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Návrh školního vzdělávacího plánu učebnice Классные друзья 3 
 

ROČNÍK: ____________________ 

ROZPIS UČIVA PŘEDMĚTU: Ruský jazyk (2. cizí jazyk) při dotaci 2-3 hodiny týdně  
 

Název tematického 
celku v učebnici 
Классные друзья 3 

Očekávané 
vzdělávací výstupy 

Kritéria hodnocení 
vzdělávacích výstupů 

Metody 
hodnocení 

Prostředky hodnocení 

 
13. lekce 

 
Žák: 

 
Žák: 

  

Как я провёл лето 
 
- se naučí popsat děj a 
události v minulém čase 
 
- bude umět pojmenovat země 
a jejich hlavní města 
 
- bude umět vyjádřit, jakým 
jazykem se v uvedené zemi 
hovoří 
 
- bude umět napsat rusky 
adresu na pohlednici 
 
- se naučí skloňovat podstatná 
jména 
 
- se naučí správně používat 
minulý čas sloves 
 
- aktivně zvládne slovní 
zásobu zaměřenou na názvy 

 
- se naučil popsat děj a 
události v minulém čase 
 
- umí pojmenovat země 
a jejich hlavní města 
 
- umí vyjádřit, jakým 
jazykem se v uvedené 
zemi hovoří 
 
- umí napsat rusky 
adresu na pohlednici  
 
- se naučil skloňovat 
podstatná jména 
 
- se naučil správně 
používat minulý čas 
sloves 
 
- aktivně zvládne slovní 

Ústní zkoušení 

Písemné 
zkoušení 

 

 

Tvorba 
projektu: 

Evropský den 
jazyků 

 

Grafická 
prezentace 

Ústní odpověď 

Standardizovaný test – online nebo tištěný 

 

Projekty: 

Představení jedné evropské země, 
oficiální název, hlavní město, úřední jazyk, 
osobnosti 

Grafická prezentace  
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zemí a národností 
 

zásobu zaměřenou na 
názvy zemí a národností 
 

14. lekce 
 
Žák: 

 
Žák: 

  

Мой город 

 

 
- bude umět říct, kde se 
nachází 
 
- bude umět pojmenovat místa 
ve městě 
 
- bude umět požádat pomoc, 
když se potřebuje někam 
dostat 
 
 
- bude umět poradit další 
osobě, jak se dostane do cíle 
 
 
- se naučí používat 
rozkazovací způsob sloves (2. 
os. j. č.) 
 
 
- se naučí aktivně používat 3. 
stupeň přídavných jmen 
 
 
- zvládne osvojit si slovní 
zásobu týkající se označení 
budov a míst ve městě 

 
- umí sdělit, kde se 
nachází 
 
- umí pojmenovat místa 
ve městě 
 
- umí požádat o pomoc, 
když se potřebuje někam 
dostat 
 
 
- umí poradit další 
osobě, jak se dostane do 
cíle 
 
- se naučil používat 
rozkazovací způsob 
sloves (2. os. j. č.) 
 
 
- se naučil aktivně 
používat 3. stupeň 
přídavných jmen 
 
- zvládl osvojit si slovní 
zásobu týkající se 
označení budov a míst 
ve městě 
 

Ústní zkoušení 

Písemné 
zkoušení 

 

 

Tvorba 
projektu: 

Město, kde žiji 

 

 

 

 

Grafická 
a ústní 
prezentace 

Ústní odpověď 

Standardizovaný test – online nebo tištěný 

 

Projekt: 

Název města, vesnice, kde leží, počet 
obyvatel, památky, významné osobnosti 
spojené s městem/vesnicí 

Grafická a ústní prezentace 
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15. lekce 
 
Žák: 

 
Žák: 

  

Как ты себя 
чувствуешь? 

 
- bude umět popsat, jak se cítí 
 
- bude umět pojmenovat části 
těla 
 
- bude umět požádat o léky v 
lékárně 
 
- bude umět používat 
rozkazovací způsob sloves (2. 
os. mn. č.) 
 
- bude umět vyjádřit, že něco 
musí nebo nesmí 
 
- se naučí názvy prostředků 
proti onemocnění, názvy 
onemocnění a jejich příznaky 

 
- umí popsat, jak se cítí 
 
- umí pojmenovat části 
těla 
 
- umí požádat o léky v 
lékárně 
 
- umí používat 
rozkazovací způsob 
sloves (2. os. mn. č.) 
 
- umí vyjádřit, že něco 
musí nebo nesmí 
 
- se naučil názvy 
prostředků proti 
onemocnění, názvy 
onemocnění a jejich 
příznaky 

Ústní zkoušení 

Písemné 
zkoušení 

 

 

 

Tvorba 
projektu: 

Nebuďte 
nemocní! 

 

 

 

 

Grafická, 
a ústní 
prezentace 

Ústní odpověď 

Standardizovaný test – online nebo tištěný 

 

Projekty: 

Osvětová prezentace, jak se v případě 
nemoci co nejrychleji uzdravit 

Grafická a ústní prezentace  

16. lekce 
 
Žák: 

 
Žák: 

  

С праздником! 
 
- bude umět pojmenovat české 
a ruské svátky 
 
- bude umět popsat, jak se 
slaví konkrétní svátky 
 
- bude umět napsat blahopřání 
k různým svátkům 

 
- umí pojmenovat české 
a ruské svátky 
 
- umí popsat, jak se slaví 
konkrétní svátky 
 
- umí napsat blahopřání 
k různým svátkům 

Ústní zkoušení 

Písemné 
zkoušení 

 

 

Tvorba 

Ústní odpověď 

Standardizovaný test – online nebo tištěný 

 

Projekt: 

Jak budeš oslavovat Vánoce, sváteční 
menu, dárky, co budeš dělat 



Vzdělávání a komunikace v cizím jazyce – ruský jazyk 

 

Nakladatelství Klett s.r.o. 

 
- naučí se používat řadové 
číslovky 1.-9. 
 
- bude umět používat budoucí 
čas sloves 
 
- osvojí si slovní zásobu 
k tématu: 
tradice spojené s oslavou 
Vánoc a Nového roku 

 
- naučil se používat 
řadové číslovky 1.-9. 
 
- umí používat budoucí 
čas sloves 
 
- osvojil si slovní zásobu 
k tématu: tradice spojené 
s oslavou Vánoc a 
Nového roku 

projektu: 

Jak bude naše 
rodina 
oslavovat 
Vánoce 

 

 

 

Grafická, 
a ústní 
prezentace 

Grafická, písemná a ústní prezentace  

 17. lekce 
 
Žák: 

 
Žák: 

  

В Москву! 
 
- bude umět pojmenovat 
nejvýznamnější památky 
Moskvy 
 
- bude umět představit hlavní 
město Ruska 
 
- bude umět vytvořit písemnou 
objednávku na ubytování 
v hotelu  
 
- bude umět používat budoucí 
čas sloves 
 
- bude umět používat spojku 
«если» 
 
- osvojí si slovní zásobu 
související s názvy 

 
- umí pojmenovat 
nejvýznamnější památky 
Moskvy 
 
- umí představit hlavní 
město Ruska 
 
- umí vyplnit písemnou 
objednávku na ubytování 
v hotelu 
 
- umí používat budoucí 
čas sloves 
 
- umí používat spojku 
«если» 
 
- osvojil si slovní zásobu 
související s názvy 

Ústní zkoušení 

Písemné 
zkoušení 

 

 

Tvorba 
projektu: 

Návštěva 
Moskvy 

 

 

 

 

 

Ústní odpověď 

Standardizovaný test – online nebo tištěný 

 

Projekt: 

Představení Moskvy - hlavního města 
Ruské federace (památky, zajímavé místa, 
s kým se chceš do Moskvy podívat a kdy) 
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významných památek a míst 
v Moskvě 
 

významných památek a 
míst v Moskvě 

 

 18. lekce 
 
Žák: 

 
Žák: 

  

Повторяем! 
  
- si zopakuje probranou látku 
z 13.-17. lekce  
 
- si zopakuje gramatický 
materiál z 13.-17. lekce 
 
- si aktivně osvojí slovní 
zásobu z 13.-17. lekce 
 
 

 
- si zopakoval probranou 
látku z 13.-17. lekce 
 
- si zopakoval gramatický 
materiál z 13.-17. lekce 
 
- si aktivně osvojil slovní 
zásobu z 13.-17. lekce  

Ústní zkoušení 

Písemné 
zkoušení 

Celkové 
opakování 
učiva 

 

 

Ústní odpověď 

Standardizovaný test – online nebo tištěný 

Opakovací test 

 

 


