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VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: RUSKÝ JAZYK 

Charakteristika předmětu: 

 

Vzdělávací obsah: 
Základem vzdělávacího obsahu předmětu Ruský  jazyk je vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Cizí jazyk pro  2. stupeň. 

 

Cíle: 
Vzdělávání v dalším cizím jazyce směřuje k dosažení úrovně A1 podle Společného evropského rámce pro jazyky, kterou lze 

charakterizovat následovně: Žák: 

- má dostačující vyjadřovací prostředky a odpovídající slovní zásobu k tomu, aby se domluvil  a vyjadřoval, i když s určitou 

mírou zaváhání 

- disponuje dostatečnými opisnými jazykovými prostředky v rámci tematických okruhů, jako jsou rodina, koníčky a zájmy, 

práce, cestování a aktuální události  

- komunikuje  přiměřeně správně ve známých kontextech; všeobecně ovládá gramatiku dobře, ačkoliv vliv mateřského jazyk je 

postřehnutelný 

- přiměřeně správně používá zásobu běžných gramatických prostředků a vzorců v rámci snadno předvídatelných situací 

- při vyjádření složitější myšlenky nebo promluvy na neznámé téma se dopouští závažných chyb 

- používá širokou škálu jazykových funkcí a v jejich rámci reaguje 

- využívá nejběžnější vyjadřovací prostředky neutrálního funkčního stylu 

 

Časová dotace:     
6. ročník –  0 hodiny   

7. ročník –  0 hodiny   

8. ročník –  3 hodin    

9. ročník –  3 hodiny  

  

 

 



Školní vzdělávací program Studánecká cesta 

   

Organizace výuky: 
Výuka je realizována formou vyučovací hodiny (45 minut) třikrát týdně, probíhá převážně v běžné učebně. Vyučuje se zpravidla ve 

třídách dělených v rámci ročníku. Součástí vyučování ruského jazyka je nejen vyučovací hodina, ale i příležitostné akce jako 

olympiáda, soutěže, projekty apod.          

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj kompetencí žáků 
(všichni vyučující při své práci využívají společné strategie – viz oddíl Charakteristika ŠVP kapitola 2 a tyto společné strategie dále 

konkrétně rozvíjejí pro předmět Ruský jazyk): 

 

KLÍČOVÉ KOMPETENCE VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE 

KOMPETENCE K UČENÍ - rozvíjíme dovednost vyhledávání, třídění, posuzování a srovnávání informací z různých zdrojů 

- zařazujeme do výuky práci s textem – hlavní myšlenky, interpretace textu 

- rozvíjíme vnitřní motivaci k učení – rozhovor, kooperativní učení, práce s chybou 

- vedeme žáky k hodnocení a sebehodnocení výsledků vlastního procesu učení 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ 

PROBLÉMŮ 

 

- vedeme žáky k hledání souvislostí – vyhledávání ve zdrojích informací, porovnávání a skládání 

informací 

- zařazujeme problémové úlohy založené na samostatnosti v řešení problému – vlastní výzkumy, 

četba, samostudium, vlastní úsudek 

KOMPETENCE 

KOMUNIKATIVNÍ 

 

- rozvíjíme u žáka schopnost účinně, souvisle, výstižně a správně komunikovat – naslouchání, 

dramatizace, mluvní cvičení, rozhovor 

- využíváme komunikačních technologií 

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A 

PERSONÁLNÍ 

 

- zařazujeme formy práce, které umožňují žákovi pracovat samostatně i v týmu – samostudium, 

skupinová práce, kooperativní učení, diskuse 

- rozvíjíme organizační schopnosti – organizace a rozdělení rolí ve skupině, střídání rolí, vedení 

diskuse, řešení problémových situací 

- vedeme žáka k respektování pravidel 

KOMPETENCE OBČANSKÉ 

 

- podporujeme a rozvíjíme zájem o dění v zahraničí - poznávací zájezdy, korespondence v cizím 

jazyce 

- vedeme k respektování individuálních rozdílů -  projekty k poznávání jiných kultur 
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KOMPETENCE PRACOVNÍ 

 

- rozvíjíme samostatnost, odpovědnost, soběstačnost, samostatnou práci 

- při práci ve skupině vedeme žáky ke stanovení a dodržování pravidel, rozdělení práce a 

stanovení odpovědnosti 

KOMPETENCE DIGITÁLNÍ - posilujeme v žácích efektivní komunikaci skrz elektronické systémy, jakými jsou např. MS 

Outlook, MS Teams, dbáme na formální úpravu této komunikace a učíme žáky usnadňovat a 

zefektivňovat si práci 

- podporujeme u žáků efektivní hospodaření s časem, jeho organizaci 

- dáváme žákům možnost odevzdávat písemné úkoly v elektronické podobě, dbáme nejen na 

obsahovou, ale i formální a grafickou stránku díla 

- vytváříme s žáky komplexní prezentace v MS Powerpoint v nichž zapojují zdroje audiovizuální 

povahy a grafické nástroje, kterými vytváří prezentaci interaktivní a vkusnou zároveň 

- nabádáme žáky k digitální archivaci svých prací, k jejich pravidelnému zálohování a zároveň 

jasné strukturaci v prostředí cloudového uložiště OneDrive 

- pro žáky připravujeme kontrolní kvízy a práce v MS Forms a zároveň vedeme žáky k tvorbě 

vlastních děl pro práci se spolužáky v hodině pomocí daného programu 

- žáky a jejich zákonné zástupce informujeme o dosažených výsledcích elektronickou formou 

 

Průřezová témata  

 

1. Osobnostní a sociální výchova 

1.1. Rozvoj schopností poznávání  - komunikace, hodnocení, sebehodnocení, otázky a odpovědi 

1.2. Sebeorganizace – systém hodnocení, formy práce, pravidla v rámci skupinových prací, návrhy a žádosti 

1.3. Komunikace -  konverzace, skupinové rozhovory, otázky a odpovědi 

1.4. Kooperace  - spolupráce a rozdělení rolí 

1.5. Řešení problémů s rozhodovací dovednosti – popis a řešení situací, žádost o něco, vyjádření souhlasu/nesouhlasu 

 

2. Výchova demokratického občana 

2.1 Občanská společnost a škola – život ve škole, pravidla a možnosti 

2.2 Občan, občanská společnost a stát – ČR x Rusko 

2.3 Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování  - vyjádření názoru, řešení problémů a situací 
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3. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

3.1 Evropa a svět nás zajímá – Rusko a další evropské země 

3.2 Jsme Evropané – projekt o Rusku 

3.3 Objevujeme Evropu a svět -  Evropa a její státy, které jsme navštívili 

 

4. Multikulturní výchova 

4.1. Kulturní diference -  ČR x Rusko – zvyky a tradice, porovnání 

4.2. Lidské vztahy -  moje rodina a kamarády, ohleduplnost a kooperace 

4.3. Multikulturalita -  princip sociálního smíru a solidarity, kulturní diference 

 

5. Environmentální výchova 

5.1. Ekosystémy – příroda a okolí, ve kterém žijeme 

5.2. Základní podmínky života –  otázka co potřebujeme k životu, pohled ze strany vědy 

5.3. Lidská aktivita a problémy životního prostředí – roční období a počasí, ochrana ŽP 

5.4. Vztah člověka a prostředí – život ve městě a na venkově 

 

6. Mediální výchova 

6.1. Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení – rozvoj čtenářské dovednosti, časopisy, aktuality a zprávy 

6.2. Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality – reportáž z okolí, ze školy  

6.3. Tvorba  mediálního sdělení – pozvánka, rozhovor 

6.4. Práce v realizačním týmu – umění pracovat a tvořit v týmu 
 

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Ruský jazyk 

8. ročník 

 

Tematický okruh:   Poslech s porozuměním 

 

Výstupy z RVP: 
DCJ-9-1-01 Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na ně  

DCJ-9-1-02 Rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má 

k dispozici vizuální oporu 
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DCJ-9-1-03 Rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech týkajících se každodenních témat  

 
 

Tematický okruh:   Mluvení 

 

Výstupy z RVP: 

DCJ-9-2-01 Zapojí se do jednoduchých rozhovorů.  

DCJ-9-2-02 Sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat 

DCJ-9-2-03 Odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a podobné otázky pokládá. 

 

Tematický okruh:   Čtení s porozuměním 

 

Výstupy z RVP: 

DCJ-9-3-01 Rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním pokynům  

DCJ-9-3-02 Rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným tématům  

DCJ-9-3-03 Rozumí krátkému jednoduchému textu, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu, a vyhledá v něm požadovanou informaci  
 

Tematický okruh:   Psaní 

 

Výstupy z RVP: 

DCJ-9-4-01 Vyplní základní údaje o sobě ve formuláři  

DCJ-9-4-02 Napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat 

DCJ-9-4-03 Stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení 
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Školní výstup Učivo Poznámky 
(časové zařazení, 

mezipředmětové vztahy) 

Průřezová témata 

- žák se řídí jednoduchými pokyny učitele 

- pozdraví, představí se a podá o sobě 

jednoduché informace 

- požádá a poděkuje 

- receptivně si osvojuje základní slovní 

zásobu každodenního života 

- osvojuje si slovní zásobu na krátkých 

říkankách a písničkách 

- reaguje na jednoduché otázky 

- postupně si osvojuje výslovnostní 

návyky 

PŘEDAZBUKOVÉ OBDOBÍ 

- nácvik výslovnosti, intonace vět 

- rozlišování přízvučných a 

nepřízvučných slabik 

- základní pokyny a instrukce 

- práce s obrazovým materiálem 

(pozdravy, barvy, čísla, rodina, 

zvířata, jídlo, oblečení, školní 

pomůcky, dopravní prostředky) 

- říkanky a jejich reprodukce 

- rozpoznávání známých slov 

v písničkách 

- krátká sdělení a otázky typu: kdo je 

to, co je to, odpověď: to je … 

září 

 

ČJ – odlišnost od RJ 

(zvuková stránka, 

grafická) 

 

Z – nad mapou 

Ruska 

 

 

OSV 

1.1 až 1.4 

 

Multikulturní 

výchova 

4.2 

 

Výchova v evropských 

a globálních 

souvislostech 

3.3 

- umí o sobě podat základní informace 

- umí někoho představit, pozvat na 

návštěvu, poděkovat, omluvit se 

- položí jednoduché otázky týkající se 

jména, věku, bydliště, jazyka 

- používá jednoduché fráze při setkání a 

loučení 

- umí používat slovesa: bydlet, znát, 

mluvit 

- používá číslovky 1-100 

- domluví si schůzku po telefonu, zahájí a 

ukončí hovor 

čte a píše všechna písmena azbuky 

AZBUKOVÉ OBDOBÍ 

- postupné seznamování s tištěnou a 

psanou formou azbuky 

- dotazy a odpovědi: jak se kdo 

jmenuje, odkud je, kde bydlí, kolik 

mu je let, jaký jazyk zná 

- seznamování a představování 

- pozvání na návštěvu, poděkování, 

omluva 

- telefonování a domluvení si schůzky 

 

gramatika 

- oslovování – oficiální a neoficiální, 

používání 1.pádu 

- číslovky 1-100 

- číslovky 2, 3, 4 ve spojení s hodina, 

měsíc, rok 

říjen - prosinec OSV 

1.1 až 1.4 

 

Multikulturní 

výchova 

4.2 
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- časování sloves znát, bydlet, mluvit 

v přítomném čase 

- pojmenuje členy rodiny 

- rozumí informacím o osobách 

z psaného/mluveného textu 

- rozumí jednoduchým otázkám týkajících 

se rodiny a umí na ně odpovědět 

- umí přečíst krátký text a obměnit ho údaji 

o své rodině 

- vyplní dotazník 

- sdělí jednoduchým způsobem informace 

o své rodině formou monologu/dialogu 

- napíše krátký dopis o své rodině 

- umí vyčasovat a použít ve větě 

pravidelná slovese 1. a 2. časování 

- umí vyjádřit slovesný zápor 

- umí použít slovesa ve větách 

- umí vytvořit záporný tvar slovesa 

- pohovoří o svém domově, bydlení, zeptá 

se odkud pochází a kde bydlí druhá 

osoba 

- pojmenuje nejběžnější druhy povolání 

- vede rozhovor o zaměstnání svých 

příbuzných 

- umí vyjádřit čím chce kdo být 

- slovní zásoba k tématům rodina, 

domov, bydlení, povolání 

 

gramatika 

- pravidelné časování sloves (1./2. 

časování) 

- zvratná slovesa 

- zápor u sloves 

- věty typu „stát se čím/pracovat jako“ 

(7. pád) 

- skloňování podstatných jmen 

- slovesa se skupinou -ova-/eva- 

leden - březen 

 

 

VkO – volba 

povolání 

 

PROJEKT – tvorba 

rodokmenu 

OSV 

1.1 až 1.4 

 

Environmentální 

výchova 

5.4 

 

 

- pojmenuje různé způsoby trávení 

volného času, koníčky 

- v poslechovém textu rozpozná důležité 

informace týkající se volnočasových 

aktivit 

- obměňuje jednoduché rozhovory 

- doplní podle smyslu neúplné věty 

- umí správně odpovědět na otázku, jak 

tráví volný čas 

- slovní zásoba na téma volný čas, 

koníčky, příroda a počasí 

 

gramatika 

- minulý čas, vykání 

- budoucí čas 

- časování sloves se změnou kmenové 

souhlásky typu pisať, chodiť 

- časování slovesa „chtít“ 

duben - červen OSV 

1.1. až 1.4 

 

Mediální výchova 

6.1, 6.4 

 

Environmentální 

výchova 

5.1, 5.3 
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- sdělí, které volnočasové aktivity ho 

(ne)baví 

- krátce pohovoří o tom jak on a jeho 

rodina tráví volný čas 

- napíše krátké sdělení o tom, jak tráví 

volný čas 

- popíše počasí v jednotlivých ročních 

obdobích 

- popíše aktuální počasí 

- vytvoří krátkou předpověď počasí 

- umí utvořit a použít minulý a budoucí 

čas 

- umí použít osobní zájmena ve správném 

tvaru ve větách 

- vyčasuje slovesa „chtít, psát, chodit“ a 

použije je ve větě 

- rozlišuje používání vazby hrát na 

(hudební nástroj), hrát co (sport) 

- slovesná vazba hrát + sport/hudební 

nástroj 

- skloňování osobních zájmen 
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9. ročník 

 

Tematický okruh:   Poslech s porozuměním 

 

Výstupy z RVP: 
DCJ-9-1-01 Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na ně  

DCJ-9-1-02 Rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má 

k dispozici vizuální oporu 

DCJ-9-1-03 Rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech týkajících se každodenních témat  
 

Tematický okruh:   Mluvení 

 

Výstupy z RVP: 

DCJ-9-2-01 Zapojí se do jednoduchých rozhovorů.  

DCJ-9-2-02 Sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat 

DCJ-9-2-03 Odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a podobné otázky pokládá. 

 

Tematický okruh:   Čtení s porozuměním 

 

Výstupy z RVP: 

DCJ-9-3-01 Rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním pokynům  

DCJ-9-3-02 Rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným tématům  

DCJ-9-3-03 Rozumí krátkému jednoduchému textu, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu, a vyhledá v něm požadovanou informaci  
 

Tematický okruh:   Psaní 

 

Výstupy z RVP: 

DCJ-9-4-01 Vyplní základní údaje o sobě ve formuláři  

DCJ-9-4-02 Napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat 

DCJ-9-4-03 Stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení 
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Školní výstup Učivo Poznámky 
(časové zařazení, 

mezipředmětové vztahy) 

Průřezová témata 

- zopakování a upevnění učiva 8. ročníku - opakování učiva 8. ročníku září 

 

OSV 

1.1 až 1.4 

 

- pojmenuje školní pomůcky, vyučovací 

předměty, známky, druhy škol 

- napíše svůj rozvrh hodin 

- sdělí, kdy začíná a končí vyučování 

- sdělí, které předměty má/nemá rád 

- vyjádří, do které třídy chodí 

- popíše třídu a budovu školy 

- pojmenuje zaměstnance školy 

- orientuje se ve školní budově 

- pohovoří o své škole 

- napíše krátký dopis na téma škola 

- slovní zásoba okruhu Škola 

 

gramatika 

- skloňování osobních zájmen 

- skloňování zájmen kdo a co 

říjen  

 

 ČJ, D 

OSV 

1.1 až 1.4 

 

Výchova 

demokratického občana 

2-1,  2.3 

 

- pojmenuje budovy a místa ve městě 

- orientuje se v plánku města 

- vyjmenuje jednotlivé dopravní 

prostředky 

- zeptá se a odpoví na dotazy jak se kam 

dostat 

- pohovoří se spolužákem nad plánkem 

města, který sám vytvoří 

- slovní zásoba okruhu Město 

 

gramatika 

- slovesa pohybu (idti, projti, 

(po)jechať, popasť 

- infinitivní věty typu: kak projti 

(popasť, projechať) 

- gdě, vyjti? 

- Komu pozvoniť? 

listopad 

 

Z 

Výchova 

demokratického občana 

2.2 

 

Výchova k myšlení 

v evropských a 

globálních 

souvislostech 

3.2  
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- vyjmenuje významné památky a pozná je 

na fotografiích 

- umí ukázat tato města na mapě 

- vytvoří jednoduchou prezentaci o 

Petrohradu, Moskvě, Praze 

- navrhne víkendový program pobytu 

v Praze pro ruské studenty 

- Moskva, Petrohrad, Praha 

 

prosinec 

 

Z 

Výchova k myšlení 

v evropských a 

globálních 

souvislostech 

3.1, 3.2  

 

- osvojí si základní slovní zásobu na téma 

Vánoce 

- seznámí se s tradicí pravoslavných vánoc 

a porovná rozdíly s českými svátky 

- vyhledá a vypíše tradiční ruské vánoční 

jídlo 

- umí napsat novoroční přání 

- Vánoce 

 

gramatika 

- časování slovesa moci 

 

 Multikulturní 

výchova 

4.1, 4.2 

 

Mediální výchova 

6.3, 6.4 

 

- vyjmenuje základní druhy oblečení, 

- sdělí co mu (ne)sluší 

- umí popsat oblečení svého spolužáka 

- sdělí co má na sobě 

- slovní zásoba okruhu Oblékání leden - únor Osobnostní a sociální 

výchova 

1.1 až 1.4 

 

- umí požádat o zboží, zeptat se na cenu, 

velikost, barvu 

- sdělí, co si koupil 

- pojmenuje nejběžnější obchody 

- sestaví/napíše a se spolužáky sehraje 

situaci „při nakupování“ 

- umí vyčasovat a použít ve větě sloveso 

„obléknout si“ 

- zná řadové číslovky 

- umí vyčasovat sloveso „obléknout si“ 

- zná názvy měsíců a odpoví na otázku 

kolikátého je, kolik je hodin 

- slovní zásoba okruhu Nakupování 

 

gramatika 

- časování slovesa obléknout si 

- řadové číslovky 

- názvy měsíců a určování data 

- vyjádření hodin 

 

 Osobnostní a sociální 

výchova 

1.1 až 1.4 

 

Mediální výchova 

6.1, 6.4 

 

- pojmenuje hlavní části lidského těla 

- vyjmenuje hlavní kladné i záporné 

povahové vlastnosti 

- popíše svého kamaráda – vzhled, 

vlastnosti 

- slovní zásoba okruhu Člověk a lidské 

tělo, zdraví 

březen 

 

Př 

Osobnostní a sociální 

výchova 

1.1 až 1.4 
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- umí pojmenovat základní potraviny 

- pojmenuje své (ne)oblíbené jídlo 

- orientuje se v jídelním lístku 

- vyjádří co mu chutná/nechutná 

- pojmenuje běžná jídla 

- umí si objednat jídlo v restauraci a 

požádat o účet 

- sestaví jednoduchý jídelníček na týden 

- vyhledá a napíše tradiční recept české a 

ruské kuchyně 

- umí vyčasovat a použít slovesa jíst a pít 

- umí základní stupňování přídavných 

jmen 

- umí utvořit a ve větě použít podmiňovací 

způsob 

- slovní zásoba okruhu Jídlo 

v restauraci 

 

gramatika: 

- časování sloves jíst a pít 

- stupňování přídavných jmen 

- podmiňovací způsob 

duben – květen 

 

Multikulturní 

výchova 

4.1 

 

- rozumí jednoduchým nápisům (letiště, 

nádraží, město) 

- umí pojmenovat nejdůležitější státy a 

národnosti 

- pojmenuje nejdůležitější geografické 

údaje 

- pohovoří o svých plánech na prázdniny 

- slovní zásoba okruhu Cestování, 

dovolená 

 

červen 

 

Z 

Výchova k myšlení 

v evropských a 

globálních 

souvislostech 

3.1 – 3.3 

 


