Ю, Щ, С, И, М, Г, Р) výslovnost (Ю, Щ, С, И, М, Г, Р)

3 Azbuka II. 3. skupina písmen (В, Ё, Ц, Ч, Л, П, К, ь) výslovnost (В, Ё, Ц, Ч, Л, П, К, ь)
4. skupina písmen (Т, О, Х, Ш, Д, Ж, Й, Ф, ъ, ы) výslovnost (Т, О, Х, Ш, Д, Ж, Й, Ф, ъ, ы)

4 Přízvuk a redukce rodina (семья́, ма́ма, па́па, сын, до́чка, ба́бушка…) slovní přízvuk
rodina II (брат, сестра́, соба́ка, кот, жить, го́род…) redukce

2. Ahoj všem! 1 Setkání setkávání (вчера́, день, до́лго, здесь, сего́дня, хорошо́…) До́брый день! Здра́вствуй! osobní zájmena v 1. pádě
jména (Cáша, Во́ва, Никола́й, Кáтя, Гáля, Светлáна…) Меня́ зову́т…, Моё и́мя... jméno po otci  -ович/-евич/-ич/…

2 O slovesech seznámení (да, нет, ду́мать, уви́деть, де́вушка, ско́ро…) О́чень приятно 1. a 2. časování 
národnosti (россия́нин, россия́нка, чех, че́шка…) Я из Прáги, но живу́ в Москве́. nepravidelná slovesa

3 To jsme my to jsme my (муж, мужчи́на, большо́й, до́ма, жи́тель…) Кто э́тот мужчи́на? osobní zájmena v 2. pádě
číslovky (оди́н, два, три, четы́ре, пять...де́сять) У тебя стáрая собáка . přivlastňování

4 Jak se máš? jak se máme (норма́льно, обы́чно, замеча́тельно…) Как дела́? sloveso - být
Всё в поря́дке. otázky a odpovědi

3. Pracovní den 1 Povolání povolání (актёр, води́тель, врач, медсестра́, певи́ца…) Моя́ рабо́та, э́то моё хо́бби. slovesa
v zaměstnání (автомоби́ль, де́ньги, гото́вить, воспи́тывать…) Учи́тельница гото́вит экза́мен. skloňování vzor МАГАЗИН

2 Pracoviště pracoviště (гостини́ца, о́фис, рестора́н, заво́д, банк…) Кто ты по профе́ссии? skloňování vzor МАГАЗИН mn. č.
číslovky (оди́ннадцать, двена́дцать...два́дцать) Сего́дня я на рабо́те. slovesa - chtít, jít, sedět...

3 Náplň práce náplň práce (сове́товать, игра́ть, пока́зывать, води́ть…) Хочу стать космонавтом. skloňování kdo/co
přídavná jména (больно́й, ва́жный, весёлый, гру́стный…) Ни в ко́ем слу́чае. skloňování zájmen náš/váš

4 Opakování

4. Volný čas 1 Moje koníčky Balet nebo lístek? (бале́т, биле́т, вопро́с, ка́сса, оши́бка…) Чем вы занима́етесь? skloňování vzor ШКО́ЛА
koníčky (тури́зм, компье́терные и́гры, рисова́ние, языки́…) Я игра́ю в тенни́с. minulý čas

2 Kultura láska v metru (век, вме́сте, газе́та, любо́вь, писа́тель…) Как называ́ется эта ста́нция? skloňování vzor ШКО́ЛА mn.č.
dny v týdnu (понеде́льник, вто́рник, среда́, четве́рг…)  игра́ть на скри́пке/гита́ре/… slovesa - zapomenout…

3 U nás na chatě na chatě (выходны́е, да́ча, гри́б, лес, о́зеро, отдыха́ть…) У вас да́ча? skloňování naše/vaše
na chatě 2 (костёр, петь, загора́ть, пого́да, цветы…) Нет, у нас нет да́чи. záporné odpovědi

4 Opakování

5. Cestování 1 Město ve světě (бассе́йн, вспомина́ть, мир, ра́зный, путеше́ствие…) Все лю́бим путеше́ствовать! skloňování vzor МЕ́СТО
ve městě (пло́щадь, це́нтр, у́лица, музе́й, на́бережная…) Церковь находится в центре. intonace otázek

2 Na cestách cestování (грани́ца, дестина́ция, кани́кулы, мо́ре, о́тпуск…) Куда́ мы пое́дем? skloňování vzor МЕ́СТО - gramatika
doprava (авто́бус, самолёт, судно́, вокза́л, такси, трамва́й…) Она хоте́ла пое́хать в А́зию. předložky В/НА 

3 V hotelu hotel (ва́нная, но́мер, оте́ль, ме́бель, кондиционе́р…) Ско́лько сто́ит но́мер? skloňování naše, vaše
ubytování (администра́тор, беспла́тный, клю́ч, заказа́ть…) К сожале́нию, все за́няты. vykání

4 Opakování

6. O nás 1 Rodina moje rodina (двою́родная сестра, племя́нник, тётя…) Муж мое́й ма́мы мой оте́ц. skloňování on, ona, ono
rodinný život (дома́шняя рабо́та, заму́жняя, разведённый…) Я тебя́ до́льго не ви́дела. slovesa - typu успе́ть

2 Člověk části těla (лицо́, рука́, нога́, живо́т, спина́, грудь…) У неё краси́вые гла́за. skloňování my, vy, oni
vlastnosti (ми́лый, бы́стрый, трудолюби́вый, лени́вый…) Все в ме́ру. intonace otázek

3 Oblečení oblečení (ма́йка, руба́шка, брю́ки, ю́бка, шарф, пла́тье…) Я ра́да ношу́ брю́ки. skloňování můj, tvůj, svůj
barvy (бе́лый, жёлтый, кра́сный, фиоле́товый, си́ний…) Моя́ ю́бка сочета́ется с руба́шкой. slovesa - vypadat, nosit…

4 Opakování

7. Opakování Opakování učiva celého kurzu.

Ruština pro začátečníky A1 je určena pro studenty, kteří se s ruštinou setkávají poprvé. Tento kurz je jakýmsi základním stavebním kamenem pro další studium ruštiny. Kurz se soustředí na zvládnutí základní slovní zásoby, 
gramatiky a frází. Zároveň procvičuje všechny jazykové dovednosti - čtení, poslech, mluvený a písemný projev . Výstupní úroveň kurzu je A1. Po dokončení kurzu jsou studenti schopni porozumět základním ruským 
slovíčkům a velmi jednoduchým větám, které se bezprostředně týkají jejich osoby a blízkého okolí. Studenti dokáží např. pojmenovat a popsat členy rodiny, vyjmenovat dny v týdnu, roční období a barvy nebo se orientovat 
na recepci v hotelu. 

V předposlední kapitole se studenti naučí 
pojmenovat části těla, jednotlivé kusy oblečení i 
některé vzdálenější příbuzné. V gramatické části 
si studenti procvičí skloňování on, ona, ono, my, 
vy, oni, můj, tvůj, svůj a intonaci otázek.

V českém jazyce - Rusko na mapě, lidé a města, Moskva, doprava, 
slavní ruští politici…

V této kapitole se studenti naučí slovíčka a fráze 
užitečné při cestování a hledání ubytování. Dále 
si osvojí pravidla pro skloňování podstatných 
jmen podle vzoru МЕ́СТО a naučí se odzlišit v 
ruštině tykání od vykání.

V první kapitole se studenti seznámí s ruskými 
reáliemi, azbukou a naučí se pojmenovat členy 
rodiny. Dále se seznámí se systémem a 
cvičeními, která je budou provázet napříč celým 
kurzem.

V této kapitole se studenti naučí číslovky od 1 do 
10, některá známá ruská jména, národnosti a 
slovíčka pro vyjádření toho, jak se máme. V 
gramatické části se studenti seznámí s 1. a 2. 
časováním sloves, naučí se osobní zájmena v 1. 
a 2. pádě či přivlastňování.

Slovíčka a fráze třetí kapitoly jsou zaměřena na 
zaměstnání. Studenti se naučí vyjádřit kde 
pracují, co je náplní jejich práce a naučí se také 
pojmenovat jednotlivé profese. Dále si studenti 
osvojí pravidla pro skloňování podstatných jmen 
podle vzoru МАГАЗИН a číslovky od 11 do 20.

Tato kapitola je zaměřena na volný čas a 
volnočasové aktivity. Studenti se naučí 
formulovat záporné odpovědi, vyjmenovat dny v 
týdnu a skloňovat podstatná jména podle vzoru 
ШКО́ЛА.
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