
Základná škola, Školská 3, 076 43 Čierna nad Tisou                                                                                                        

 

Tematický  výchovno - vzdelávací plán 

 

Stupeň vzdelania: ISCED2 

Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia 

Predmet: Ruský jazyk 

Školský rok: 2018/2019 

Trieda: VIII.A, VIII.B 

Vyučujúci: PaedDr. Marta Popovičová                       Spracovala: PaedDr. Marta Popovičová    

Učebný materiál: Elena Kováčiková, Valentína Glendová – Ruský jazyk pre 5. ročník základných škôl 
                                 SPN 1997 
   Elena Kováčiková, Valentína Glendová  - Pracovný zošit pre 5. ročník základných škôl  
             SPN 2011 
          Valentína Glendová, Elena Kováčiková – Ruský jazyk pre 6. ročník základných škôl 
                                 SPN 1997 
   Valentína Glendová, Elena Kováčiková - Pracovný zošit pre 5. ročník základných škôl  
             SPN 2011 
   Rusko – slovenský, slovensko – ruský vreckový slovník, SPN  Bratislava 1980   
 

Časová dotácia: 2. hodiny týždenne (66 hodín ročne) 
 
 
 



M/T Tematický celok/hod.: Téma: Výkonový štandard 
Výstup na hodnotenie: 

Metódy a formy práce: Prierezové témy: Poznámky: 

IX/I Opakovanie učiva   
7. ročníka – 3 hod. 

Úvodná hodina 
 

Oboznámiť sa s učivom 8. ročníka, 
so základnými učebnými 
pomôckami.  
Vzbudiť záujem žiakov o štúdium 
predmetu, o tematické celky 
preberané v 8. ročníku.  
Dodržiavať pravidlá bezpečnosti 
v učebniach a pri práci 
s pomôckami./BOZP/ 

Motivačný rozhovor, 
Rozhovor, 
Beseda, 
Diskusia,  
Práca s knihou 
a pracovným zošitom 

Osobnostný 
a sociálny rozvoj 
získavanie 
pozitívneho 
postoja  k sebe 
a druhým,  
formovanie 
dobrých 
medziľudských 
vzťahov v  triede           
rozvíjanie 
základných 
zručností 
komunikácie a  
vzájomnej 
spolupráce  
 

 

IX/II  1. Opakovanie učiva 
     7. ročníka 
2. Opakovanie učiva 
     7. ročníka 
 

Zopakovať a upevniť učivo 7. 
ročníka. Zopakovať poradie 
písmen v azbuke. Precvičiť čítanie 
tlačeného i písaného   textu, 
rozvíjať hlasné čítanie ruských 
textov. Poznanie písanej i tlačenej 
podoby všetkých znakov ruskej 
azbuky.  

 

IX/III 17. lekcia – 5 hodín 
(učebnica 5. ročníka) 

1. Ročné obdobia 
 
 
 
 
 
2. - 3. osoba jed. čísla 
slovies 

Rozšíriť slovnú zásobu o slová 
tematického celku. Náčuv a práca 
s textom o ročných obdobiach, čo 
robíme na jar, v lete, na jeseň 
a v zime, vedieť použiť príslovky 
času pre ročné obdobia. 
Vedieť správne používať 3. osobu 
jed. č. slovies. Vedieť správne 
používať slovesá chcieť a môcť 
v 3. osobe jed. čísla. Gramatické 
cvičenia. 

Motivačný rozhovor, 
Rozhovor, 
Beseda, 
Diskusia,  
Práca s knihou, 
slovníkom a textom, 
Demonštrácia modelov 
Prezentácia projektov 
Heuristická metóda 
Praktické aktivity 
Pozorovanie 
Ústne a písomné 
opakovanie, 
Frontálne, 
Skupinové, 
Individuálne 
 
 
 

Environmentálna 
výchova 
Negatívne zásahy 
človeka do 
prírody a ich 
dôsledky na 
obmedzovanie 
rozmanitých 
foriem života 
 

 

IX/IV  1. Komunikácia             
    v téme                 
 
2.Čítanie  a písanie 
   listu            

Tvorenie viet o rôznych 
činnostiach v rôznych ročných 
obdobiach, práca s obrázkami. 
Čítanie listu „Ahoj Juraj“  
Nacvičiť správne písanie listu. 
Práca v pracovnom zošite. 

 

X/I  
 

1. Upevňovanie učiva  
    lekcie 

Opakovanie lekcie o ročných 
obdobiach. Upevňovanie slovnej 

 
 

 



M/T Tematický celok/hod.: Téma: Výkonový štandard 
Výstup na hodnotenie: 

Metódy a formy práce: Prierezové témy: Poznámky: 

 
 
 
 
18. Lekcia – 4 hodiny 

 
 
 
 
2. Príprava výstavky 
 

zásoby tematického celku 
a gramatiky. Doplňovacie 
a prekladové cvičenia. Vtipy, 
rébusy, hádanky. 
Rozšíriť slovnú zásobu o slová 
tematického celku. Náčuv a práca 
s textom listu Jánovi. 

 
 
 
 
Motivačný rozhovor, 
Rozhovor, Beseda, 
Diskusia,  
Práca s knihou, 
slovníkom a textom, 
Demonštrácia modelov 
Prezentácia projektov 
Heuristická metóda 
Praktické aktivity 
Pozorovanie 
Ústne a písomné 
opakovanie, 
Frontálne, 
Skupinové, 
Individuálne 
 
 
 
 
 
Motivačný rozhovor, 
Rozhovor, 
Beseda, 
Diskusia,  
Práca s knihou, 
slovníkom a textom, 
Demonštrácia modelov 
Prezentácia projektov 
Heuristická metóda 
Praktické aktivity 
Pozorovanie 
Ústne a písomné 

 
 
 
 
Osobnostný 
a sociálny rozvoj 
získavanie 
pozitívneho 
postoja  k sebe 
a druhým,  
formovanie 
dobrých 
medziľudských 
vzťahov v  triede           
rozvíjanie 
základných 
zručností 
komunikácie a  
vzájomnej 
spolupráce  
vedieť pracovať 
ako aktívny člen 
skupiny  
 
Tvorba projektu 
a prezentačné 
zručnosti           
Vedieť 
prezentovať 
vlastný projekt 
a hodnotiť 
projekty 
spolužiakov 
 

X/II  1. - 3. osoba 
množného čísla 
slovies 
 
 
2. Komunikácia v   
    téme 

Vedieť správne používať 3. osobu 
množného čísla slovies. Vedieť 
správne používať slovesá chcieť 
a môcť v 3. osobe množ. čísla. 
Gramatické cvičenia. 
Vedieť porozprávať ako sa 
pripravujú žiaci na rôzne 
výstavky. Vedieť jednoducho 
vyjadriť aké je počasie v rôznych 
ročných obdobiach.  Tvoriť 
jednoduché dialógy.  

 

X/III  
 
 
 
 
 
19. Lekcia – 5 hodín 

1. Upevňovanie učiva  
    Lekcie 
 
 
 
 
2.Na exkurzii v  
   Moskve 

Upevňovanie učiva lekcie. Práca 
s obrazovým materiálom – ako sa 
žiaci pripravujú na výstavku – 
samostatný slovný prejav. Vtipy, 
hádanky, doplňovačky. Práca s  

Osvojiť slovnú zásobu 
tematického celku. Pracovať 
s článkom – Na exkurzii v Moskve  
  

 

X/IV  1. Pamiatky Moskvy Poznať najznámejšie pamiatky 
Moskvy. Prezeranie prezentácii 
a obrázkov o Moskve. 

 

XI/I  1. Časovanie slovies V správnom tvare používať 
slovesá prvého a druhého 
časovania. Gramatické cvičenia  

 

XI/II  1. Slovesá pohybu 
 

Vedieť používať slovesá pohybu – 
ísť, jazdiť aj v minulom čase. 

 



M/T Tematický celok/hod.: Téma: Výkonový štandard 
Výstup na hodnotenie: 

Metódy a formy práce: Prierezové témy: Poznámky: 

2. Upevňovanie učiva  
    lekcie 

Vedieť správne tvoriť dialógy 
a dať slovesá do správneho tvaru 
Práca v pracovnom zošite 

opakovanie, 
Frontálne, 
Skupinové, 
Individuálne 

XI/III 20. Lekcia – 5 hodín 1. V zdravom tele 
zdravý duch 
 
2. Minulý čas slovies 

Osvojiť slovnú zásobu 
tematického celku. Pracovať 
s článkom. 
Správne tvoriť a používať minulý 
čas slovies. 

Motivačný rozhovor, 
Rozhovor,Beseda, 
Diskusia,  
Práca s knihou, 
slovníkom a textom, 
Demonštrácia modelov 
Prezentácia projektov 
Heuristická metóda 
Praktické aktivity 
Ústne a písomné 
opakovanie, 
Frontálne, 
Skupinové, 
Individuálne 
Motivačný rozhovor, 
Rozhovor, Beseda, 
Diskusia,  
Práca s knihou, 
slovníkom a textom, 
Praktické aktivity 
Pozorovanie 
Ústne a písomné 
opakovanie, 
Frontálne, 
Individuálne 
 
Rozhovor, Diskusia,  
Práca s knihou, 
slovníkom a textom, 
Prezentácia projektov 
Praktické aktivity 
Ústne a písomné 

Osobnostný 
a sociálny rozvoj 
získavanie 
pozitívneho 
postoja  k sebe 
a druhým,  
formovanie 
dobrých 
medziľudských 
vzťahov v  triede           
 
 
 
 
Osobnostný 
a sociálny rozvoj 
získavanie 
pozitívneho 
postoja  k sebe 
a druhým,  
formovanie 
dobrých 
medziľudských 
vzťahov v  triede           
 
 
Osobnostný 
a sociálny rozvoj  
rozvíjanie 
základných 
zručností 
komunikácie a  

 

XI/IV  1.Viacvýznamové  
    Slovesá 
 
2.Básnička: Na  
   rozcvičku. 
  Text: Ruky  

Správne používať viacvýznamové 
slovesá, rozdiely v chápaní 
ruského: vedieť a dokázať 
Naučiť sa báseň  - Na rozcvičku. 
Pracovať s článkom - Ruky 

 

XII/I  
 
 
21.Lekcia – 4 hodiny 

1. Upevňovanie učiva  
    Lekcie 
 
2. Čoskoro budú  
    prázdniny 

Vedieť správne tvoriť dialógy 
a dať slovesá do správneho tvaru 
Práca v pracovnom zošite 
Osvojiť slovnú zásobu 
tematického celku. Pracovať 
s článkom. 

 

XII/II  1.Prídavné mená 
 
 
2. Budúci čas slovies 

Správne používať koncovky 
prídavných  mien. Gramatické 
cvičenia  
Vedieť vytvoriť budúci čas slovies. 
Práca s listom Jurajovi. 

 

XII/III  
 
 
 
22. Lekcia – 4 hodiny 

1. Komunikácia 
v téme 
 
 
2. Opakovacia lekcia. 
    Ahoj, Ján! 

Vedieť správne tvoriť dialógy na 
tému  - V obchode – vytvárame 
modelové situácie. Vedieť vyjadriť 
aj napísať blahoželanie.  
Práca s listom- Ahoj, Ján! Cvičenia 
na upevňovanie azbuky . 

 

I/II  1. – 2.  
Opakovacia lekcia 

Zopakovať a upevniť slovnú 
zásobu predchádzajúcich lekcií. 
Tvoriť krátke dialógy. Pracovať 
s článkami lekcie: Jedna minúta, 

 



M/T Tematický celok/hod.: Téma: Výkonový štandard 
Výstup na hodnotenie: 

Metódy a formy práce: Prierezové témy: Poznámky: 

Jedno písmeno... opakovanie, 
Frontálne, 
Skupinové, 
Individuálne 
Motivačný rozhovor, 
Rozhovor, Beseda, 
Diskusia,  
Práca s knihou, 
slovníkom a textom, 
Demonštrácia modelov 
Prezentácia projektov 
Heuristická metóda 
Praktické aktivity 
Pozorovanie 
Ústne a písomné 
opakovanie, 
Frontálne, 
Skupinové, 
Individuálne 

vzájomnej 
spolupráce  
 
 
Multikultúrna 
výchova 
Viesť žiakov 
k rasovej 
znášanlivosti, 
k chápaniu 
rovnosti 
a tolerantnosti 
medzi národmi 
a národnosťami 
 

I/III  
 
 
1. lekcia – 5 hodín 
(učebnica 6. ročníka) 

1. Opakovacia lekcia 
 
 
2. Vítaj, škola! 

Porozprávať dej podľa obrázkov.  
Krátke dialógy, básničky a súťaže. 
Práca s pracovným zošitom 
Osvojiť slovnú zásobu 
tematického celku. Pracovať 
s článkom – Vítaj, škola! 

 

I/IV  1. Zoznámenie sa. 
 
 
2. Povolania 
    a národnosti 

Naučiť sa rôzne formy 
predstavovania sa krátke situačné 
dialógy. 
Naučiť sa vyjadriť najčastejšie 
zamestnania, krátke situačné 
dialógy. Zapamätať si písanie 
národností v ruštine. 

 

II/I  1. Sniežik 
 
2. Upevňovanie učiva  
    lekcie. 

Práca s doplnkovým článkom 
lekcie. 
Upevniť a precvičiť učivo lekcie.  

 

II/II 2. lekcia – 5 hodín 1. Spomíname na  
    leto 
 
2. Zvratné slovesá 

Osvojiť slovnú zásobu 
tematického celku. Pracovať 
s článkom – Spomíname na leto 
Osvojiť si pravopis slovies 
obsahujúcich zvratné častice 
vedieť ich časovať v jednotnom aj 
množnom čísle. 

Motivačný rozhovor, 
Rozhovor, 
Beseda, 
Diskusia,  
Práca s knihou, 
slovníkom a textom, 
Demonštrácia modelov 
Prezentácia projektov 
Heuristická metóda 
Praktické aktivity 
Pozorovanie 
Ústne a písomné 
opakovanie, 
Frontálne, 
Skupinové, 
Individuálne 
 

Environmentálna 
výchova 
Poukázať na 
znečisťovanie 
životného 
prostredia 
cestovným 
ruchom. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

II/IV  1. Lokál 
s predložkami v a na 
 
2. Báseň: Íra a jež 
 

Osvojiť si lokál vo väzbe s 
predložkami v, na. Gramatické 
cvičenia.                                  
Nacvičiť správnu výslovnosť č, šč, 
ž a š. Báseň: Íra a jež. 

 

III/I  
 
 
 
 

1. Milovník kameňov 
 
 
 
 

Pracovať s doplnkovým textom: 
Milovník kameňov. Rozprávať 
podľa jazykového modelu o tom, 
čo kto rád robí a o čo sa zaujíma. 
Prečítať báseň: Vítaj, škola! 

 



M/T Tematický celok/hod.: Téma: Výkonový štandard 
Výstup na hodnotenie: 

Metódy a formy práce: Prierezové témy: Poznámky: 

3.Lekcia – 5 hodín 2. V škole Osvojiť slovnú zásobu 
tematického celku. Pracovať 
s článkom -  V škole 

Motivačný rozhovor, 
Rozhovor, 
Beseda, 
Diskusia,  
Práca s knihou, 
slovníkom a textom, 
Demonštrácia modelov 
Prezentácia projektov 
Heuristická metóda 
Praktické aktivity 
Pozorovanie 
Ústne a písomné 
opakovanie, 
Frontálne, 
Skupinové, 
Individuálne 
 
 

Mediálna 
výchova 
Získať žiakov pre 
hľadanie 
informácií. 
 

III/II  1. Komunikácia  
    v téme 
 
 
 
2. Lokál s predložkou  
    o, ob 
 

Poznať rozdiely medzi slovenskou 
a ruskou školou. Vedieť správne 
tvoriť dialógy na tému -  škola, 
prečítať básničku o žiakoch 
v triede. 
 Fonetické cvičenia na nácvik 
používania jery, i, spoluhlások b, 
v, m, p. Osvojiť si lokál vo väzbe s 
predložkami o, ob. 

 

III/III  1. Zvláštny prípad 
2. Upevňovanie  
    učiva lekcie. 

Práca s článkom: Zvláštny prípad. 
Upevniť a precvičiť učivo lekcie. 
Poznať príslovia, porekadlá v 
téme, prečítať vtipy lekcie. 
Naučiť sa pieseň: Čo nás učia v 
škole.   

 

III/IV 4. Lekcia – 6 hodín 1. V rodine 
 
 
2. Inštrumentál  
    podstatných mien      
    jed. čísla  

Osvojiť slovnú zásobu 
tematického celku. Pracovať 
s článkom – V rodine 
Vedieť správne používať 
inštrumentál podstatných mien    
v jednotnom čísle.  

Motivačný rozhovor, 
Rozhovor, 
Beseda, 
Diskusia,  
Práca s knihou, 
slovníkom a textom, 
Demonštrácia modelov 
Prezentácia projektov 
Heuristická metóda 
Praktické aktivity 
Pozorovanie 
Ústne a písomné 
opakovanie, 
Frontálne, 
Skupinové, 
Individuálne 
 

Osobnostný 
a sociálny rozvoj 
získavanie 
pozitívneho 
postoja  k sebe 
a druhým,  
formovanie 
dobrých 
medziľudských 
vzťahov v triede 
a rodine.           
 
 
 
 
 
 
 

 

IV/I  1. Časovanie slovesa  
    musieť 
 
2. Komunikácia  
    v téme 
 
 

Časovanie slovesa musieť. Mäkká 
a tvrdá výslovnosť párových 
spoluhlások l-l´, r-r´. 
Vedieť správne tvoriť dialógy na 
tému  - V rodine, porozprávať 
o svojej rodine pomocou 
fotografií. Vedieť správne 
menovať poschodia v ruštine.   

 

IV/II  1. Otec, mama a ja 
 
 
 

Pracovať s doplnkovým textom- 
Otec, mama a ja. Rozprávať 
o svojej rodine, o povolaniach 
členov rodiny.   

 



M/T Tematický celok/hod.: Téma: Výkonový štandard 
Výstup na hodnotenie: 

Metódy a formy práce: Prierezové témy: Poznámky: 

2. Upevňovanie  
    učiva lekcie. 

Upevniť a precvičiť učivo lekcie.  
Prečítať vtipy, hádanky lekcie. 

 
 
Tvorba projektu 
a prezentačné 
zručnosti           
Vedieť 
prezentovať 
vlastný projekt 
a hodnotiť 
projekty 
spolužiakov 
 

IV/IV 5. Lekcia – 5 hodín 1. U nás doma 
 
 
2. Inštrumentál  
    podstatných mien      
    množného čísla 

Osvojiť slovnú zásobu 
tematického celku. Pracovať 
s článkom – U nás doma 
Vedieť správne používať 
inštrumentál podstatných mien    
množného čísla. Používať 
podstatné mená v inštrumentáli j. 
a mn. č. v bezpredložkových 
spojeniach a v spojení 
s predložkami, čítať so správnou 
výslovnosťou, prízvukom 
a intonáciou. 

Motivačný rozhovor, 
Rozhovor, 
Beseda, 
Diskusia,  
Práca s knihou, 
slovníkom a textom, 
Demonštrácia modelov 
Prezentácia projektov 
Heuristická metóda 
Praktické aktivity 
Pozorovanie 
Ústne a písomné 
opakovanie, 
Frontálne, 
Skupinové, 
Individuálne 

 

V/I  1. Komunikácia  
    v téme 
 
 

Vedieť správne tvoriť dialógy na 
tému  - U nás doma. Dokázať 
porozprávať o svojom bývaní, 
o miestnostiach v byte, dome.   

 

V/II  1.Báseň – Byt 
 
 
 
 
 
2. Príbeh o šťastí 

Naučiť báseň  - Byt. Vedieť 
porozprávať o svojom byte 
o izbách a iných miestnostiach, 
pomenovať nábytok v nich.  
Mäkká a tvrdá výslovnosť 
párových spoluhlások s-ś, z-ź. 
Pracovať s doplnkovým textom, 
príbehom o šťastí. Upevniť 
a precvičiť učivo lekcie. 

 

V/III 6. Lekcia – 5 hodín 1. V meste.  
     Sankt Peterburg 
 
 
2. Vyjadrovanie  
   minulého časového    
   obdobia 

Osvojiť slovnú zásobu 
tematického celku. Pracovať 
s článkom – V meste Sankt 
Peterburg. 
Vyjadrovať minulý časový úsek so 
slovenskou predložkou „pred“ 
(pred týždňom, pred mesiacom..), 
osvojiť si správne používanie 
koncoviek prídavných mien 

Motivačný rozhovor, 
Rozhovor, 
Beseda, 
Diskusia,  
Práca s knihou, 
slovníkom a textom, 
Demonštrácia modelov 
Prezentácia projektov 
Heuristická metóda 

Tvorba projektu 
a prezentačné 
zručnosti           
Vedieť 
prezentovať 
vlastný projekt 
a hodnotiť 
projekty 
spolužiakov 

 



M/T Tematický celok/hod.: Téma: Výkonový štandard 
Výstup na hodnotenie: 

Metódy a formy práce: Prierezové témy: Poznámky: 

tvorených z názvov ročných 
období; 

Praktické aktivity 
Pozorovanie 
Ústne a písomné 
opakovanie, 
Frontálne, 
Skupinové, 
Individuálne 
 

Environmentálna 
výchova 
Dôsledky 
urbanizácie – 
narušovanie 
prírodných 
ekosystémov. 
Význam ochrany 
prírody 
a kultúrnych 
pamiatok. 
 

V/IV  1. Komunikácia  
    v téme 
 
 
 
 
 
 
2. Štyri názvy mesta 
 
 

Vedieť správne tvoriť dialógy na 
tému  - V meste Sankt Peterburg 
Poznať pamätihodnosti Sankt – 
Peterburgu a jeho stručnú 
históriu, poznať utrpenie 
a hrdinstvo Leningradčanov 
v 2.sv. vojne, vedieť odpovedať 
na otázky k textu. 
Poznať štyri názvy mesta Sankt 
Peterburg. Rozšíriť vedomosti o 
meste 

 

VI/I  
 
7. Lekcia – 5 hodín 

1. Upevňovanie  
    učiva lekcie. 
2. Choroby. U lekára 

Upevniť a precvičiť učivo lekcie. 
 
Osvojiť slovnú zásobu 
tematického celku. Pracovať 
s článkom – Choroby. U lekára 

 
 
Motivačný rozhovor, 
Rozhovor, 
Beseda, 
Diskusia,  
Práca s knihou, 
slovníkom a textom, 
Demonštrácia modelov 
Prezentácia projektov 
Heuristická metóda 
Praktické aktivity 
Pozorovanie 
Ústne a písomné 
opakovanie, 
Frontálne, 
Skupinové, 
Individuálne 

Osobnostný 
a sociálny rozvoj 
získavanie 
pozitívneho 
postoja  k sebe 
a druhým,  
formovanie 
dobrých 
medziľudských 
vzťahov v triede.           
 
 

 

VI/II  1. Časti tela človeka 
 
 
2. Časovanie slovies  
     piť, byť chorý 

Vedieť pomenovať  časti tela 
človeka. Mäkká a tvrdá 
výslovnosť spoluhlások p-´p,b-´b. 
Vedieť správne časovať 
a používať slovesá piť a byť chorý. 
Gramatické cvičenia. 

 

VI/III  1. Chorý a lekár 
 
 
 
2. Záverečné  
    opakovanie 

Prečítať doplnkový text lekcie -
Chorý a lekár. Vedieť správne 
tvoriť dialógy na tému  - Choroby 
– U lekára, Časti tela .  
Záverečné opakovanie. 
Vyhodnotenie celoročnej práce. 

 

 


