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UČEBNÉ OSNOVY K PREDMETU: ANGLICKÝ JAZYK 

 

Názov ŠkVP „Sme moderná a slušná škola“ 

Stupeň vzdelania ISCED 2 

Vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia pre druhý stupeň ZŠ 

Dĺžka štúdia 5 rokov 

Forma štúdia Denná 

Vyučovací jazyk Slovenský 

Ročník 5. - 9. ročník 

 

Ročník Triedy Vyučujúci predmetu (skr.) 

5. ročník 5.A, 5.B, 5.C MZM, ZÁH,ČUP,LAZ,LES 

6. ročník 6.A, 6.B, 6.C LES, ZÁH, ČUP, LAZ 

7. ročník 7.A,  7.B, 7.C LES, ZÁH, ČUP, LAZ 

8. ročník 8.A, 8.B LES, ZÁH,ČUP, LAZ 

9. ročník 9.A, 9.C LES, MZM,  

 

Časový rozsah výučby(počet hodín týždenne) 

 ŠVP ŠkVP 

5. ročník 3 4 

6. ročník 3 4 

7. ročník 3 3 

8. ročník 3 3 

9. ročník 3 3 

ŠVP = Štátny vzdelávací program  

ŠkVP = Školský vzdelávací program 



 
JAZYK A KOMUNIKÁCIA PRE DRUHÝ STUPEŇ ZŠ 
 

V jazykovej časti oblasti jazyk a komunikácia sú určujúcimi ciele rozvíjania komunikatívnych schopností 

žiakov, ktoré síce boli deklarované aj v minulosti, ale ich uskutočňovanie bolo vytláčané tendenciou 

obsiahnuť pomerne veľkú sumu jazykových pojmov na vysokej úrovni abstrakcie.  Zdôrazňujeme preto 

chápanie jazyka ako nástroja myslenia a komunikácie medzi ľuďmi, čo by sa vo vyučovaní jazyka 

malo premietnuť do zámerného preferovania rozvoja komunikatívnych kompetencií, ktoré budú 

istým teoretickým i praktickým východiskom ich ďalšieho rozvíjania v ostatných vyučovacích 

predmetoch s ohľadom na ich špecifické potreby. Výrazne sa posilnil komunikatívno-zážitkový model 

vyučovania jazyka a naopak oslabila sa tendencia obsiahnuť „školskú podobu“ vednej disciplíny – 

lingvistiky. Obsah sa zredukoval v prospech aktivít žiakov, ktorí majú v čo najväčšom rozsahu 

interpretačno-hodnotiacim spôsobom pracovať s jazykovými komunitátmi. Najväčší akcent sa pritom 

kladie na vlastnú tvorbu jazykových prejavov, prácu s informáciami, čitateľskú gramotnosť, 

schopnosť argumentovať a pod. 

Dobré zvládnutie jazykového učiva a najmä komunikatívnych kompetencií vytvára predpoklad 

na rozvinutie schopnosti úspešne sa uplatniť na trhu práce a v súkromnom živote. Jazyk sa chápe ako 

znak národnej a individuálnej identity, ako prostriedok komunikácie a profesionálnej realizácie 

a prostriedok na vyjadrovanie citov a pocitov. 

Cudzie jazyky naopak prispievajú k pochopeniu a objavovaniu tých skutočností, ktoré presahujú oblasť 

skúseností sprostredkovaných štátnym jazykom. Poskytujú živý jazykový základ a predpoklady 

pre komunikáciu žiakov v rámci Európskej únie. 

Cudzie jazyky umožňujú poznávať odlišnosti v spôsobe života ľudí iných krajín a ich odlišné kultúrne 

tradície. Poskytujú prehĺbenie vedomostí a vzájomného medzinárodného porozumenia a tolerancie 

a vytvárajú podmienky pre spoluprácu škôl na medzinárodných projektoch. 

Obsah vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia sa realizuje vo vzdelávacích predmetoch slovenský 

jazyk a literatúra, vyučovacích jazykoch a cudzích jazykoch pre nižší sekundárny stupeň vzdelávania: 

 Slovenský jazyk a literatúra (na základných školách s vyučovacím jazykom slovenským), 

 Slovenský jazyk a slovenská literatúra (na základných školách s vyučovacím jazykom národností), 

 Vyučovací jazyk a literatúra – maďarský jazyk, ukrajinský jazyk, rusínsky jazyk, nemecký jazyka rómsky 

jazyk (na základných školách s vyučovacím jazykom národností, na základných školách s vyučovaním 

jazyka národnosti), 

 1. cudzí jazyk – anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, francúzsky jazyk, španielsky jazyk, taliansky 

jazyk 

 2. cudzí jazyk – anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, francúzsky jazyk, španielsky jazyk, taliansky 

jazyk 



Členenie vzdelávacej oblasti podľa kľúčových jazykových kompetencií, t. j. podľa procesov, ktoré sa 

nimi rozvíjajú: 

 Počúvanie s porozumením 

 Komunikácia (hovorenie) s porozumením 

 Čítanie s porozumením 

 Písanie s porozumením 

Vzdelávanie v danej vzdelávacej oblasti smeruje k utváraniu a rozvíjaniu kľúčových kompetencií tým, 

že vedie k: 

 podpore sebadôvery každého žiaka, 

 k osvojeniu si vedomostí a nadobudnutých kompetencií, ktoré im umožnia vzdelávať sa po celý ich 

život a zaujať aktívne miesto v socio-kultúrnom prostredí, 

 príprave všetkých žiakov tak, aby sa stali zodpovednými občanmi, schopnými podieľať sa na rozvoji 

demokratickej spoločnosti, pluralizmu a kultúrnej otvorenosti, 

 zaručeniu rovnakých šancí sociálnej emancipácie pre všetkých žiakov, 

 pochopeniu vzdelávania v príslušnom jazyku, v ktorom sa odráža historický a kultúrny vývoj národa 

a zároveň ako významný zjednocujúci činiteľ národného spoločenstva a ako dôležitý prostriedok 

celoživotného vzdelávania, 

 vnímaniu a postupnému osvojovaniu si jazyka ako bohatého mnohotvárneho prostriedku k získavaniu 

a odovzdávaniu informácií, k vyjadrovaniu vlastných postojov a názorov, 

 zvládnutiu základných pravidiel medziľudskej komunikácie daného kultúrneho prostredia 

a nadobudnutiu pozitívneho vzťahu k jazyku v rámci interkultúrnej komunikácie, 

 nadobudnutiu vzťahov k slovesným umeleckým dielam, k vlastným čitateľským zážitkom, k 

rozvíjaniu svojho pozitívneho vzťahu k literatúre a k ďalším druhom umenia vychádzajúcich 

z umeleckých textov a rozvíjaniu svojich emocionálnych a estetických cítení a vnímaní, 

 pestovaniu vedomia jazykovej príslušnosti k istému etniku, pocitu jazykovej príbuznosti 

a spolupatričnosti s inými etnikami, prostredníctvom ovládania normy spisovného jazyka, 

 viesť žiakov k zvyšovaniu jazykovej kultúry ich verbálnych ústnych i písomných jazykových 

prejavov. 

 

 

Charakteristika predmetu  

Vyučovací predmet anglický jazyk patrí medzi všeobecnovzdelávacie predmety a spoločne s 

vyučovacím predmetom slovenský jazyk a literatúra, resp. jazyk národnostnej menšiny a literatúra 

vytvára vzdelávaciu oblasť Jazyk a komunikácia. Anglický jazyk – nižšie stredné vzdelávanie, úroveň A1. 



Vzhľadom na široké využitie cudzích jazykov v súkromnej a profesijnej oblasti života, či už pri ďalšom 

štúdiu, cestovaní, spoznávaní kultúr aj v práci, sa dôraz pri vyučovaní cudzích jazykov kladie na 

praktické využitie osvojených kompetencií, efektívnu komunikáciu a činnostne zameraný prístup. 

Komunikácia v cudzích jazykoch je podľa Európskeho referenčného rámca (ES, 2007, s. 5) založená na 

schopnosti porozumieť, vyjadrovať myšlienky, pocity, fakty a názory ústnou a písomnou formou v 

primeranej škále spoločenských a kultúrnych súvislostí podľa želaní a potrieb jednotlivca. Podľa 

Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky (SERR) označenie úrovne A1 je používateľ 

základného jazyka. Komunikačnú úroveň A1 žiaci dosiahnu v prvom cudzom jazyku, t. j. v anglickom 

jazyku na konci 5. ročníka ZŠ.  

Charakteristika ovládania anglického jazyka na úrovni A1 podľa SERR je nasledujúca: Rozumie známym 

každodenným výrazom a najzákladnejším vetám, ktorých účelom je uspokojenie konkrétnych potrieb, 

a tieto výrazy a vety dokáže používať. Dokáže predstaviť seba aj iných a dokáže klásť a odpovedať na 

otázky o osobných údajoch, ako napríklad kde žije, o ľuďoch, ktorých pozná, a o veciach, ktoré vlastní. 

Dokáže sa dohovoriť jednoduchým spôsobom za predpokladu, že partner v komunikácii rozpráva 

pomaly a jasne a je pripravený mu pomôcť (SERR, 2013, s. 26). 

 Ciele predmetu  

Všeobecné ciele vyučovacieho predmetu anglický jazyk vychádzajú z modelu všeobecných kompetencií 

a komunikačných jazykových kompetencií, ako ich uvádza Spoločný európsky referenčný rámec pre 

jazyky (ŠPÚ, 2013). Pri formulácii cieľov vyučovacieho predmetu sa zdôrazňuje činnostne zameraný 

prístup - na splnenie komunikačných úloh sa žiaci musia zapájať do komunikačných činností a ovládať 

komunikačné stratégie.  

Cieľom vyučovacieho predmetu anglický jazyk je umožniť žiakom:  

 efektívne používať všeobecné kompetencie, ktoré nie sú charakteristické pre jazyk, ale sú 

nevyhnutné pre rôzne činnosti, vrátane jazykových činností, 

  využívať komunikačné jazykové kompetencie, aby sa komunikačný zámer realizoval vymedzeným 

spôsobom,  

 v receptívnych jazykových činnostiach a stratégiách (počúvanie s porozumením, čítanie s 

porozumením) spracovať hovorený alebo napísaný text ako poslucháč alebo čitateľ,  

 v produktívnych a interaktívnych jazykových činnostiach a stratégiách (ústny prejav, písomný prejav) 

vytvoriť ústny alebo písomný text, Anglický jazyk – nižšie stredné vzdelávanie, úroveň A1 3  

 používať hovorené a písané texty v komunikačných situáciách na konkrétne funkčné ciele. 

 

 Charakteristika predmetu  

Vyučovací predmet anglický jazyk patrí medzi všeobecnovzdelávacie predmety a spoločne s 

vyučovacím predmetom slovenský jazyk a literatúra, resp. jazyk národnostnej menšiny a literatúra 

vytvára vzdelávaciu oblasť Jazyk a komunikácia. Vzhľadom na široké využitie cudzích jazykov v 

súkromnej a profesijnej oblasti života, Anglický jazyk – nižšie stredné vzdelávanie, úroveň A2 2 či už pri 

ďalšom štúdiu, cestovaní, spoznávaní kultúr aj v práci, sa dôraz pri vyučovaní cudzích jazykov kladie na 

praktické využitie osvojených kompetencií, efektívnu komunikáciu a činnostne zameraný prístup. 

Komunikácia v cudzích jazykoch je podľa Európskeho referenčného rámca (ES, 2007, s. 5) založená na 

schopnosti porozumieť, vyjadrovať myšlienky, pocity, fakty a názory ústnou a písomnou formou v 



primeranej škále spoločenských a kultúrnych súvislostí podľa želaní a potrieb jednotlivca. Výučba 

prvého cudzieho jazyka, t. j. anglického jazyka smeruje k dosiahnutiu komunikačnej úrovne A2 podľa 

Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky (SERR) na konci nižšieho stredného 

vzdelávania. Označenie úrovne A2 je používateľ základného jazyka.   

Charakteristika ovládania anglického jazyka na úrovni A2 podľa SERR je nasledujúca:  

Rozumie vetám a často používaným výrazom vzťahujúcim sa na oblasti, ktoré sa ho bezprostredne 

týkajú (napríklad najzákladnejšie informácie o sebe, o rodine, nakupovaní, miestnom zemepise a o 

zamestnaní). Dokáže komunikovať v jednoduchých a rutinných úlohách vyžadujúcich si jednoduchú a 

priamu výmenu informácií o známych a bežných záležitostiach. Dokáže jednoduchými slovami opísať 

svoje rodinné zázemie, bezprostredné okolie a záležitosti v oblastiach nevyhnutných potrieb (SERR, 

2013, s. 26).  

Ciele predmetu  

Všeobecné ciele vyučovacieho predmetu anglický jazyk vychádzajú z modelu všeobecných kompetencií 

a komunikačných jazykových kompetencií, ako ich uvádza Spoločný európsky referenčný rámec pre 

jazyky (ŠPÚ, 2013). Pri formulácii cieľov vyučovacieho predmetu sa zdôrazňuje činnostne zameraný 

prístup - na splnenie komunikačných úloh sa žiaci musia zapájať do komunikačných činností a ovládať 

komunikačné stratégie.  

Cieľom vyučovacieho predmetu anglický jazyk je umožniť žiakom:  

 efektívne používať všeobecné kompetencie, ktoré nie sú charakteristické pre jazyk, ale sú 

nevyhnutné pre rôzne činnosti, vrátane jazykových činností, 

  využívať komunikačné jazykové kompetencie, aby sa komunikačný zámer realizoval vymedzeným 

spôsobom,  

 v receptívnych jazykových činnostiach a stratégiách (počúvanie s porozumením, čítanie s 

porozumením) spracovať hovorený alebo napísaný text ako poslucháč alebo čitateľ,  

 v produktívnych a interaktívnych jazykových činnostiach a stratégiách (ústny prejav, písomný prejav) 

vytvoriť ústny alebo písomný text, Anglický jazyk – nižšie stredné vzdelávanie, úroveň A1 3  

 používať hovorené a písané texty v komunikačných situáciách na konkrétne funkčné ciele. 

 

 

 

 

 

 

 

UO 



Piaty ročník      

       

       

Mesiac Hodina Tematický celok Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové témy 
IX.   Komunikácia  Rozvíjanie 

intrapersonálnych 
kompetencií Vedieť sa 
predstaviť, opýtať a 
odpovedať Povedať kde 
niekto je Použitie slovesa  
to be Osvojiť si 
terminológiu príslušníkov 
rodiny Číslovky od 0-90 
Osvojiť si osobné 
a privlastňovacie zámená,  
názvy mesiacov,  anglickú 
abecedu Osvojenie 
tvorenia množného čísla 
a nepravidelností 
Predložky miesta  

Žiaci sa vedia predstaviť 
Žiaci pripravia projekt o 
rodine Žiaci vedia vyjadriť 
dátum Žiaci vedia opísať 
svoju triedu 

OSR, MUV 

  1.-9 - Krajiny a 
národnosti (A) 

  10.-16 - Tvoja rodina (B) 

X. 17.-21 - Základné 
a radové číslovky 

  22.-28 - Tvoja trieda (C) 

    Komunikácia Zvládnutie terminológie 
vybavenia triedy a školy 
Rozvrh hodín Rozkazovací 
spôsob 4. pád os. zámen 
Ukazovacie zámená 
Opísanie fyzického 
vzhľadu osoby Používanie 
členov Zopakovať učivo  A 
– F Overiť zvládnutie učiva  

Žiaci pripravia projekt  
o svojej izbe Žiaci vedia 
opísať vzhľad osoby  

OSR, MUV, TBZ 

  29.-36 - Tvoja škola (D) 

XI. 37.-43 - Tvoja izba (E) 

  44.-50 - Tvoje fotografie 
(F) 

XII. 51.-52 - Opakovanie 
a aktivity 

  53.-54 - Test:  Get  Ready 

    Výzva - Modul 1 Rozprávanie o osude 
postihnutých ľudí 
Rozprávanie 
o schopnostiach a 
záujmoch Vyjadriť svoje 
schopnosti pomocou 
slovesa can – can´t  
Tvorenie otázky a záporu  

Žiaci pripravujú interview 
so známym športovcom 
Žiaci aktívne vyplňujú 
formulár  

OSR, OZO, TBZ 

  55.-62 - Bez hraníc 

I. 63.-70 - Tvoje zručnosti 

  71.-77 - Stretnutie 

II. 78.-79 - Opakovanie a test 

    Rozcvička - Modul 2 Rozprávať o športových 
aktivitách, zdravej výžive 
Informácie o športovcoch 
Osvojiť si sloveso have 
got/has got Osvojiť si 
používanie genitívu  

Žiaci napíšu textovú 
správu o súčasných 
aktivitách Žiaci pripravia 
projekt o obľúbenom 
športovcovi  

OSR, OZO, TBZ 

  80.-84 - Športové aktivity 

III. 85.-90 - Športová móda 

  91.-96 - Stravovacie 
návyky 
športovcov 

IV. 97.-101 - V parku 

  102.-103 - Naprieč kultúrami 

  104.-105 - Opakovanie a test 

    Riziká - Modul 3 Rozprávať o povolaniach,  
o rutine Čítať o práci 
požiarnikov 
a o predchádzaní úrazom 
Osvojiť si používanie 
prítomného 
jednoduchého času 
Upevňovanie prítomného 
jednoduchého času 
s dôrazom na 3.osobu  

Žiaci pripravia reportáž 
o úrovni športových 
aktivít vo vlastnej triede  

OSR, OZO, TBZ 

  106.-113 - Požiarnici 

V. 114.-121 - Bezpečnosť na 
prvom mieste 

VI. 122.-129 - Zábavný park 

  130.-132 - Opakovanie a test 

 



 

 

Šiesty ročník      

       

       

Mesiac Hodina Tematický celok Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové témy 
IX.   Voľný čas - Module 4 Osvojiť si slovnú zásobu 

na tému voľný čas, 
frekvenčné príslovky 
Naučiť sa používať 
frázové slovesá Používať 
väzbu there is/there are 
Osvojiť si používanie 
zámen some/any 
Vysvetliť orientáciu v 
meste Zopakovať  a 
upevniť učivo Učíme sa o 
svete okolo nás  Rozvoj 
tvorivosti  

Žiaci tvoria projekt na 
tému Môj voľný čas. 
Projekt - orientácia v 
meste  

OSR, TBZ 

  1.-6 - Opakovanie učiva 
5. ročníka 

  7.-12 - Voľný čas 

X. 13.-18 - Budova Milénia 

XI. 19.-24 - Prechádzky do 
okolia 

  25.-26 - Naprieč kultúrami 

  27.-28 - Opakovanie a test 

XII.   Počasie - Module 5  Osvojiť si lexiku o počasí 
Rozprávať o počasí a 
podnebí v našom regióne 
Osvojiť si tvorenie 
prísloviek od prídavných 
mien Počítateľné a 
nepočítateľné podstatné 
mená Vedomosti o 
prírodných katastrofách 
Prítomný priebehový čas 
Práca s kvízom Osvojiť si 
frazeologické spojenia pri 
nakupovaní Vytvoriť 
nákupný zoznam.  

Žiaci pripravia interview 
o našej krajine, o 
podnebí. Pozdrav 
priateľovi z výletu. 

OZO, ENV, TBZ 

  29.-36 - Podnebie  

  37.-42 - Tornado 

I. 43.-48 - Na vidieku  

II. 49.-52 - Opakovacie 
aktivity a projekt 

  53.-54 - Opakovanie a test 

    Expedície - Module 6 Osvojiť si slovnú zásobu 
o vesmíre Práca s textom 
Používať sloveso byť v 
minulom čase was/were 
Tvoriť otázku a zápor 
Tvoriť prídavné mená od 
slovies Čítať roky, 
mesiace, dátumy Minulý 
jednoduchý čas 
Pravidelné slovesá 
Nepravidelné slovesá 
Osvojiť slovnú zásobu  a 
rozhovor o počasí 
Preveriť vedomosti z 
modulu 6  

Projekt o vesmíre 
Napísať správu priateľovi 
o probléme v prírode 
Projekt o svojej krajine. 

MUV, ENV, TBZ 

  55.-61 - Apollo 13 

III. 62.-67 - Prieskumníci  

  68.-75 - Hmla 

IV. 76.-77 - Prierez kultúrami  

  78.-79 - Opakovanie a test 

V.   Televízia - Module 7 Precvičiť minulý čas, 
prídavné mená, 
pravidelné a 
nepravidelné slovesá  
Tvoriť otázky a zápor v 
minulom čase Osvojiť si 
rozhovor s populárnymi 
osobnosťami Práca s 
rozhovorom Osvojiť si 
frazeologické spojenia. 

Pripraviť plán činnosti na 
víkend Projekt o 
obľúbenom hercovi  

OSR, MDV, TBZ 

  80.-85 - Čo bolo v TV?  

  86.-93 - Talk - show  

VI. 94.-99 - Záchrana 

. 100.-103 - Opakovacie 
aktivity a projekt 

. 104.-105 - Opakovanie a test 



Naučiť sa písať e-mail. 
Opakovanie na test. 

.   Pomoc - Module 8 Osvojiť si slovnú zásobu 
na tému zvieratá. 
Stupňovanie prídavných 
mien. Vedieť opísať 
a porovnať zvieratá. 
Vedieť napísať krátky 
odkaz. Dozvedieť sa o 
práci UNICEF. 
Opakovanie na test 

Diskusia a poster na 
tému ochrany životného 
prostredia. Projekt o 
zvieratách. 

ENV, OSR, TBZ 

. 106.-113 - Zmeňme svet 

. 114.-118 - Zvieratá v 
ohrození 

. 119.-124 - Zvieracia farma 

. 125.-126 - Naprieč kultúrami 

. 127.-130 - Opakovacie 
aktivity a projekt 

. 131.-132 - Opakovanie a test 

 

Siedmy ročník 

Mesiac Hodina Tematický celok Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové témy 
IX.   Tím – Module 9 Používanie slovies can- 

can´t,  must- musn´t  
Žiaci poznajú odbornú 
terminológiu a správne 
používajú slovesá must, 
mustn´t, can a can´t  

MDV; MUV; TBZ 

  1.-8 - Vedecká 
olympiáda 

X.   

 
Tvoriť podstatné mená 
od slovies Tvoriť 
príslovky od podstantých 
mien Nepravidelnosti pri 
tvorení prísloviek Nová 
slovná zásoba  

Žiaci vedia: tvoriť 
príslovky z podstatných 
mien a použiť ich vo 
vetách  

  

  9.-15 - Skupina storočia 

    

 
Pozvanie na večierok 
Napísať krátku pozvánku  

Žiaci vedia: napísať 
pozvánku alebo mail  

  

  16.-23 - Večierok 

XI.   Zábava – Module 10 Blízky budúci čas going 
to  

Žiaci vedia: rozprávať o 
zábave, o svojich 
plánoch na prázdniny, 
vedia používať blízky 
budúci čas  

MUV; VMR; TBZ 

  24.-31 - Letné prázdniny 

XII.   

 
Nová slovná zásoba - 
sviatky Privlastňovacie 
zámená  

Žiaci vedia: používať 
privlastňovacie zámená 
a novú slovnú zásobu  

  

  32.-38 - Sviatky 

I.   

 
Nová slovná zásoba 
Pozvanie na večierok 
Napísať krátku pozvánku  

Žiaci vedia: napísať 
pozvánku alebo mail  

  

  39.-45 - Večierok 

    Náš svet – Module 1 Používanie frekvenčných 
prísloviek a prítomného 
času  

Žiaci vedia: používať prít. 
čas a frekvenčné 
príslovky a prídavné 
mená  

ENV; MUV; OZO 

  46.-53 - V kontakte 

II.   

 
Použitie väzby: good at, 
bad at, frázové slovesá  

 Žiaci vedia: rozprávať o 
škole, svojich priateľoch 
a o veciach, ktoré majú 
radi  

  

  54.-60 - Priatelia 

III.   

 
Používanie väzby I don´t 
like, I like  

Žiaci vedia vyjadriť čo sa 
im páči alebo nepáči  

  

  61.-67 - Súťaž 

    

 
Osvojiť si predložky 
from, in, of,  Osvojiť 
reálie anglicky hovoriacej 
krajiny  

Žiaci vedia: pripraviť 
projekt o našej krajine  

  

  68.-74 - Írsko 

IV.   Susedia – Module 2 Porovnať prítomný 
jednoduchý        a 
prítomný priebehový 
čas.Výrazy s 

Nácvik telofonického 
rozhovoru.Napísať e-
mail o svojej 
triede.Naučiť sa používať 

MUV; ENV; OSR 

  75.-81 - Londýnčania 

V. 82.-87 - Virtuálni susedia 



  88.-94 - Sobotné 
popoludnie 

have.Používanie výrazov 
because a so.Jedlo a 
nápoje - slovná 
zásoba.Osvojiť si výrazy v 
kaviarni.Používanie 
členov a, an, the.  

prítomný jednoduchý a 
prítomný priebehový 
čas.Projekt č. 4 - Môj 
sused. 

VI. 95.-99 - Tvoja výzva 

 

Ôsmy ročník 

Mesiac Hodina Tematický celok Výkonový štandard Obsahový štandard Prierezové témy 
IX. 

  
Module 3 - Životné 
príbehy 

Opis fotografie Opis 
osoby, ktorú žiak pozná 
Projekt č.3- Životný 
príbeh  

Osvojiť si vyjadrovanie 
dátumu Module 3 Používať 
minulý jednoduchý čas 
Osvojiť si čítanie o filmových 
hviezdach Konštrukcie: 
decide to, start to, try to, 
want to Rozprávanie podľa 
fotografie o vlastných 
spomienkach Module 3 Opis 
života vo vlastnej rodine 
Osvojiť si lexiku 
o vymoženostiach techniku 
v domácnostiach Rozdiely 
medzi britskou a americkou 
angličtinou  Používať 
predložky at, in, on  

MDV; MUV; TBZ 

  1.-6 - Minulosť 

  7.-11 - Motýľ 

X. 12.-16 - Rodiny 

  17.-21 - Kultúra 

XI. 22.-25 - Study corner 

    Module 4 - Záhady Rozprávať o záhadách, 
zvláštnych  silách a 
tvoroch Projekt č.4- 
Ghost story  

Module 4 Fiktívny svet 
Záhady a mystérie- nová 
slovná zásoba Minulý 
priebehový čas Používať 
konštrukcie before, during, 
after Rozprávať Loch Ness 
príšera a zvláštnych 
zvieratách Používať 
konštrukcie one day, 
suddenly, in the end, last 
summer Module 4 Používať 
výrazy one, once, another, 
another one Rozprávať 
o záhadných príbehoch  

OSR; ENV; OZO 

  26.-30 - Špeciálna sila 

  31.-35 - Pravdivé príbehy 

XII. 36.-40 - Strašidelný dom 

I. 41.-45 - Tvoja výzva 

  46.-50 - Study Corner 

II. 
  

Module 5 - Vzhľad 
človeka 

Rozprávanie o výzore, 
móde,  špeciálnych 
efektoch vo filmoch 
a o tradičných 
kostýmoch Projekt č.5- 
Changing faces  

Vonkajší opis osoby Module 5 
Používať prídavné mená, 
komparatív a superlatív 
Tvoriť otázky how+ prídavné 
meno Opísať tvár človeka 
meniacu sa rokmi Osvojiť 
slovnú zásobu- oblečenie 
Module 5 Používať výrazy 
too, enough Kľúčové výrazy 
v obchode Používanie 
predložiek a výrazu like  

MUV; TBZ; OSR 

  51.-55 - Zmenené tváre 

  56.-61 - Film 

III. 62.-66 - Nakupovanie 

  67.-70 - Kultúra 

IV. 71.-75 - Study Corner 

  
  

Module 6 - 
Prázdniny 

Rozprávanie o 
skúsenostiach počas 
prázdnin Osvojovanie si 
princípov slovotvorby 
na základe textu 
Rozhovor s využitím 
lexikálnych štruktúr 
Napísať pohľadnicu z 
dovolenky Použiť 
neurčité zámená pri 

Počítateľné a nepočítateľné 
podstatné mená Osvojiť si 
pravidlá slovotvorbyPoužiť 
vhodné vyjadrovacie 
štruktúryVyvodiť pravidlá 
používania interpunkčných 
znamienokPoužiť neurčité 
zámenáOpakovať modul 6 

ENV; RLK; TBZ 

  76.-79 - Prázdninová 
katastrofa 

V. 80.-83 - Zimné prázdniny 

  84.-87 - Polročné 
prázdniny 

  88.-91 - Výzva pre teba 

VI. 92.-95 - Gramatika 



  96.-99 - Study Corner opise situácie 
Upevňovanie 
učivaprojekt č. 6: Moje 
prázdniny 

 

Deviaty ročník 

Mesiac Hodina Tematický celok Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové témy 
IX.   Umelci – Module 7 Podať návrh na riešenie 

situácie  
Žiak vedie náhodné 
rozhovory so 
spolužiakmi na danú 
tému  

MDV; MUV; TBZ 

  1.-5 - Billy Elliot 

    

 
Získať informácie 
o pôvode rôznych 
druhov tancov, použiť 
predložky a príslovky 
miesta Opakovať učivo  

Žiak podáva 
informácie  na základe 
osvojených vedomostí a 
štruktúr Žiak si upevní 
získané vedomosti  

  

  6.-11 - Cirkus Oz 

X. 12.-16 - Predstavenie 

  17.-22 - Tanečníci z celého sveta 

XI.   Technológia – Module 8 Použiť slovnú zásobu- 
technológia modul 8  

Rozprávať  o výhodách 
modernej technológie  

ENV; OSR; TBZ 

  23.-27 - Svet budúcnosti 

    

 
Použiť jednoduchý 
budúci čas na 
vyjadrenie domnienok   

Žiak vedie rozhovor s 
pomocou získaných 
vedomostí 
o dostupných 
prostriedkoch  
modernej techniky  

  

  28.-33 - Vesmírna loď 

XII.   

 
Tvoriť zápor pomocou 
„un-„ .Pracovať 
s textom, riešiť cvičenia  

Žiak interpretuje 
vesmírny príbeh 
s využitím osvojených 
štruktúr  

  

  34.-39 - Vesmírna loď 

I.   

 
Použiť nové výrazy, 
riešiť posluchové 
cvičenia  

Žiak vedie situačné 
dialógy na danú tému  

  

  40.-44 - Vedecké múzeum 

    

 
Využiť novú slovnú 
zásobu pri zostavovaní 
internet. príspevkov  

Žiak napíše svoj vlastný 
internet. príspevok  

  

  45.-49 - Blog 

II.   

 
Použiť reálnu 
podmienku Opakovať 
učivo  

Žiak používa reálnu 
podmienku na 
vyjadrenie 
skutočnosti/možných 
dejov Žiak si utvrdí 
získané vedomosti  

  

  50.-54 - Gramatika 

    Štýl – Module 9 Predprítomný jedn. čas 
- tvoriť, použiť, 
pracovať s textom  

Žiak vedie rozhovor 
s použitím nových 
gram. štruktúr  

MDV; OZO; OSR 

  55.-60 - Moja Izba 

III.   

 
Pracovať s textom, 
poukázať na 
rozdielnosti v kultúre 
odievania   

Žiak vedie v triede 
diskusiu na danú tému  

  

  61.-65 - Kultúra mladých 

    

 
Riešiť posluchové 
cvičenia, využiť novú 
slov. zásobu pri tvorbe 
dialógov  

Žiak vedie rozhovor , 
používa nové štruktúry , 
dáva rady  

  

  66.-70 - Elektronické zariadenia 

IV.   

 
Čítať text 
s porozumením, využiť 
novú slov. zásobu, 
použiť predložky miesta 
Opakovať učivo Použiť 
slovnú zásobu Modul 
10  

Žiak komunikuje na 
tému kultúra bývania, 
používa osvojenú slov. 
zásobu Žiak si utvrdí 
získané vedomosti  

  

  71.-76 - Tradičné domy 



    Víťazi – Module 10 Hovoriť o zámeroch 
a prípravách, pracovať s 
textom  

Žiak používa rôzne časy 
na vyjadrenie budúcich 
dejov  

MDV; OZO; OSR 

  77.-83 - Lámači rekordov 

V.   

 
Využiť pravidlá 
slovotvorby na 
rozšírenie slov. zásoby, 
práca s textom  

Žiak samostatne 
rozpráva o svojom 
meste 

  

  84.-90 - Londýnske oko 

VI.   

 
Žiak ovláda tvorenie 
otázok 

Žiak vie napísať osobný 
email 

  

  91.-99 - Osobný email 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Základná škola s materskou školou Hradná 342 
Liptovský Hrádok 

 

UČEBNÉ OSNOVY K PREDMETU: NEMECKÝ JAZYK 

 

Názov ŠkVP „Sme moderná a slušná škola“ 

Stupeň vzdelania ISCED 2 

Vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia pre druhý stupeň ZŠ 

Dĺžka štúdia 3. rokov 

Forma štúdia Denná 

Vyučovací jazyk Slovenský 

Ročník 7. - 9. ročník 

 

Ročník Triedy Vyučujúci predmetu (skr.) 

5. ročník   

6. ročník   

7. ročník 7.A, 7.B,7.C MZM 

8. ročník 8.A, 8.B MZM 

9. ročník 9.A, 9.C MZM 

 

Časový rozsah výučby(počet hodín týždenne) 

 ŠVP ŠkVP 

5. ročník - - 

6. ročník - - 

7. ročník 2 2 

8. ročník 2 2 

9. ročník 2 2 



ŠVP = Štátny vzdelávací program  

ŠkVP = Školský vzdelávací program 

JAZYK A KOMUNIKÁCIA PRE DRUHÝ STUPEŇ ZŠ 
 

V jazykovej časti oblasti jazyk a komunikácia sú určujúcimi ciele rozvíjania komunikatívnych schopností 

žiakov, ktoré síce boli deklarované aj v minulosti, ale ich uskutočňovanie bolo vytláčané tendenciou 

obsiahnuť pomerne veľkú sumu jazykových pojmov na vysokej úrovni abstrakcie.  Zdôrazňujeme preto 

chápanie jazyka ako nástroja myslenia a komunikácie medzi ľuďmi, čo by sa vo vyučovaní jazyka 

malo premietnuť do zámerného preferovania rozvoja komunikatívnych kompetencií, ktoré budú 

istým teoretickým i praktickým východiskom ich ďalšieho rozvíjania v ostatných vyučovacích 

predmetoch s ohľadom na ich špecifické potreby. Výrazne sa posilnil komunikatívno-zážitkový model 

vyučovania jazyka a naopak oslabila sa tendencia obsiahnuť „školskú podobu“ vednej disciplíny – 

lingvistiky. Obsah sa zredukoval v prospech aktivít žiakov, ktorí majú v čo najväčšom rozsahu 

interpretačno-hodnotiacim spôsobom pracovať s jazykovými komunitátmi. Najväčší akcent sa pritom 

kladie na vlastnú tvorbu jazykových prejavov, prácu s informáciami, čitateľskú gramotnosť, 

schopnosť argumentovať a pod. 

Dobré zvládnutie jazykového učiva a najmä komunikatívnych kompetencií vytvára predpoklad 

na rozvinutie schopnosti úspešne sa uplatniť na trhu práce a v súkromnom živote. Jazyk sa chápe ako 

znak národnej a individuálnej identity, ako prostriedok komunikácie a profesionálnej realizácie 

a prostriedok na vyjadrovanie citov a pocitov. 

Cudzie jazyky naopak prispievajú k pochopeniu a objavovaniu tých skutočností, ktoré presahujú oblasť 

skúseností sprostredkovaných štátnym jazykom. Poskytujú živý jazykový základ a predpoklady 

pre komunikáciu žiakov v rámci Európskej únie. 

Cudzie jazyky umožňujú poznávať odlišnosti v spôsobe života ľudí iných krajín a ich odlišné kultúrne 

tradície. Poskytujú prehĺbenie vedomostí a vzájomného medzinárodného porozumenia a tolerancie 

a vytvárajú podmienky pre spoluprácu škôl na medzinárodných projektoch. 

Obsah vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia sa realizuje vo vzdelávacích predmetoch slovenský 

jazyk a literatúra, vyučovacích jazykoch a cudzích jazykoch pre nižší sekundárny stupeň vzdelávania: 

 Slovenský jazyk a literatúra (na základných školách s vyučovacím jazykom slovenským), 

 Slovenský jazyk a slovenská literatúra (na základných školách s vyučovacím jazykom národností), 

 Vyučovací jazyk a literatúra – maďarský jazyk, ukrajinský jazyk, rusínsky jazyk, nemecký jazyka rómsky 

jazyk (na základných školách s vyučovacím jazykom národností, na základných školách s vyučovaním 

jazyka národnosti), 

 1. cudzí jazyk – anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, francúzsky jazyk, španielsky jazyk, taliansky 

jazyk 



 2. cudzí jazyk – anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, francúzsky jazyk, španielsky jazyk, taliansky 

jazyk 

Členenie vzdelávacej oblasti podľa kľúčových jazykových kompetencií, t. j. podľa procesov, ktoré sa 

nimi rozvíjajú: 

 Počúvanie s porozumením 

 Komunikácia (hovorenie) s porozumením 

 Čítanie s porozumením 

 Písanie s porozumením 

Vzdelávanie v danej vzdelávacej oblasti smeruje k utváraniu a rozvíjaniu kľúčových kompetencií tým, 

že vedie k: 

 podpore sebadôvery každého žiaka, 

 k osvojeniu si vedomostí a nadobudnutých kompetencií, ktoré im umožnia vzdelávať sa po celý ich 

život a zaujať aktívne miesto v socio-kultúrnom prostredí, 

 príprave všetkých žiakov tak, aby sa stali zodpovednými občanmi, schopnými podieľať sa na rozvoji 

demokratickej spoločnosti, pluralizmu a kultúrnej otvorenosti, 

 zaručeniu rovnakých šancí sociálnej emancipácie pre všetkých žiakov, 

 pochopeniu vzdelávania v príslušnom jazyku, v ktorom sa odráža historický a kultúrny vývoj národa 

a zároveň ako významný zjednocujúci činiteľ národného spoločenstva a ako dôležitý prostriedok 

celoživotného vzdelávania, 

 vnímaniu a postupnému osvojovaniu si jazyka ako bohatého mnohotvárneho prostriedku k získavaniu 

a odovzdávaniu informácií, k vyjadrovaniu vlastných postojov a názorov, 

 zvládnutiu základných pravidiel medziľudskej komunikácie daného kultúrneho prostredia 

a nadobudnutiu pozitívneho vzťahu k jazyku v rámci interkultúrnej komunikácie, 

 nadobudnutiu vzťahov k slovesným umeleckým dielam, k vlastným čitateľským zážitkom, k 

rozvíjaniu svojho pozitívneho vzťahu k literatúre a k ďalším druhom umenia vychádzajúcich 

z umeleckých textov a rozvíjaniu svojich emocionálnych a estetických cítení a vnímaní, 

 pestovaniu vedomia jazykovej príslušnosti k istému etniku, pocitu jazykovej príbuznosti 

a spolupatričnosti s inými etnikami, prostredníctvom ovládania normy spisovného jazyka, 

 viesť žiakov k zvyšovaniu jazykovej kultúry ich verbálnych ústnych i písomných jazykových 

prejavov. 

 

Charakteristika predmetu 

Vyučovací predmet druhý cudzí jazyk patrí medzi všeobecnovzdelávacie predmety a spoločne s 

vyučovacím predmetom anglický jazyk, slovenský jazyk a literatúra, resp. jazyk národnostnej menšiny 

a literatúra vytvára vzdelávaciu oblasť Jazyk a komunikácia. Nemecký jazyk – nižšie stredné 

vzdelávanie, úroveň A1.  



Vzhľadom na široké využitie cudzích jazykov v súkromnej a profesijnej oblasti života, či už pri ďalšom 

štúdiu, cestovaní, spoznávaní kultúr aj práci, sa dôraz pri vyučovaní cudzích jazykov kladie na praktické 

využitie osvojených kompetencií, efektívnu komunikáciu a činnostne zameraný prístup. Komunikácia v 

cudzích jazykoch je podľa Európskeho referenčného rámca (ES, 2007, s. 5) založená na schopnosti 

porozumieť, vyjadrovať myšlienky, pocity, fakty a názory ústnou a písomnou formou v primeranej škále 

spoločenských a kultúrnych súvislostí podľa želaní a potrieb jednotlivca. Výučba druhého cudzieho 

jazyka smeruje k dosiahnutiu komunikačnej úrovne A1 podľa Spoločného európskeho referenčného 

rámca pre jazyky (SERR) na konci nižšieho stredného vzdelávania.  

Označenie úrovne A1 je používateľ základného jazyka.  

Charakteristika ovládania nemeckého jazyka na úrovni A1 podľa SERR je nasledujúca: Rozumie známym 

každodenným výrazom a najzákladnejším slovným spojeniam, ktorých účelom je uspokojenie 

konkrétnych potrieb, a tieto výrazy a slovné spojenia dokáže používať. Dokáže predstaviť seba aj iných 

a dokáže klásť a odpovedať na otázky o osobných údajoch, ako napríklad kde žije, o ľuďoch, ktorých 

pozná, a o veciach, ktoré vlastní. Dokáže sa dohovoriť jednoduchým spôsobom za predpokladu, že 

partner v komunikácii rozpráva pomaly a jasne a je pripravený mu pomôcť (SERR, 2013, s. 26). 

 

Ciele predmetu  

Všeobecné ciele vyučovacieho predmetu nemecký jazyk vychádzajú z modelu všeobecných 

kompetencií a komunikačných jazykových kompetencií, ako ich uvádza Spoločný európsky referenčný 

rámec pre jazyky (ŠPÚ, 2013). Pri formulácii cieľov vyučovacieho predmetu sa zdôrazňuje činnostne 

zameraný prístup - na splnenie komunikačných úloh sa žiaci musia zapájať do komunikačných činností 

a ovládať komunikačné stratégie.  

Cieľom vyučovacieho predmetu nemecký jazyk je umožniť žiakom:  

 efektívne používať všeobecné kompetencie, ktoré nie sú charakteristické pre jazyk, ale sú 

nevyhnutné pre rôzne činnosti, vrátane jazykových činností,  

 využívať komunikačné jazykové kompetencie tak, aby sa komunikačný zámer realizoval vymedzeným 

spôsobom,  

 v receptívnych jazykových činnostiach a stratégiách (počúvanie s porozumením, čítanie s 

porozumením) spracovať hovorený alebo napísaný text ako poslucháč alebo čitateľ, Nemecký jazyk – 

nižšie stredné vzdelávanie, úroveň A1  

 v produktívnych a interaktívnych jazykových činnostiach a stratégiách (ústny prejav, písomný prejav) 

vytvoriť ústny alebo písomný text,  

 používať hovorené a písané texty v komunikačných situáciách na konkrétne funkčné ciele. 

 

 

 

 

 



UO 

Siedmy ročník 

Mesiac Hodina Tematický celok Výkonový štandard Obsahový štandard Prierezové témy 
IX.   JA Žiak vedie rozhovor 

S použitím osvojených 
fráz Žiak sa orientuje 
v koláži,vyhľadáva jemu 
známe spojenia v texte  

Formulovať otázky – 
odpovedať, správne 
reagovať Nem.-
hovoriace krajiny, fakty, 
osobnosti Práca 
s kolážou  

OSO, RLK 

  1.-2 - QUIZ 

  3.-4 - TU SA HOVORÍ 
NEMECKY 

  5.-6 - TY VIEŠ PO NEMECKY 

X. 7.-10 - AKO SA VOLÁŠ? 

    JA Žiak komunikuje, vedie 
náhodné rozhovory 
v triede Žiak napíše 
projekt: „To som ja“ 
Žiak tvorí dialógy 
s pomocou osvojených 
fráz  

Použiť frázu, časovať 
sloveso „heissen“ 
Použiť frázu, časovať 
sloveso“wohnen“ 
Použiť frázu, časovať 
sloveso“ sein“ Použiť 
frázu, časovať sloveso 
„kommen“  

ENV 

  11.-13 - KDE TY BÝVAŠ 

XI. 14.-18 - KOĽKO MÁŚ ROKOV 

    JA Žiak sa vie orientovať 
v texte, tvoriť otázky, 
odpovedať Ziak 
pomenuje školské 
potreby, zariadenie v 
triede Žiak napíše 
projekt na tému „Moja 
trieda“ Žiak zhotoví 
adventný kalendár 
a formuluje vianočné 
pozdravy  

Osvojiť si slovnú šk. 
pomôcok Čísla 0-100 
Udanie ceny Akuzatív 
podst. mien  

TBZ 

  19.-22 - ODKIAĽ POCHÁDZAŠ 

XII. 23.-25 - NOVÝ PRIATEĽ 

I. 26.-28 - ŠKOLA ZAČÍNA 

    ŠKOLA   Osvojiť si slovnú zásobu 
predmetov v triede 
Použiť členy  

OZO 

  29.-30 - V TRIEDE 

    ZVYKY A OBYČAJE Žiak zhotoví vlastný 
rozvrh hodina 
prezentuje ho v triede  

Osvojiť si slovnú zásobu 
šk. predmetov  

RLK 

  31.-32 - VIANOCE 

II.   ŠKOLA Žiak charakterizuje 
spolužiakov a učiteľov 
Žiak prinesie rodinný 
fotoalbum a prezentuje 
ho v triede,  

Použiť frázu“ ich finde“ 
Použiť prídavné mená 
na charakteristiku osôb 
Osvojiť si slovnú zásobu 
prísluš. Rodiny 
Privlastňovanie-tvorba  

OSO, TBZ 

  33.-36 - ŠKOLSKÉ  PREDMETY 

  37.-39 - ŽIACI A UČITELIA 

III. 40.-43 - KTO JE TO- pozitívne 
hodnotenie najbližších 
(rodina, priatelia) 

    RODINA Žiak foumuluje list 
priateľovi, kde 
predstaví svoju rodinu 
Žiak vypracuje projekt 
na tému „Moje 
obľúbené zvieratko“ 
Žiaci diskutujú na tému 
– domáce zvieratá  

Použiť Akk podstatných 
mien Opisovať postavy 
Osvojiť si slovnú zásobu 
zvierat Opisovať 
zvieratá Použiť Akk 
podst. mien   Použiť 
prídavné mená na 
charakteristiku zvierat  

RLK, MUV,  

  44.-45 - MÁŠ SÚRODENCOV 

IV. 46.-48 - MÁŠ DOMÁCE 
ZVIERATKO 

    RODINA Žiaci dramatizujú 
rozprávku Žiak 
komunikuje na tému 
:ročné obdobia, 
narodeniny  

Opisovať zvieratá Čítať 
s porozumením 
Obľúbené, neobľúbené 
ročné obdobie  

ENV, TBZ 

  49.-51 - MÁŠ RÁD ZVIERATKÁ 

V. 52.-54 - HANSEL UND GRETEL 

  55.-56 - KEDY MÁS 
NARODENINY 

    NARODENINY Žiak doplňuje do 
dialógu, použije inf. pri 

Použiť radové číslovky 
Osvojiť si slovnú zásobu  

OSO, MUV,  

  57.-59 - JA MÁM DNES 
NARODENINY 



VI. 60.-62 - NARODENINOVÉ 
DARĆEKY 

zostavovaní 
analogických dialógoch  

    NARODENINY Žiaci diskutujú v triede 
na tému „Narodeniny“ 
Žiak napíše 
narodeninový pozdrav  

Porozprávať o svojej 
oslave. Použiť novú 
slovnú zásobu.  

TBZ 

  63.-64 - OSLAVA 

    NARODENINY       

  65.-66 - POZDRAVY 

 

 

 

Ôsmy ročník 

Mesiac Hodina Tematický celok Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové témy 
IX.   AKÉ BOLI PRÁZDNINY Opakovanie učiva 

z minulého šk. roka     
Žiak vedie rozhovor 
s použitím osvojených 
fráz, pripraví 
rozprávanie 
prázdninách 

OSR, MUV 

  1.-4 -       AKÉ BOLI 
PRÁZDNINY   

    BYDLISKO         Použiť osvojené 
frázy        Opisovať dom 
, použiť príslovky miesta 
a dvojväzbové 
predložky s 
D            Osvojiť si 
slovnú zásobu budov 
v meste    Použiť 
príslovky miesta 
a dvojväzbové 
predložky pri opise 
domu. KEDY JEŠ NA 
RAŇAJKY?   Osvojiť si 
slovnú zásobu 
potravín.     

Žiak sa orientuje 
v koláži , pomenováva 
typy bývania. Žiak vie 
opísať svoj dom, 
podrobne 
charakterizovať svoju 
izbu, použije príslovky 
miesta. Žiak pomenuje 
budovy v meste s 
použiť novej slov. 
zásoby. Žiak sa vie 
orientovať podľa mapy, 
opisuje trasu. Žiak 
pripraví projekt na 
tému: Okružná jazda 
mestom 

ENV,MUV, OZO 

  5.-7 -    AKÁ JE TVOJA 
ADRESA?  

X. 8.-10 -    AKÝ JE TVOJ DOM?  

  11.-13 -    V MESTE  

XI. 14.-16 -    KDE  TO    JE?  

    JEDLO         Použiť slovesá „essen, 
trinken, fruhstucken.“ 
Použiť sloveso 
„schmecken“         

Žiak tvorí situačné 
rozhovory na rôzne 
témy ohľadom 
stravovania Žiaci tvoria 
situačné rozhovory v 
reštaurácii Žiak 
komunikuje na tému 
obľúbené jedlá. Žiak 
zostaví vlastný 
jedálníček, prezentuje 
projekt na tému: Mein 
Lieblingsessen. Žiak 
tvorí situačné dialógy v 
obchode 

MUV, TBZ 

  17.-19 -    ČO JEŠ CEZ 
PRESTÁVKU?  

  20.-22 -    ČO JEŠ NA OBED?  

XII. 23.-25 -    PRI STOLE  

  26.-27 -    PRI STOLE 

    NAKUPOVANIE         Použiť modálne slovesá 
a osobné zámená. 
Použiť príslovky miesta, 
tvoriť vety 
s predložkami v 
D.             Osvojiť si frázy 

Opísať polohu 
jednotlivých oddelení v 
obchode. Tvoriť dialógy 
pri nakupovaní v 
stánku, na trhu. Žiak 
hrá scénky v reštaurácii 

OSR, TBZ 

  28.-30 -    MÁŠ PENIAZE?  

I. 31.-33 -    NAKUPOVANIE  

  34.-36 -    KDE TO JE?  

II. 37.-40 -    ČO TO MÁ BYŤ?  



III. 41.-44 -    CHCEL BY SI 
ZMRZLINU?  

pri nakupovaní na 
tržnici. Vedieť vyjadriť 
prosbu.        Použiť frázy 
v reštaurácii, použiť 
slovnú zásobu     

  45.-47 -  V   SUPERMARKETE  

    MÓDA         OPAKOVAŤ UČIVO. 
Použiť sloveso tragen, 
anhaben. Osvojiť 
dvojväzbové predložky 
D/A. Žiak číta rozprávku 
s porozumením, 
pripraví vlastnú verziu 
rozprávky. Žiaci 
dramatizujú rozprávku 

Žiak vie vyjadriť 
hodnotiace stanovisko k 
téme oblečenie, riešiť 
cvičenia, orientovať sa v 
texte. Žiak vie pracovať 
s kolážou, použiť 
dvojväzbové predložky. 
Žiak číta rozprávku s 
porozumením, pripraví 
vlastnú verziu 
rozprávky. Žiaci 
dramatizujú 
rozprávku     

RLK, MUV, TBZ 

  48.-52 -    ČO STOJÍ BUNDA?  

IV. 53.-57 -    AKO SA TI 
PÁČI    FARBA?  

V. 58.-60 -    ČO NOSÍŠ 
NAJRADŠEJ?  

  61.-63 - VIDEL SI MOJE 
TRIČKO? 

VI. 64.-65 -    POPOLUŠKA  

. 66. -    DRAMATIZÁCIA   
ROZPRÁVKY  

 

Deviaty ročník 

Mesiac Hodina Tematický celok Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové témy 
IX.   MÓDA         OPAKOVAŤ UČIVO. 

Použiť sloveso tragen, 
anhaben. Osvojiť 
dvojväzbové predložky 
D/A. Žiak číta rozprávku 
s porozumením, 
pripraví vlastnú verziu 
rozprávky. Žiaci 
dramatizujú rozprávku 

Žiak vie vyjadriť 
hodnotiace stanovisko k 
téme oblečenie, riešiť 
cvičenia, orientovať sa v 
texte. Žiak vie pracovať 
s kolážou, použiť 
dvojväzbové predložky. 
Žiak číta rozprávku s 
porozumením, pripraví 
vlastnú verziu 
rozprávky. Žiaci 
dramatizujú 
rozprávku    

RLK, MUV, TBZ 

  1.-5 - ČO STOJÍ BUNDA? 

X. 6.-9 - AKO SA TI 
PÁČI  FARBA? 

  10.-11 - ČO NOSÍŠ NAJRADŠEJ? 

  12.-14 - VIDEL SI MOJE 
TRIČKO? 

XI. 15.-17 - POPOLUŠKA 

  18.-20 - DRAMATIZÁCIA 
ROZPRÁVKY 

    TRANSPORT Osvojiť si názvy 
dopravných 
prostriedkov. Opisovat 
časti svojho 
dopravného 
prostriedku. Tvoriť 
podraďovacie súvetia. 

Precvičiť používanie 
modálnych slovies v 
rozprávaní, v dialógoch. 
Žiak pripraví 
rozprávanie o svojom 
bicykli  

ENV, OZO, TBZ 

  21.-22 - Ako cestuješ rád? 

XII. 23.-25 - Dopravné prostriedky 

  26. - Cestuješ trád? 

    ŹIVOTNÉ Zopakovať ročné 
obdobia, počasie  

Rozvoj reči: vedieť 
pomeno-  

  

  27.-29 - Príroda: stromy, kvety,  
zvieratá. 

I.   PROSTREDIE Zvratné slovesá  vať bežne rastúce 
stromy, kvety, zvieratá, 
vtáctvo. Rozprávať o 
ročných obdobiach, o 
počasí. Projekt: Príroda 
– voĺná  

ENV, OZO, TBZ 

  30.-31 - Šetrné správanie 

  32.-33 - v škole k životnému 

  34.-35 - prostrediu. 

II.   ŹIVOTNÉ Odpad- slovná zásoba, 
použitie  

téma: rastliny, živočíchy 
,  

  

  36.-37 - Si šetrný k životnému 

    PROSTREDIE   počasie, Prostredie: 
Projekt. Udržiavanie 
čistoty v škole,  

  

  38.-39 - prostrediu? 

    ŚKOLSKÁ Použiť frázy 
s informáciami o oslave  

Vedieť napísať pozvanie  OSR, MUV, TBZ 

  40.-42 - Prídeš tiež? 

III.   SLÁVNOSŤ   



  43.-45 - Čo prinesieš Čítať s porozumením 
Tvoriť Akk podstatných 
mien.  

na oslavu. Dramatizácia 
príbehu Zostaviť jedálny 
lístok Na oslavu.  

  46.-48 - so sebou? 

IV.   ŠKOLSKÁ  SLÁVNOSŤ Použiť sloveso „tragen“ 
Opis trasy Použiť 
perfektum slabých 
a silných slovies.  

Porozprávať o oslave. 
Kto čo prinesie, 
výzdoba. Čo sa nosí na 
"party". Rozprávaj, aký 
bol večierok, čo ste  

  

  49.-51 - Čo si oblečieš 

  52.-54 - na večierok? 

  55.-57 - Ako sa dostanem 

V. 58.-60 - najlepšie...? 

  61.-62 - Aký bol večierok? 

VI.   ŠKOLSKÁ  SLÁVNOSŤ   robili?    

  63.-65 - Na čítanie 

.           

. 66. - Opakovanie učiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Základná škola s materskou školou Hradná 342 
Liptovský Hrádok 

 

UČEBNÉ OSNOVY K PREDMETU: RUSKÝ JAZYK 

 

Názov ŠkVP „Sme moderná a slušná škola“ 

Stupeň vzdelania ISCED 2 

Vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia pre druhý stupeň ZŠ 

Dĺžka štúdia 3. roky 

Forma štúdia Denná 

Vyučovací jazyk Slovenský 

Ročník 7. - 9. Ročník 

 

Ročník Triedy Vyučujúci predmetu (skr.) 

5. ročník   

6. ročník   

7. ročník 7.A, 7.B, 7.C PEL, HET 

8. ročník 8.A, 8.B HET, PEL 

9. ročník 9.A, 9.C HET 

 

Časový rozsah výučby(počet hodín týždenne) 

 ŠVP ŠkVP 

5. ročník  - - 

6. ročník - - 

7. ročník 2 2 

8. ročník 2 2 

9. ročník 2 2 



ŠVP = Štátny vzdelávací program  

ŠkVP = Školský vzdelávací program 

JAZYK A KOMUNIKÁCIA PRE DRUHÝ STUPEŇ ZŠ 
 

V jazykovej časti oblasti jazyk a komunikácia sú určujúcimi ciele rozvíjania komunikatívnych schopností 

žiakov, ktoré síce boli deklarované aj v minulosti, ale ich uskutočňovanie bolo vytláčané tendenciou 

obsiahnuť pomerne veľkú sumu jazykových pojmov na vysokej úrovni abstrakcie.  Zdôrazňujeme preto 

chápanie jazyka ako nástroja myslenia a komunikácie medzi ľuďmi, čo by sa vo vyučovaní jazyka 

malo premietnuť do zámerného preferovania rozvoja komunikatívnych kompetencií, ktoré budú 

istým teoretickým i praktickým východiskom ich ďalšieho rozvíjania v ostatných vyučovacích 

predmetoch s ohľadom na ich špecifické potreby. Výrazne sa posilnil komunikatívno-zážitkový model 

vyučovania jazyka a naopak oslabila sa tendencia obsiahnuť „školskú podobu“ vednej disciplíny – 

lingvistiky. Obsah sa zredukoval v prospech aktivít žiakov, ktorí majú v čo najväčšom rozsahu 

interpretačno-hodnotiacim spôsobom pracovať s jazykovými komunitátmi. Najväčší akcent sa pritom 

kladie na vlastnú tvorbu jazykových prejavov, prácu s informáciami, čitateľskú gramotnosť, 

schopnosť argumentovať a pod. 

Dobré zvládnutie jazykového učiva a najmä komunikatívnych kompetencií vytvára predpoklad 

na rozvinutie schopnosti úspešne sa uplatniť na trhu práce a v súkromnom živote. Jazyk sa chápe ako 

znak národnej a individuálnej identity, ako prostriedok komunikácie a profesionálnej realizácie 

a prostriedok na vyjadrovanie citov a pocitov. 

Cudzie jazyky naopak prispievajú k pochopeniu a objavovaniu tých skutočností, ktoré presahujú oblasť 

skúseností sprostredkovaných štátnym jazykom. Poskytujú živý jazykový základ a predpoklady 

pre komunikáciu žiakov v rámci Európskej únie. 

Cudzie jazyky umožňujú poznávať odlišnosti v spôsobe života ľudí iných krajín a ich odlišné kultúrne 

tradície. Poskytujú prehĺbenie vedomostí a vzájomného medzinárodného porozumenia a tolerancie 

a vytvárajú podmienky pre spoluprácu škôl na medzinárodných projektoch. 

Obsah vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia sa realizuje vo vzdelávacích predmetoch slovenský 

jazyk a literatúra, vyučovacích jazykoch a cudzích jazykoch pre nižší sekundárny stupeň vzdelávania: 

 Slovenský jazyk a literatúra (na základných školách s vyučovacím jazykom slovenským), 

 Slovenský jazyk a slovenská literatúra (na základných školách s vyučovacím jazykom národností), 

 Vyučovací jazyk a literatúra – maďarský jazyk, ukrajinský jazyk, rusínsky jazyk, nemecký jazyka rómsky 

jazyk (na základných školách s vyučovacím jazykom národností, na základných školách s vyučovaním 

jazyka národnosti), 

 1. cudzí jazyk – anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, francúzsky jazyk, španielsky jazyk, taliansky 

jazyk 



 2. cudzí jazyk – anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, francúzsky jazyk, španielsky jazyk, taliansky 

jazyk 

Členenie vzdelávacej oblasti podľa kľúčových jazykových kompetencií, t. j. podľa procesov, ktoré sa 

nimi rozvíjajú: 

 Počúvanie s porozumením 

 Komunikácia (hovorenie) s porozumením 

 Čítanie s porozumením 

 Písanie s porozumením 

Vzdelávanie v danej vzdelávacej oblasti smeruje k utváraniu a rozvíjaniu kľúčových kompetencií tým, 

že vedie k: 

 podpore sebadôvery každého žiaka, 

 k osvojeniu si vedomostí a nadobudnutých kompetencií, ktoré im umožnia vzdelávať sa po celý ich 

život a zaujať aktívne miesto v socio-kultúrnom prostredí, 

 príprave všetkých žiakov tak, aby sa stali zodpovednými občanmi, schopnými podieľať sa na rozvoji 

demokratickej spoločnosti, pluralizmu a kultúrnej otvorenosti, 

 zaručeniu rovnakých šancí sociálnej emancipácie pre všetkých žiakov, 

 pochopeniu vzdelávania v príslušnom jazyku, v ktorom sa odráža historický a kultúrny vývoj národa 

a zároveň ako významný zjednocujúci činiteľ národného spoločenstva a ako dôležitý prostriedok 

celoživotného vzdelávania, 

 vnímaniu a postupnému osvojovaniu si jazyka ako bohatého mnohotvárneho prostriedku k získavaniu 

a odovzdávaniu informácií, k vyjadrovaniu vlastných postojov a názorov, 

 zvládnutiu základných pravidiel medziľudskej komunikácie daného kultúrneho prostredia 

a nadobudnutiu pozitívneho vzťahu k jazyku v rámci interkultúrnej komunikácie, 

 nadobudnutiu vzťahov k slovesným umeleckým dielam, k vlastným čitateľským zážitkom, k 

rozvíjaniu svojho pozitívneho vzťahu k literatúre a k ďalším druhom umenia vychádzajúcich 

z umeleckých textov a rozvíjaniu svojich emocionálnych a estetických cítení a vnímaní, 

 pestovaniu vedomia jazykovej príslušnosti k istému etniku, pocitu jazykovej príbuznosti 

a spolupatričnosti s inými etnikami, prostredníctvom ovládania normy spisovného jazyka, 

 viesť žiakov k zvyšovaniu jazykovej kultúry ich verbálnych ústnych i písomných jazykových 

prejavov. 

 

 

 

 



 

 

UO 

Siedmy ročník 

Mesiac Hodina Tematický celok Výkonový štandard Obsahový štandard Poznámky 

IX.   Úvodná hodina Porozumieť potrebu učiť 
sa cudzí jazyk. 
Oboznámiť sa s obsahom 
učiva a systémom práce 
na hodinách.  

Prvé oboznámenie žiakov 
s predmetom "Ruský 
jazyk".  

MUV  

  1. - Úvod do vyučovania RUJ v 7. 
roč. 

    Môj dvor  1 Lekcia Vedieť základné 
vedomosti o ruskej 
azbuke. Vedieť písať 
písmená: Аа, Тт, Оо, Кк, 
Вв, Ии, Лл, Ее, Рр, Уу, 
Сс, Яя, Дд. Žiak vie: 
pozdraviť sa, rozlúčiť sa. 
Žiak vie: pozdraviť sa, 
rozlúčiť sa. Žiak chápe 
rozdiel v používaní 
krstných mien a mien po 
otcovi v ruskom jazyku. 
Žiak sa vie predstaviť, 
nadviazať komunikáciu. 
Vie vyjadriť čo robí rád, 
alebo čo nerobí rád. Vie 
použiť naučené písmená, 
slová, frázy.  Vie napísať 
prebraté písmená, 
jednoduché slová.  

Zoznamovanie sa s 
azbukou, precvičovanie 
písmen azbuky. Jazyková 
príbuznosť so 
slovenským jazykom. 
Nácvik písmen azbuky: 
Аа, Тт, Оо, Кк, Вв, Ии, 
Лл, Ее, Рр, Уу, Сс, Яя, 
Дд. Spájanie písmen do 
slabík a slov. Naučiť sa 
vhodne pozdraviť. Viesť k 
kultivovanému prejavu. 
Oboznámenie sa s 
ruskými krstnými 
menami, menami po 
otcovi. Viesť k zdvorilej 
komunikácii. Naučiť sa 
zdvorilostné frázy pri 
predstavovaní. Tvorba 
dialógov. Pomenovanie 
činností podľa obrázkov. 
Upevňovanie si 
naučených písmen, 
zdvorilostných fráz. 
Precvičovanie slovnej 
zásoby. Písanie 
naučených písmen, 
jednoduchých slov.  

MUV,  
OSR  

  2. - Ruská abeceda - azbuka. 

  3. - Azbuka. Písmená: Аа, Тт, Оо 

  4. - Azbuka. Písmená: Кк, Вв, Ии  

  5. - Azbuka. Písmená:  Лл, Ее, Рр,  

X. 6. - Azbuka. Písmená: Уу, Сс, 

  7. - Azbuka. Písmená: Яя, Дд 

  8. - Pozdravy, oslovovanie 

  9. - Ruské krstné mená 

  10. - Predstavovanie sa  

  11. - Čo robím rád, športové aktivity 

  12. - Opakovanie učiva 1 Lekcie  

  13. - Diktát č. 1 - prebraté písmená, 
jednoduché slová 

XI.   Zbohom leto 2 Lekcia Vedieť písať písmená: 
Мм, Ээ, Пп, Нн,  Гг, Фф, 
Ыы, Бб, Чч, Хх, Юю, Шш, 
Vie vyjadriť zápor v 
ruskej vete. Vie použiť v 
reči slovesá v minulom 
čase. Vie používať 
sloveso "играть" vo vete. 
Porozumie počúvanému 
textu. Vie požiť naučené 
písmenká pri čítaní a 
písaní jednoduchých 
textov.  

Nácvik písmen azbuky: 
Мм, Ээ, Пп, Нн, Гг, Фф, 
Ыы, Бб, Чч, Хх, Юю, Шш. 
Spájanie písmen do 
slabík, slov. Používanie 
častice "НЕ" ako 
vyjadrenie záporu v 
krátkej konverzácii. 
Používanie slovies v 
minulom čase vo vetách. 
Tvorba jednoduchých 
viet.   Počúvanie textu, 
doplňovanie viet, 
používanie slovesa 
"играть" vo vete. 
Opakovanie a 
preverovanie učiva 2 
lekcie  

OSR  

  14. - Azbuka. Písmená: Мм, Ээ 

  15. - Azbuka. Písmená: Пп, Нн 

  16. - Azbuka. Písmená: Гг, Фф 

  17. - Azbuka. Písmená: Ыы, Бб, Чч, 

  18. - Azbuka. Písmená: Хх, Юю, Шш 

  19. - Vyjadrenie záporu 

  20. - Minulý čas slovies 

  21. - Väzby slovesa "играть" 

XII. 22. - Opakovanie učiva 2 lekcie  

    Späť do školy 3 Lekcia OSR,  TBZ  



  23. - Azbuka. Písmená: Йй, Зз 

Vedieť písať písmená:  
Йй, Зз, Цц, Ёё, Щщ, Жж, 
ъ. Vie vymenovať školské 
predmety. Vie skloňovať 
vybrané podstatné mená 
ženského rodu. Zvláda 
čítať po rusky. Vie 
pripraviť projekt k 
prezentácii. Žiak vie 
číslovky od 1 do 12. Vie 
sa spýtať a odpovedať na 
otázku "Koľko je hodín?"  
Dokáže porozumieť 
počúvanému textu, vie 
samostatne pracovať na 
projektovej práci. Vie 
použiť poznatky o 
školských predmetoch a 
dokáže prezentovať 
pripravený projekt. 
Zvládol a ovláda učivo za 
I. polrok.  Vie napísať 
prebraté písmená, krátke 
vety.  

Nácvik písmen azbuky: 
Йй, Зз, Цц, Ёё, Щщ, Жж, 
ъ. Spájanie písmen do 
slabík a slov. Tvorba 
jednoduchých viet.  
Pomenovanie školských 
predmetov. Skloňovanie 
vybraných podstatných 
mien ženského rodu v 
akuzatíve Čítanie. 
Príprava projektu o 
školských predmetoch. 
Naučiť sa číslovky od 1 
do 12.  Naučiť sa hodiny. 
Otázka: "Koľko je 
hodín?" Počúvanie textu, 
doplňovanie slov. Tvorba 
rozhovoru. Príprava 
projektu pomocou 
fotografií a obrázkov. 
Upevnenie si vedomosti 
3 Lekcie. Prezentácia 
projektu. Overenie 
vedomosti za I. polrok 
Spájanie písmen pri 
písaní, písanie krátkych 
viet.  

  24. - Azbuka. Písmená: Цц, Ёё 

  25. - Azbuka. Písmená: Щщ, Жж, ъ 

  26. - Školské predmety 

  27. - Akuzatív vybraných 
podstatných mien ženského 
rodu 

I. 28. - Opis školskej triedy a jej 
zariadenia 

  29. - Číslovky od 1 do 12 

  30. - Hodiny.  

  31. - Práca s textom. Projekt "Škola" 

  32. - Opakovanie učiva 3 Lekcie 

  33. - Polročná previerka 

II. 34. - Diktát č. 2 - všetky písmená, 
krátke vety. 

    Naša rodina 4 Lekcia Osvojil si novú slovnú 
zásobu, vie pomenovať 
členov rodiny. Žiak vie 
osobné a ukazovacie 
zámená použiť vo vete. 
Rozumie prečítanému a 
počúvanému textu, vie 
správne doplniť vety. 
Dokáže pomenovať 
povolania a priradiť ich k 
príslušníkom rodiny. 
Rozpráva o domácich 
miláčikoch.  Zvláda 
opísať rodinných 
príslušníkov, vie tvoriť 
jednoduchých vety o 
rodine. Ovláda správnu 
výslovnosť po 
spoluhláskach "ж, ш, ц" 
Vie vytvoriť projekt na 
tému " Naša rodina"   
Ovláda slovnú zásobu a 
vie používať gramatické 
javy 4 Lekcie. Prezentuje 
projekt v ruskom jazyku.  

Pomenovanie členov 
rodiny, vyjadrenie 
príbuzenských vzťahov. 
Osvojovanie si nových 
slov. Zámena: osobné, 
ukazovacie - podobnosť v 
slovenčine a ruštine. 
Čítanie textu s 
porozumením. 
Doplňovanie zámen do 
viet. Rozšírenie slovnej 
zásoby o pomenovania 
povolaní. 
Osemsmerovky. 
Počúvanie textu s 
porozumením.  Čítanie 
textu s porozumením. 
Tvorba viet "Mám 
mačku, psíka..." Opis 
rodinných príslušníkov, 
tvorba jednoduchých viet 
o rodine. Počúvanie a 
nácvik výslovnosti  po 
spoluhláskach "ж, ш, ц". 
Tvorba projektu 
pomocou obrázkov.  
Upevnenie si vedomosti 
4 Lekcie. Prezentácia 
projektu.  

OSR,  TBZ  

  35. - Členovia rodiny 

  36. - Osobné zámena, ukazovacie 
zámená 

  37. - Privlastňovacie zámená  

  38. - Povolania 

  39. - Domáci miláčikovia 

III. 40. - Väzba "У меня есть...." vo 
význame "mám..." 

  41. - Rozhovor o rodine 

  42. - Samohlásky "и, а, у" po 
spoluhláskach "ж, ш, ц" 

  43. - Tvorba projektu "Наша семья" 
- "Naša rodina"  

  44. - Opakovanie učiva 4 Lekcie 

    Môj dom 5 Lekcia Vie pomenovať izby v 
byte, v dome. Vie 
správne skloňovať príd. 
mená m. r. vzor 
"молодой", "новый" a 
používať ich vo vetách. 
Vie správne skloňovať 

Osvojenie a 
precvičovanie novej 
slovnej zásoby. 
Rozšírenie slovnej zásoby 
o príd. mená m. r. vzor 
"молодой", "новый" 
Rozšírenie slovnej zásoby 

OSR,  TBZ  

  45. - Pomenovanie izieb 

IV. 46. - Prídavné mená mužského rodu 

  47. - Prídavné mená ženského rodu 

  48. - Diktát č. 3 - členovia rodiny, 
povolania, prídavné mená  



  49. - Slovesná väzba "есть" vo 
význame "je, nachádza sa" 

príd. mená ž. r. vzor 
"новая" a používať ich vo 
vetách. Vie napísať vety 
o členoch rodiny, o ich 
povolaní. Vie používať 
slovesnú väzbu  "есть" 
vo význame "je, 
nachádza sa" vo vete.  
Vie opísať rozmiestnenie 
izieb v byte/dome. Vie 
podľa obrázka 
porozprávať o zariadení 
izby. Vie označiť v 
slovách prízvuk.  Vie 
samostatne pracovať s 
novou slovnou zásobou, 
použiť naučené 
gramatické javy pri 
tvorbe projektu.  Vie 
prezentovať projekt v 
ruskom jazyku.  

o príd. mená ž. r. vzor 
"новая" Spájanie písmen 
pri písaní, písanie 
krátkych viet. Používanie 
slovesa "есть" vo 
viacerých významoch: 
"mať" a "nachádzať sa". 
Tvorba viet k danému 
gramatickému javu.  
Načrtnutie plánu 
byt/domu, rozmiestnenia 
izieb v byte/dome. 
Rozprávanie podľa 
obrázkov o vybavení/o 
zariadení konkrétnych 
izieb. Tvorba viet. 
Cvičenia na počúvanie, 
opakovanie a 
vytlieskavanie prízvuku. 
Tvorba projektu 
pomocou obrázkov, 
fotografií, symbolov, 
bublín.  Prezentovanie 
projektu v ruskom 
jazyku.   

  50. - Opis plánu bytu 

  51. - Vybavenie bytu 

V. 52. - Prízvuk 

  53. - Tvorba projektu "Byt/Dom" - 
"Квартира/Дом"  

  54. - Prezentácia projektu 
"Byt/Dom" - "Квартира/Дом"  

    Opakujeme 6 Lekcia Vie prečítať a napísať 
slová a vety po rusky, 
začať rozhovor, 
komunikáciu. Vie podľa 
obrázka pomenovať 
školské predmety, vie 
tvoriť vety s použitím 
danej slovnej zásoby. Vie 
porozprávať o svojich 
obľúbených a 
neobľúbených 
činnostiach. Vie používať 
osvojenú slovnú zásobu 
pri opise rodinných 
príslušníkov. Vie správne 
čítať, rozumie 
prečítanému textu.  Žiak 
vie správne gramaticky 
napísať slová, krátke 
vety. Žiak si overil 
nadobudnuté vedomosti.  

Opakovanie učiva - 
azbukového obdobia. 
Čítanie. Písanie. 
Používanie osvojených 
výrazov v praxi. Tvorba 
dialógov. Práca s 
obrázkami. Tvorba viet. 
Opakovanie slovnej 
zásoby o záľubách, 
obľúbené a neobľúbené 
činnosti.  Rozprávanie o 
rodinných príslušníkoch, 
ich povolaniach. Práca s 
textom, technika čítania, 
porozumenie 
prečítaného textu.  
Spájanie písmen pri 
písaní, písanie krátkych 
viet. Opráva chyb v 
diktáte. Doplňujúce 
cvičenia a tajničky. 
Overenie vedomosti. 
Zhodnotenie práce za 
celý školský rok.  

OSR  

  55. - Opakovanie azbuky 

  56. - Opakovanie - pozdravy 

  57. - Opakovanie - názvy školských 
predmetov 

  58. - Opakovanie - záľuby 

  59. - Opakovanie - rodinní 
príslušníci, povolania 

VI. 60. - Plán bytu - čítanie textu s 
porozumením  

  61. - Diktát č. 4 - byt, zariadenie 
bytu 

  62. - Opráva diktátu 

  63. - Záverečné opakovanie 

  64. - Záverečný test 

  65. - Hodnotenie výsledkov 
záverečného testu 

  
  

Záverečné hodnotenie a 
klasifikácia 

  Zápis známok do IŽK. 
Oboznámenie žiakov s 
ich celoročnými 
výsledkami.  

  

  66. - Hodnotenie, klasifikácia. 

 

Ôsmy 

Mesiac Hodina Tematický celok Výkonový štandard Obsahový štandard Poznámky 

IX.   Úvodná hodina Porozumieť potrebu učiť 
sa cudzí jazyk. Oboznámiť 
sa s obsahom učiva a 

Oboznámenie žiakov 
s predmetom "Ruský 
jazyk" v 8. ročníku.  

MUV  

  1. - Úvod do vyučovania RUJ v 8. 
roč. 



systémom práce na 
hodinách.  

    Opakovanie učiva 7. ročníka Zopakovať si učivo zo 7. 
ročníka.  

Opakovanie učiva zo 7. 
ročníka:  

OSR  

  2. - Opakovanie učiva 7. ročníka 

    Nemám čas sa nudiť    7 Lekcia Vie vymenovať mesiace v 
roku a charakterizovať 
ročné obdobia. Používa 
slová "часто, редко, 
никогда" vo vetách. Vie 
tvoriť príslovky, používať 
ich vo vetách. Osvojil si 
časovanie slovies v 1. os. 
j. č. Vie používať zvravné 
slovesá v jednoduchej 
komunikácii. Vie opísať 
voľnočasové aktivity. Vie 
počítať od 10 do 100. Vie 
používať číslovky pri 
vypočítavaní príkladov, 
vyjadrení skóreho. Vie 
porozumieť počúvanému 
textu. Všíma si prízvuk.  
Pomocou obrázkov, 
fotografií, symbolov vie 
vytvoriť prezentáciu. 
Ovláda slovnú zásobu a 
vie používať gramatické 
javy 7 lekcie. Vie napísať 
jednoduché slová, krátke 
vety.  

Vymenovanie mesiacov v 
roku, ročných období. 
Charakteristika ročných 
období. Tvorba viet s 
použitím slov "часто, 
редко, никогда".  Tvorba 
prísloviek od podstatných 
mien. Tvorba viet s 
použitím ročných období. 
Časovanie slovies v 1. os. 
jednotného čísla.  
Časovanie zvratných 
slovies. Doplňujúce 
cvičenia na precvičovanie 
tohto gramatického javu. 
Opis voľnočasových 
aktivít podľa kartičiek.   
Osvojenie a 
precvičovanie čísloviek v 
ruskom jazyku. 
Používanie čísloviek pri 
vypočítavaní príkladov a 
vyjadrení skóreho. 
Počúvanie a čítanie. 
Prízvuk. Tvorba 
prezentácie pomocou 
obrázkov, fotografií, 
symbolov. Upevňovanie 
si učiva 7 Lekcie. 
Precvičovanie slovnej 
zásoby, gramatických 
javov.  Overenie 
správneho písania slov a 
krátkych viet.   

OSR TBZ  

  3. - Mesiace v roku a ročné obdobia 

  4. - Používanie slov "часто, редко, 
никогда" 

  5. - Príslovky 

X. 6. - Koncovky slovies v 1. os. 
jednotného čísla 

  7. - Zvratné slovesá 

  8. - Činnosti - voľnočasové aktivity 

  9. - Číslovky 10-100, 1 000 

  10. - Počúvanie a čítanie textu 
"Číslovky" 

  11. - Projekt "Ročné obdobia" - 
"Времена года" 

  12. - Opakovanie učiva 7 Lekcie  

  13. - Diktát č. 1 - mesiace, ročné 
obdobia, aktivity 

XI.   Zo dňa na deň 8 Lekcia Vie vymenovať dní v 
týždni. Žiak ovláda 
časové údaje. Osvojil si 
časovanie slovies v 3. os. 
j. č., vie ich používať vo 
vetách. Osvojil si 
časovanie slovies v 3. os. 
j. č., vie ich používať vo 
vetách. Rozumie 
významu slovies "идти, 
ехать, ходить", vie ich 
vyčasovať a používať vo 
vetách. Vie opísať svoj 
harmonogram dňa. 
Osvojil si správnu 
výslovnosť slovies 
zakončených na -ться/-
тся. Pomocou obrázkov, 
fotografií, symbolov vie 
vytvoriť prezentáciu. 
Svoju prezentáciu vie 
prezentovať po rusky. 
Ovláda slovnú zásobu a 

Nová slovná zásoba. 
Osvojenie si pomenovaní 
dní v týždni. Časové 
údaje. Časovanie slovies 
v 3. os. jednotného čísla.  
Časovanie slovies v 3. os. 
množného čísla.  Slovesá 
pohybu "идти, ехать, 
ходить" - ich význam a 
časovanie. Harmonogram 
všedného dňa. Čítanie a 
opis svojho dňa. Posluch 
a nácvik správnej 
výslovnosti slovies 
zakončených na -ться/-
тся. Žiak si vyberie 
konkrétny deň v týždni a 
pripraví 
prezentáciu/projekt. 
Opakovanie a 
preverovanie učiva 8 
Lekcie  

OSR,  TBZ  

  14. - Dni v týždni 

  15. - Hodiny - denná doba 

  16. - Prítomný čas slovies - 3. os. j. č. 

  17. - Prítomný čas slovies - 3. os. mn. 
č. 

  18. - Slovesá pohybu 

  19. - Činnosti - opísať svoj deň 

  20. - Počúvanie a čítanie. 

  21. - Projekt "Môj deň" - "Мой 
день" 

XII. 22. - Opakovanie učiva 8 Lekcie  



vie používať gramatické 
javy 8 Lekcie.  

    Vieš variť?  9 Lekcia Vie pomenovať 
potraviny, jedlá, nápoje. 
Vie časovať slovesá 
"есть" a "пить", vie ich 
používať vo vetách. Vie 
pomenovať ovocie a 
zeleninu. Vie utvoriť 
prídavné meno od 
podstatného mena. Vie 
povedať v ktorom 
obchode aké potraviny 
nakúpime. Vie pri čítaní 
používať slovník na 
vyhľadávanie neznámych 
slov. Vie samostatne 
pracovať na svojej 
prezentácii. Vie 
prezentovať pripravený 
projekt po rusky. Ovláda 
slovnú zásobu a 
gramatické javy 9 Lekcie, 
vie ich použiť pri 
komunikácii.  Zvládol a 
ovláda učivo za I. polrok.  
Vie správne napísať slová 
a vety.  

Osvojenie si novej slovnej 
zásoby. Rozšírenie 
slovnej zásoby o druhy 
jedál a nápojov. 
Časovanie slovies "есть" 
a "пить", používanie 
týchto slovies vo vetách. 
Rozšírenie slovnej zásoby 
o druhy ovocia a 
zeleniny. Tvorba 
prídavných mien od 
podstatných mien. 
Pomenovanie obchodov 
s rôznym  zameraním na 
tovar.  Čítanie textov, 
vyhľadávanie neznámych 
slov v slovníku.  
Vytvorenie prezentácie v 
PowerPointe. Pri tvorbe 
sa použijú fotografie 
rôznych jedál a nápojov, 
názvy sa napíšu po rusky. 
Prezentácia projektu. 
Upevňovanie si 
vedomosti 9 Lekcie.  
Overenie vedomosti za I. 
polrok Overenie 
správneho písania slov a 
krátkych viet.   

OSR,  TBZ  

  23. - Potraviny 

  24. - Jedlá a nápoje 

  25. - Časovanie slovies "есть" a 
"пить" 

  26. - Ovocia a zelenina 

  27. - Prídavné mená 

I. 28. - Obchody s potravinami  

  29. - Práca so slovníkom. 

  30. - Projekt "Čo rád jem a pijem" - 
"Что я люблю есть и пить" 

  31. - Prezentácia projektu. 

  32. - Opakovanie učiva 9 Lekcie 

  33. - Polročná previerka 

II. 34. - Diktát č. 2 - potraviny, nápoje, 
ovocie, zelenina 

    Do obchodu na nákup 10 Lekcia Vie pomenovať farby, 
kvety. Vie správne použiť 
koncovky príd. mien v m., 
ž., s. rode jednotného a 
množného čísla. Žiak si 
osvojil nové slová, vie 
pomenovať kusy 
oblečenia, obuv, 
obchody. Vie pracovať so 
slovníkom. Rozumie 
prečítanému textu, vie 
používať slovník na 
vyhľadávanie neznámych 
slov. Vie používať osobné 
zámená v 3. páde j. č. pri 
tvorbe viet. Vie používať 
osobné zámená v 3. páde 
j.č. pri tvorbe viet. Žiak 
vie po vypočutí nahrávky 
správne doplniť prízvul. 
Zvládne prečítať a 
vysloviť jazykolamy. Vie 
vytvoriť projekt na tému 
" Naša rodina"   Ovláda 
slovnú zásobu a vie 
používať gramatické javy 
10 Lekcie, vie 
prezentovať projekt v 
ruskom jazyku. Vie 
správne napísať slová a 
vety.  

Rozšírenie slovnej zásoby 
o farby a názvy kvetov. 
Zakončenie príd. mien 
m., ž., s. rodu jednotného 
a množného čísla. 
Osvojenie si novej slovnej 
zásoby. Riešenie tajničky. 
Používanie slovníkov. 
Čítanie textu, 
vyhľadávanie neznámych 
slov v slovníku.  Osobné 
zámená v 3. páde jedn. 
čísla. Cvičenia na 
doplňovanie osobných 
zámen. Ukazovacie 
zámeno "эти" v 1. páde 
jedn. a mn. čísla. Cvičenia 
na doplňovanie 
ukazovacích zámen. 
Počúvanie výslovnosti, 
doplňovanie prízvuku. 
Jazykolamy. Hádanky. 
Tvorba projektu 
pomocou obrázkov.  
Upevňovanie si 
vedomosti 10 Lekcie. 
Prezentácia projektu. 
Overenie správneho 
písania slov a krátkych 
viet.   

OSR,  TBZ  

  35. - Farby, kvety. 

  36. - Prídavné mená m., ž., s. rodu 
jednotného a množného čísla 

  37. - Oblečenie, obuv, názvy 
obchodov. 

  38. - Tajnička 

  39. - Čítanie s porozumením. Text 
"Darček" - Подарок"  

III. 40. - Osobné zámená v 3. páde j. č.  

  41. - Ukazovacie zámeno "эти" v 1. 
páde mn. č.  

  42. - Jazykolamy. Hádanky 

  43. - Projekt "Darčeky" - "Подарки" 

  44. - Opakovanie učiva 10 Lekcie 

  45. - Diktát č. 3 - farby, oblečenie, 
obuv, obchody  

IV.   Čim sme si podobní?  11 Lekcia OSR,  TBZ  



  46. - Povahové vlastnosti človeka Žiak vie pomenovať 
povahové vlastnosti 
človeka. Vie skloňovať 
podstatné mená a 
používať väzbu 
"похож/похожа" - 
"ponášať sa na niekoho". 
Vie pracovať s textom, 
vie správne vybrať a 
doplniť vlastnosti 
človeka. Vie v 
osemsmerovke 
vyhľadávať potrebné 
slová. Vie vymenovať 
vlastnosti členov rodiny, 
vie tvoriť rozhovor o 
vlastnostiach človeka. Vie 
opísať vlastnosti a 
charakter človeka. 
Rozumie počúvanému 
textu, vie odpovedať na 
otázky k textu. Vie 
samostatne pracovať s 
novou slovnou zásobou, 
využívať naučené 
gramatické javy pri 
tvorbe projektu.  Vie 
prezentovať projekt v 
ruskom jazyku.  

Osvojenie a 
precvičovanie novej 
slovnej zásoby. 
Gramatika - skloňovanie 
podstatných mien. Väzba 
"похож/похожа" - 
"ponášať sa na niekoho". 
Práca s textom. Čítanie, 
doplňovanie, opis. 
Vyhľadávanie vlastnosti v 
osemsmerovke. 
Vlastnosti členov rodiny. 
Tvorba rozhovoru. 
Čítanie opisov, vlastný 
opis človeka podľa 
fotografie. Krížovka. 
Posluch textu s 
porozumením. Práca s 
textom: otázky a 
odpovede k textu. Tvorba 
projektu pomocou 
obrázkov, fotografií, 
symbolov, bublín.  
Prezentovanie projektu v 
ruskom jazyku.   

  47. - Väzba "похож/похожа" - 
"ponášať sa na niekoho" 

  48. - Charakteristika vlastnosti 
človeka 

  49. - Osemsmerovka - vlastnosti. 

  50. - Vlastnosti človeka - rozhovor. 

  51. - Opis vlastnosti a charakteru 
človeka 

V. 52. - Práca s textom 

  53. - Tvorba projektu "Akí sme?" - 
"Какие мы?"  

  54. - Prezentácia projektu  

    Opakujeme 12 Lekcia Vie pomenovať mesiace, 
vie porozprávať o 
činnostiach v zime, na 
jar, v lete, na jeseň. Vie 
počítať od 10 do 100, 
1000. Ovláda hodiny, vie 
opísať svoj režim dňa. Vie 
pomenovať potraviny, 
ovláda recepty ruskej 
kuchyne. Vie sa 
orientovať v obchodoch, 
vie urobiť jednoduchý 
nákup. Vie opísať 
vlastnosti a charakter 
človeka. Vie správne 
napísať slová a vety. Žiak 
vie opraviť chyby a 
napísať slová správne. 
Vie si poradiť s 
doplňujúcimi úlohami. 
Žiak si overil 
nadobudnuté vedomosti. 
Žiak zvládol učivo 8. 
ročníka  

Upevňovanie si 
vedomosti. Upevňovanie 
si učiva o číslovkách od 
10 do 100, 1000; číselná 
poézia, verše. Jazykové 
zručnosti pri používaní 
hodín, popis režimu dňa, 
elektronický denník - 
práca s textom. 
Upevňovanie si 
vedomosti o druhoch 
potravín, o jedle. Ruská 
kuchyňa. Upevňovanie si 
gramatických zručnosti v 
reči. Upevňovanie si 
vedomosti o 
vlastnostiach človeka.  
Overenie správneho 
písania slov a krátkych 
viet.  Opráva chyb v 
diktáte. Doplňujúce 
cvičenia a tajničky. 
Overenie vedomosti. 
Zhodnotenie práce za 
celý školský rok.  

OSR,  
MUV    55. - Opakovanie - mesiace, ročné 

obdobia 

  56. - Opakovanie - číslovky 

  57. - Opakovanie - hodiny, režim dňa  

  58. - Opakovanie - potraviny, jedlo 

  59. - Opakovanie - obchody, nákupy, 
darčeky  

VI. 60. - Opakovanie - vlastnosti človeka 

  61. - Diktát č. 4 - vlastnosti človeka 

  62. - Opráva diktátu 

  63. - Záverečné opakovanie 

  64. - Záverečný test 

  65. - Hodnotenie výsledkov 
záverečného testu 

  
  

Záverečné hodnotenie a 
klasifikácia 

Žiak zvládol učivo 8. 
ročníka  

Zápis známok do IŽK. 
Oboznámenie žiakov s 
ich celoročnými 
výsledkami.  

OSR  

  66. - Hodnotenie, klasifikácia. 

 

Deviaty 



Mesiac Hodina Tematický celok Výkonový štandard Obsahový štandard Poznámky 

IX.   Úvodná hodina Porozumieť potrebu učiť 
sa cudzí jazyk. 
Oboznámiť sa s obsahom 
učiva a systémom práce 
na hodinách.  

Oboznámenie žiakov 
s predmetom "Ruský 
jazyk" v 9. ročníku.  

MUV  

  1. - Úvod do vyučovania RUJ v 9. 
roč. 

    Opakovanie učiva 8. ročníka Zopakovať si učivo zo 8. 
ročníka.  

Opakovanie učiva zo 8. 
ročníka. 

OSR  

  2. - Opakovanie učiva 8. ročníka 

    Ako som strávil leto   13 Lekcia Žiak vie vymenovať 
krajiny, hlavné mestá, 
národností,  vie používať 
minulý čas slovies vo 
vetách, vie porozprávať 
ako strávil leto, kde bol 
na dovolenke.  Vie z 
dovolenky poslať 
pohľadnicu. S použitím 
obrázkov, fotografií a 
symbolov vie vytvoriť 
prezentáciu a predstaviť 
spolužiakom vybranú 
krajinu. Prezentuje 
projekt. Ovláda slovnú 
zásobu a vie používať 
gramatické javy 13 
lekcie. Správne píše 
pomenovania krajín, 
miest.   

Osvojenie si novej 
slovnej zásoby. Naučiť sa 
pomenovania  krajín a ich 
hlavných miest.  Naučiť 
sa tvary slovies v 
minulom čase, vedieť ich 
používať pri rozprávaní.  
Písanie po rusky adresy 
na pohľadnicu.  
Charakteristika sviatku 
EDJ. Ako vznikol, ako 
Upevňovanie si učiva 13 
Lekcie. Precvičovanie 
slovnej zásoby, 
gramatických javov.  
Overenie správneho 
písania .  

OSR TBZ  

  3. - Názvy krajín a ich hlavné mestá 

  4. - Národností 

  5. - Minulý čas slovies 

X. 6. - Minulý čas slovies 

  7. - Na dovolenke 

  8. - Adresa na pohľadnici 

  9. - Skloňovanie podstatných mien 

  10. - Príprava projektu "Európsky 
deň jazykov" - "Европейский 
день языков" 

  11. - Prezentácia projektu "Európsky 
deň jazykov" - "Европейский 
день языков" 

  12. - Opakovanie učiva 13 Lekcie  

  13. - Diktát č. 1 - krajiny, hlavné 
mestá, minulý čas slovies 

XI.   Moje mesto 14 Lekcia Žiak vie opísať, kde sa čo 
nachádza, vie pomenovať 
miesta v meste,  vie 
požiadať o pomoc, keď sa 
potrebuje niekam dostať,  
vie poradiť, ako s dostať 
do cieľa, Žiak si osvojil 
rozkazovací spôsob 
slovies (2. os. j. č.) a 3. 
stupeň prídavných mien, 
vie tieto gram. javy 
použiť vo vetách.  
Pomocou obrázkov, 
fotografií, symbolov vie 
vytvoriť prezentáciu o 
mieste, kde žije. 
Prezentáciu vie 
predstaviť spolužiakom..  
Ovláda slovnú zásobu a 
vie používať gramatické 
javy 14 Lekcie.  

Osvojenie si novej 
slovnej zásoby. Naučiť sa 
pomenovať miesta v 
meste.  Vedieť opísať kde 
sa čo nachádza v mojom 
meste. Osvojiť si 
gramatiku: rozkazovací 
spôsob slovies (2. os. j. 
č.) a 3. stupeň prídavných 
mien. Posluch s 
porozumením, čítanie s 
porozumením. 
Opakovanie a 
preverovanie učiva 14 
Lekcie  

OSR,  TBZ  

  14. - Pomenovanie miest v meste 

  15. - Pomenovanie miest v meste 

  16. - Opis, kde sa čo nachádza v 
mojom meste.  

  17. - Rozkazovací spôsob slovies (2. 
os. j. č.) 

  18. - Predložky. 3. stupeň prídavných 
mien 

  19. - Práca s textom 

  20. - Osemsmerovka, tajnička 

  21. - Projekt "Miesto, kde bývam" - 
"Место, где я живу" 

XII. 22. - Opakovanie učiva 14 Lekcie  

    Ako sa cítiš?  15 Lekcia Vie pomenovať časti 
ľudského tela, choroby, 
príznaky, lieky. Žiak si 
osvojil rozkazovací 
spôsob slovies (2. os. mn. 
č.). Naučiť sa používať 
väzbu: "кому нужно" a 
"кому нельзя" - "kto 
potrebuje" a "kto 
nemôže" Vie samostatne 
pracovať na svojej 

Osvojenie si novej 
slovnej zásoby. Naučiť sa 
pomenovať časti 
ľudského tela. Rozšírenie 
slovnej zásoby o 
choroby, príznaky, lieky. 
Osvojiť si rozkazovací 
spôsob slovies (2. os. mn. 
č.). Naučiť sa používať 
väzbu: "кому нужно" a 
"кому нельзя" - "kto 

OSR,  TBZ  

  23. - Pomenovanie časti ľudského 
tela 

  24. - Názvy chorôb a ich príznaky 

  25. - Názvy prostriedkov proti 
chorobám 

  26. - Rozkazovací spôsob slovies (2. 
os. mn. č.) 

  27. - Väzby "кому нужно" a "кому 
нельзя" - "kto potrebuje" a 
"kto nemôže" 



I. 28. - Čítanie textu so slovníkom prezentácii. Vie 
prezentovať pripravený 
projekt po rusky. Ovláda 
slovnú zásobu a 
gramatické javy 15 
Lekcie, vie ich použiť pri 
komunikácii.  Zvládol a 
ovláda učivo za I. polrok.  
Vie správne napísať slová 
a vety.  

potrebuje" a "kto 
nemôže" Zdokonaľovanie 
používania slovníka. 
Vytvorenie prezentácie v 
PowerPointe. Pri tvorbe 
sa použijú fotografie 
rôznych jedál a nápojov, 
názvy sa napíšu po rusky. 
Prezentácia projektu. 
Upevňovanie si 
vedomosti 15 Lekcie.  
Opakovanie učiva za I. 
polrok.  Overenie 
vedomosti za I. polrok 
Overenie správneho 
písania slov a krátkych 
viet.   

  29. - Projekt "Nebuďte chorý!" - "Не 
болейте!" 

  30. - Prezentácia projektu. 

  31. - Opakovanie učiva 15 Lekcie 

  32. - Polročné opakovanie 

  33. - Polročná previerka 

II. 34. - Diktát č. 2 - choroby, lieky. 

  
  

Všetko najlepšie k sviatku! 16 
Lekcia 

Vie pomenovať slovenské 
a ruské sviatky. Vie 
opísať ako oslavujeme 
konkrétne sviatky. Vie 
používať radové číslovky. 
Žiak vie poblahoželať a 
napísať blahoželanie k 
rôznym sviatkom. Žiak 
vie používať budúci čas 
slovies. Žiak vie používať 
slovník na vyhľadávanie 
neznámych slov. Vie 
vyriešiť tajničku. Žiak vie 
po vypočutí nahrávky 
správne doplniť prízvuk. 
Zvládne riešiť hádanky. 
Vie vytvoriť projekt na 
tému: "Ako naša rodina 
bude v tomto roku 
oslavovať Vianoce"  
Ovláda slovnú zásobu a 
vie používať gramatické 
javy 16 Lekcie, vie 
prezentovať projekt v 
ruskom jazyku. Vie 
správne napísať slová a 
vety.  

Osvojenie si novej 
slovnej zásoby. Naučiť sa 
pomenovať slovenské a 
ruské sviatky. Naučiť sa 
opísať ako oslavujeme 
konkrétne sviatky. Naučiť 
sa používať radové 
číslovky. Naučiť sa 
poblahoželať a napísať 
blahoželanie k rôznym 
sviatkom. Naučiť sa 
používať budúci čas 
slovies. Riešenie tajničky. 
Používanie slovníkov. 
Počúvanie výslovnosti, 
doplňovanie prízvuku. 
Hádanky. Tvorba 
projektu pomocou 
obrázkov.  Upevňovanie 
si vedomosti 16 Lekcie. 
Prezentácia projektu. 
Overenie správneho 
písania slov a krátkych 
viet.   

OSR,  TBZ  

  35. - Názvy sviatkov v Rusku a na 
Slovenku 

  36. - Tradície spojené s oslavou 
Nového roka a Vianoc 

  37. - Radové číslovky 

  38. - Blahoželanie 

  39. - Budúci čas slovies 

III. 40. - Budúci čas slovies 

  41. - Tajnička 

  42. - Prízvuk. Hádanky 

  43. - Projekt "Ako naša rodina bude 
v tomto roku oslavovať 
Vianoce" 

  44. - Opakovanie učiva 16Lekcie 

  45. - Diktát č. 3 - ruské a slovenské 
sviatky 

IV.   Do Moskvy!  17 Lekcia Žiak vie pomenovať 
najvýznamnejšie 
pamiatky Moskvy.  Vie 
predstaviť hlavné mesto 
Ruska.  Žiak vie vyjadriť, 
ktoré pamiatky a miesta 
by chcel v Moskve 
navštíviť. Získal 
informácie o 
Moskovskom Metre. 
Rozumie počúvanému 
textu, vie odpovedať na 
otázky k textu. Vie 
samostatne pracovať s 
novou slovnou zásobou, 
využívať naučené 
gramatické javy pri 
tvorbe projektu.  Vie 

Osvojenie si a 
precvičovanie novej 
slovnej zásoby. Naučiť sa 
vyjadriť, ktoré pamiatky a 
miesta chcem v Moskve 
navštíviť Posluch textu s 
porozumením.  
Počúvanie piesni, 
doplňovanie chýbajúcich 
slov v texte piesni. 
Tvorba projektu 
pomocou obrázkov, 
fotografií, symbolov, 
bublín.  Prezentovanie 
projektu v ruskom 
jazyku.   

OSR,  
MUV,  TBZ  

  46. - Najvýznamnejšie pamiatky a 
miesta v Moskve 

  47. - Predstavovanie hlavného mesta 
Ruska 

  48. - Budúci čas (dokonavé slovesa) 

  49. - Spojka "если" 

  50. - Moskovské metro. Práca s 
textom. 

  51. - Hra "Klub cestovateľov" - "Клуб 
путешественников" 

V. 52. - Pieseň "Moskva" 

  53. - Tvorba projektu "Cesta do 
Moskvy" - "Поездка в Москву"  

  54. - Prezentácia projektu  



prezentovať projekt v 
ruskom jazyku.  

    Opakujeme! 18 Lekcia Vie pomenovať časti tela, 
krajiny, mesta, 
národnosti. Žiak vie aké 
sviatky sú v Rusku aké na 
Slovensku. Žiak vie aké 
sviatky sú v Rusku aké na 
Slovensku. Vie napísať 
blahoželanie. Vie správne 
napísať slová a vety. Vie 
si poradiť s doplňujúcimi 
úlohami. Žiak si overil 
nadobudnuté vedomosti. 
Žiak zvládol učivo 9. 
ročníka  

Upevňovanie si 
vedomosti. Upevňovanie 
si gramatických zručnosti 
v reči. Posluch textu s 
porozumením.  Overenie 
správneho písania slov a 
krátkych viet.  Opráva 
chyb v diktáte. 
Doplňujúce cvičenia a 
tajničky. Overenie 
vedomosti. Zhodnotenie 
práce za celý školský rok.  

OSR,  
MUV    55. - Opakovanie - časti tela, 

choroby 

  56. - Opakovanie - krajiny, mestá 

  57. - Opakovanie - národnosti 

  58. - Opakovanie - plány na leto 

  59. - Opakovanie - sviatky, 
blahoželania 

VI. 60. - Práca s textom "Озеро Байкал" 

  61. - Diktát č. 4 - pamätihodnosti 
Moskvy 

  62. - Opráva diktátu 

  63. - Záverečné opakovanie 

  64. - Záverečný test 

  65. - Hodnotenie výsledkov 
záverečného testu 

  
  

Záverečné hodnotenie a 
klasifikácia 

Žiak zvládol učivo 9. 
ročníka  

Zápis známok do IŽK. 
Oboznámenie žiakov s 
ich celoročnými 
výsledkami.  

OSR  

  66. - Hodnotenie, klasifikácia. 

 


