
Ruština pro znalé začátečníky A2

Podrobný sylabus

KAPITOLA LEKCE SLOVNÍ ZÁSOBA FRÁZE GRAMATIKA POPIS KAPITOLY
1. Что мы уже выучили 1 Семья и свободное время členové rodiny, jejich vztahy, domácí práce                                      я свободен,.я занят číslovky od 20 do milionu

člověk a jeho vlastnosti, části těla он старше на, она моложе на
2 Моя работа jaké je mé zaměstnání a náplň práce кем я работаю, кто я по профессии měsíce a jejich použití

kde pracuji a jak se do práce dostanu он родился в 1990 году řadové číslovky
3 Путешествие na cestách страны мира, budoucí čas

v hotelu времена года
4 Повторение грамматики rozličná slovní zásoba z kurzu A1 предлоги и глаголы zrádní přátelé 

slovesa skloňování mužský, ženský, střední rod 

2. Приятного аппетита 1 Как выбрать ресторан? ruská kuchyně (jídla, zvyky, co je na stole) что у нас на завтрак, обед и ужин srovnávání v rj (lepší než, je podobný…)
kde jíme (restaurace, jídelny, bistra…) как выбрать ресторан 2. stupeň přídavných jmen

2 Меню co najdeme na stole (ovoce, zelenina, ruská jídla, pití) пригласить в гости, попробовать что 3. stupeň přídavných jmen
menu v restauraci на первое, на второе

3 В ресторане rozhovor s číšníkem добро пожаловать в наш ресторан можно или нельзя, отрицание
nezávazná konverzace a žádosti можно заказать, счёт пожалуйста časování zvratných sloves, vykání

4 Еда и повторение koření a bylinky, přílohy фирменное блюдо časování slovesa есть

3. В здоровом теле - здоровой дух 1 Здоровый стиль жизни životní styl (vitaminy, pohyb) быть согласен, привести себе в форму skloňování автомобиль
druhy sportů играть в... кататься на... двигаться... vyjádření názoru v ruštině

2 Наше тело popis těla (hlava, tělo) тело состоит... skloňování неделя/фотография
vnitřní orgány я хотел бы podmiňovací způsob

3 Проблемы здоровья nemoci ухажовать за кем, жаловать на что modální slovesa - надо, нужно
léčení nemocí как себя чувствуете, где вы заразились sloveso чувствовать а další

4 У врача и повторение zdravotní obtíže фразы у врача podmínkové věty a spojky
léky modální slovesa - должен, обязан, необходи

4. Мой дом - моя крепость 1 Выбираем новый дом popis domu (místnosti, části domu, typy domů) снимать квартиру, сосед по квартире... skloňování воскресенье
inzerát a pronájem bytu с видом на... časování sloves

2 В саду за домом na zahradě (části zahrady, květiny, stromy) косить газон, поливать цветы... skloňování číslovek (1,2,3,4)
roční období а předpověď počasí идёт снег, дождь... Дует ветер, светит солсейчас х теперь

3 Комнаты квартиры popis bytu (kuchyň, koupelna, obývací pokoj, ložnice…) глаголы в квартире skloňování 5-20
nábytek (jednotlivé části, rozšíření barev, tvarů) описание мебели číslovky 40, 90, 100, предлоги

4 Уборка дома и повторение generální úklid как и с чем убирать квартиру наречие
život ve městě x na vesnici

5. Праздники и семейные дела 1 Свадьба и развод по-русски ruská svatba (před svatbou, svatební obřad a tradice) выйти замуж, жениться... skloňování tvrdých přídavných jmen
rozvody проблемы семьи

2 Рождество и Новый год Vánoce рождественские предметы skloňování měkkých přídavných jmen
Nový rok - Děda Mráz, Sněhurka обычаи 

3 Пасха и другие праздники Velikonoce, Máslenice отмечать праздники nepravidelná slovesa v minulém čase
svátky jara лозунги русских праздников

4 Народные сказки и повторение pohádky обороты из сказок благодаря х из-за
pohádkoví hrdinové какие знаем принцессы

6. В городе и транспорте 1 Ориентация в городе budovy ve městě недалеко, около, направо, налево skloňování typu трамвай
orientace ve městě, práce s mapou где находится, как добраться vyjádření přibližnosti

2 В общественном транспорте cestujeme metrem, autobusem, сделать пересадку, можно выйти slovesa pohybu
tramvají a maršrutkou куда идёт метро там х туда, во время х вовремя

3 Путешествие на поезде ve vlaku поезд прибывает prefixy u sloves pohybu
na nádraží сколько стоит билет skloňování собрание

4 На машине и повторение dopravní značky туда нельзя, как попасть так как или потому что
popis auta сколько часов

7. Opakování Opakování učiva celého kurzu.

Ruština pro znalé začátečníky A2 je určena pro studenty, kteří mají zvládnuté základy ruského jazyka na úrovni A1. To znamená, že ovládají azbuku, základní komunikační obraty - umí vést jedoduchý dialog na téma já a moje rodina, zaměstnání, 
volný čas. Dále umí skloňovat podstatná jména dle vzoru магазин, школа, яблокo a znají časování základní stovky sloves. Kurz Ruštiny pro znalé začátečníky A2 se soustředí na další zvládnutí slovní zásoby, gramatiky a frází. Okruhy témat se 
zaměřují na širší oblasti rodinného života, volného času, situace v restauraci, u lékaře nebo orientaci ve městě. Důraz je kladen také na ruské reálie a samostatnou kapitolu tvoří téma Vánoc, Velikonoc, svateb nebo i národní ruské pohádky. 
Samozřejmostí je procvičení všech jazykových dovedností - čtení, poslech, mluvený a písemný projev. Výstupní úroveň kurzu je A2. Po dokončení kurzu jsou studenti schopni porozumět širokému spektru ruských slovíčkek a rozvitým větám, které 
se týkají jejich osoby, každodenních činností a světa, který je obklopuje. Úroveň A2 již umožňuje základní porozumění a jednodušší komunikaci v jazyce.

V první kapitole si studenti připomínají, co se 
naučili v kurzu A1 a pro nové studenty tato 
kapitola představuje základní shrnutí toho, co by 
měli znát, než se pustí do studia A2. Kapitola je 
navíc obohacena o novou slovní zásobu, příběhy 
a reálie. 

Kapitola o stravování se soustředí především na 
novou slovní zásobu, která pomůže dorozumět 
se v restauraci a zaměřuje se na ruskou kuchyni 
(jídlo, pití, zvyky). Kromě toho se student naučí, 
jak vést dialog s číšníkem, přičemž si student 
připomene pravidla vykání v ruštině a časování 
zvratných sloves. Gramatika se zaměřuje 
předevním na stupňování přídavných jmen.

Jak název napovídá, tato kapitola je věnována 
zdravému životnímu stylu, sportu a student se 
také detailně naučí popsat své tělo z vnějšku i 
vnitřní orgány. Dále dokáže vést dialog s lékařem 
a popsat, co jej bolí. Gramatika se zaměřuje na 
skloňování měkkých vzorů, vyjádření názorů 
nebo použití podmiňovacího způsobu. 
Bonusovým tématem je "cvičení" za počítačem.

4. kapitola je nabitá slovní zásobou z oblasti 
bydlení. S problematikou se seznámíte z různých 
pohledů - hledání bytu, inzeráty, pronájem, 
prodej. Bydlení na vesnici nebo ve městě, popis 
zahrady, vnitřku bytu aj. Z reálií se podíváme na 
typické ruské komunálky, Stalinovy mrakodrapy, 
moderní hygge aj. Gramatika se soustředí kromě 
skloňování podle vzoru воскресенье na číslovky 
a jejich skloňování  
Celá kapitola je soustředěna na ruské prostředí a 
jeho reálie. Nabízí pohled do Ruska z pohledu 
rodinných oslav nebo celostátních svátků. 
Společně s novými tématy se zde naučíte 
bohatou slovní zásobu a důraz bude kladen na 
další práci se slovesy. Nově se bude pracovat se 
skloňováním přídavných jmen. Odměnou je 
opakovací kapitola, která nás vezme do světa 
ruských pohádek a příběhů
Závěrečná kapitola nás vezme do světa rušného 
vekloměsta a cestování. Zaměří se hlavně na 
pečlivou orientaci ve městě, komunikaci na 
nádraží, v dopravních prostředích a také na 
cestování vlakem. Zvláštní pozornost je věnována 
ruskému prostředí, Transsibiřské magistrále, 
maršrutkám apod. Hlavním gramatickým 
tématem jsou slovesa pohybu a jejich využití v 


	Ruština pro začátečníky A2

