
Základní škola Učební osnovy II 
I. Sekaniny1804 Ruský jazyk  

Ruský jazyk  

Charakteristika vyučovacího předmětu  

Obsahové, organizační a časové vymezení  

Vyučovací předmět Ruský jazyk je v rámci RVP zařazen do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková 
komunikace – Další cizí jazyk. Obsahem je realizace očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Další 
cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností 
zprostředkovaných mateřským jazykem.  

Poskytuje základ a předpoklady pro komunikaci žáků v rámci integrované Evropy a světa, tentokrát ve 
slovanské části Evropy. Osvojení cizího jazyka pomáhá snižovat jazykové bariéry a přispívá ke 
zvýšení mobility jednotlivců jak v jejich osobním životě, tak v dalším studiu a v budoucím pracovním 
uplatnění. 

Důraz je kladen na komunikační schopnosti žáků, čemuž je podřízena i veškerá výuka gramatiky. 
Předmět směřuje k tomu, aby byli žáci schopni dorozumět se s cizincem v běžných situacích a hovořit 
s ním o jednoduchých tématech. Vzdělávání v Dalším cizím jazyce předpokládá dosažení úrovně A1 
(podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky). 

Výuka se rovněž zaměřuje na rozvíjení porozumění čtenému textu a mluvenému  projevu, jejichž 
obsah (lexikální i gramatický) odpovídá jazykové žáků. 

V hodinách se žák seznamuje s reáliemi země, ve které se tímto jazykem hovoří. Znalost cizího jazyka 
vede žáky k pochopení cizojazyčných kultur a učí je toleranci k nim. 

Vyučovací předmět má časovou dotaci dvě hodiny týdně, je zařazen od 7. do 9. ročníku. Výuka 
probíhá většinou ve třídách dělených na skupiny a realizuje se v kmenových třídách, jazykové učebně, 
učebně informatiky, v knihovně nebo v multimediální učebně. 

V hodinách je využíváno skupinového i individuálního vyučování. Žáci pracují s učebnicí, pracovním 
sešitem, slovníky, autentickým materiálem a časopisy. . 

Při výuce se uplatňují různé formy práce — výklad, dialog, poslech, četba, hry, soutěže, recitace, 
dramatizace, zpěv, projekty. Zohledňujeme žáky s poruchami učení, žákům mimořádně nadaným 
ukládáme náročnější úkoly. 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 

Kompetence k učení 

 Vedeme žáky k tomu, aby si uvědomili smysl a cíl učení. 

 Učíme žáky poznávat a využívat vhodné způsoby a metody pro efektivní učení. 

 Učíme žáky propojovat získané poznatky do širších celků. 

 Vedeme žáky k systematické a pravidelné přípravě do vyučování. 

 Vedeme žáky k ověřování výsledků jejich práce. 

Kompetence k řešení problémů 

 Zadáváme žákům úkoly, při kterých v textu vyhledávají, třídí a kombinují informace. 

 Umožňujeme žákům přístup k informačním zdrojům. 

 Vedeme žáky k využívání slovníků a k samostatné práci s nimi, s gramatickými přehledy a jinými 
zdroji, které mohou pomoci řešit zadávané úlohy. 

Kompetence komunikativní 

 Vedeme žáky k tomu, aby naslouchali druhým lidem a vhodně reagovali na promluvu jiných lidí. 
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 Vedeme žáky k výstižnému a souvislému projevu. 

 Vytváříme příležitosti ke komunikaci mezi žáky. 

Kompetence sociální a personální  

 Využíváme v hodinách skupinové práce. 

 Navozujeme situace, které vedou k vědomí odlišnosti i jedinečnosti každého člověka. 

 Posilujeme sebedůvěru a vědomí vlastních možností. 

Kompetence občanské 

 Vedeme žáky k respektování názoru druhých. 

 Využíváme situací, které vedou k pochopení práv a povinností souvisejících s vyučovacím 
procesem a školním prostředím. 

 Umožňujeme žákům prezentovat jejich názory. 

 Vedeme žáky k zodpovědnému rozhodnutí v dané situaci. 

Kompetence pracovní 

 Vedeme žáky k tomu, aby byli schopni efektivně organizovat svou práci. 

Průřezová témata 

Osobnostní a sociální výchova: 

 Rozvoj schopností poznávání, sebepoznání a sebepojetí 

 Seberegulace a sebeorganizace 

 Psychohygiena 

 Kreativita 

 Komunikace 

 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

Mediální výchova 

 Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

 Evropa a svět nás zajímá 

 Objevujeme Evropu a svět 

 Jsme Evropané 

Multikulturní výchova 

 Multikulturalita
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Ruský jazyk/7 .  ročník  

Výstupy z RVP Školní výstupy Učivo 
Přesahy a vazby 

Průřezová témata 
Poslech s porozuměním  

Žák: 

 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám 
učitele, které jsou pronášeny pomalu 
a s pečlivou výslovností a reaguje na ně  

 rozumí slovům a jednoduchým větám, 
které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a 
týkají se osvojovaných témat, zejména 
pokud má k dispozici vizuální oporu 

 rozumí základním informacím v krátkých 
poslechových textech týkajících 
se každodenních témat  

Mluvení  
Žák: 

 se zapojí do jednoduchých rozhovorů  

 sdělí jednoduchým způsobem základní 
informace týkající se jeho samotného, 
rodiny, školy, volného času a dalších 
osvojovaných témat 

 odpovídá na jednoduché otázky týkající se 
jeho samotného, rodiny, školy, volného 
času a podobné otázky pokládá  

Žák: 

 správně vyslovuje ruské hlásky a souhlásky 

 čte se správným přízvukem a intonací 

 vyhledá ve slovníku neznámé slovo 

 rozumí jednoduchému textu 

 najde v textu požadovanou informaci 

 rozumí pokynům učitele, adekvátně na ně reaguje 

 rozumí jednoduchému slyšenému textu 

 

 
Zvuková stránka jazyka 

 Hlásky odlišné od češtiny 

 Přízvuk 

 Přízvučné samohlásky 

 Tvrdé souhlásky 

 Měkké souhlásky 

 Párové/nepárové souhlásky 

 Nepřízvučné slabiky (redukce) 

 Intonace  

 Tázací zájmena 

Azbuka 

Osobnostní a sociální výchova: 

 Rozvoj schopností poznávání 

 Sebepoznání a sebepojetí 

 Seberegulace a sebeorganizace 

 Psychohygiena 

 Kreativita 

 Komunikace 

 Řešení problémů a rozhodovací 
dovednosti 

 Kooperace a kompetice 

 Hodnoty a postoje 

Výchova k myšlení v evropských a 
globálních souvislostech: 

 Objevujeme Evropu a svět 

 Evropa a svět nás zajímá 

 Jsme Evropané  

Multikulturní výchova 

 Multikulturalita 

HV/Ruské písně (průběžně) 
Z6/Evropa 

PsanÍ  

Žák: 

 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři  

 napíše jednoduché texty týkající se jeho 

 napíše všechny znaky azbuky 

 pozdraví 

 poděkuje a omluví se 

 pojmenuje zvířata, barvy, věci ve třídě, dny v týdnu, 

Pozdrav 

Poděkování, omluva 

Představování 

Domov, rodina 
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Výstupy z RVP Školní výstupy Učivo 
Přesahy a vazby 

Průřezová témata 
samotného, rodiny, školy, volného času 
a dalších osvojovaných témat  

 stručně reaguje na jednoduché písemné 
sdělení 

Čtení s porozuměním 

Žák: 

 rozumí jednoduchým informačním nápisům 
a orientačním pokynům  

 rozumí slovům a jednoduchým větám, 
které se vztahují k běžným tématům  

 rozumí krátkému jednoduchému textu 
zejména, pokud má k dispozici vizuální 
oporu, a vyhledá v něm požadovanou 
informaci  

členy rodiny, pokrmy 

 představí sebe, svou rodinu a kamarády 

 sdělí základní informace o sobě, své rodině a 
kamarádech 

 zapamatuje si a reprodukuje říkanku, písničku nebo 
krátký text 

 řekne, co má kdo rád 

 popíše jídelníček 

 používá čísla do 20 

Škola 

Dny v týdnu 

Zvířata 

Jídlo 

Barvy 

Věta jednoduchá 

Slovesa (přítomný a minulý čas) 

Podstatná jména  

Zájmena 

Číslovky 

Vánoce  

Přání  

Vyjádření libosti, nelibosti 

 

  ptá se a odpovídá na otázky 

 poskytne požadovanou informaci 

 doplní nebo upřesní sdělení  

 



Základní škola Učební osnovy II 
I. Sekaniny1804 Ruský jazyk  

Ruský jazyk/8 .  ročník  

Výstupy z RVP Školní výstupy Učivo 
Přesahy a vazby 

Průřezová témata 
Poslech s porozuměním  

Žák: 

 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám 
učitele, které jsou pronášeny pomalu 
a s pečlivou výslovností a reaguje na ně  

 rozumí slovům a jednoduchým větám, 
které jsou pronášeny pomalu a zřetelně 
a týkají se osvojovaných témat, 
zejména pokud má k dispozici vizuální 
oporu 

 rozumí základním informacím v 
krátkých poslechových textech 
týkajících se každodenních témat  

Mluvení  
Žák:  

 se zapojí do jednoduchých rozhovorů  

 sdělí jednoduchým způsobem základní 
informace týkající se jeho samotného, 
rodiny, školy, volného času a dalších 
osvojovaných témat 

 odpovídá na jednoduché otázky týkající se 
jeho samotného, rodiny, školy, volného 
času a podobné otázky pokládá  

Žák: 

 správně vyslovuje ruské hlásky a souhlásky 

 čte se správným přízvukem a intonací 

 vyhledá ve slovníku neznámé slovo 

 rozumí jednoduchému textu 

 najde v textu požadovanou informaci 

 rozumí pokynům učitele, adekvátně na ně reaguje 

 rozumí jednoduchému slyšenému textu 

 Zvuková stránka jazyka 

 Azbuka 

Osobnostní a sociální výchova: 

Rozvoj schopností poznávání 

Sebepoznání a sebepojetí 

Seberegulace a sebeorganizace 

Psychohygiena 

Kreativita 

Komunikace 

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

Kooperace a kompetice 

Hodnoty a postoje 
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Výstupy z RVP Školní výstupy Učivo 
Přesahy a vazby 

Průřezová témata 
PsaníÍ  

Žák: 

 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři  

 napíše jednoduché texty týkající se jeho 
samotného, rodiny, školy, volného času 
a dalších osvojovaných témat  

 stručně reaguje na jednoduché písemné 
sdělení  

Čtení s porozuměním 

Žák: 

 rozumí jednoduchým informačním nápisům 
a orientačním pokynům  

 rozumí slovům a jednoduchým větám, 
které se vztahují k běžným tématům  

 rozumí krátkému jednoduchému textu 
zejména, pokud má k dispozici vizuální 
oporu, a vyhledá v něm požadovanou 
informaci  

 na mapě Ruska přečte názvy psané azbukou, napíše 
je 

 ukáže na mapě vybrané zeměpisné objekty 

 česky podá základní informace o Rusku 

 zná slova vybrané ruské národní písně 

 vysvětlí tradiční pojmy 

 Základní geografické údaje 

 Lidové tradice, folklor 

Výchova k myšlení v evropských a 
globálních souvislostech: 

Objevujeme Evropu a svět 

Evropa a svět nás zajímá 

Jsme Evropané  

Multikulturní výchova 

Multikulturalita 

 HV/Ruské písně (průběžně) 

 Z6,7/Evropa, Asie 
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Výstupy z RVP Školní výstupy Učivo 
Přesahy a vazby 

Průřezová témata 

  používá zdvořilostní a společenské fráze při 
komunikaci v každodenním životě 

 používá slovesa v minulém čase 

 vyjádří co se komu líbí/nelíbí 

 pojmenuje a napíše názvy dní v týdnu 

 pojmenuje a napíše názvy měsíců 

 používá číslovky 1 - 100 

 zeptá se na věk, odpoví 

 zeptá se na datum, odpoví 

 vypráví kdo co rád či nerad dělá 

 používá vybraná slovesa v přítomném čase 

 popíše třídu 

 pojmenuje školní pomůcky 

 používá zvratná slovesa 

 zeptá se kolik je hodin, odpoví 

 používá řadové číslovky 

 sestaví týdenní rozvrh hodin, hovoří o něm 

 Společenské a zdvořilostní obraty 
(omluva, přání, poděkování, ...) 

 Kalendář 

 Číslovky 

 Koníčky, zájmy 

 Vyjádření libosti, nelibosti 

 Slovesa – přítomný čas 

 Slovesa – minulý čas 

 Škola, třída 

 Řadové číslovky 

 

 VZd6/Etiketa. Stolování 

 Do8/Stolování 

Výchova k myšlení v evropských a 
globálních souvislostech: 

Objevujeme Evropu a svět 

oslovení a vykání v ruštině 
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Ruský jazyk/9 .  ročník  

Výstupy z RVP Školní výstupy Učivo 
Přesahy a vazby 

Průřezová témata 
Poslech s porozuměním  

Žák: 

 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám 
učitele, které jsou pronášeny pomalu 
a s pečlivou výslovností a reaguje na ně  

 rozumí slovům a jednoduchým větám, 
které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a 
týkají se osvojovaných témat, zejména 
pokud má k dispozici vizuální oporu 

 rozumí základním informacím v krátkých 
poslechových textech týkajících 
se každodenních témat  

Mluvení  
Žák: 

 se zapojí do jednoduchých rozhovorů  

 sdělí jednoduchým způsobem základní 
informace týkající se jeho samotného, 
rodiny, školy, volného času a dalších 
osvojovaných témat 

 odpovídá na jednoduché otázky týkající se 
jeho samotného, rodiny, školy, volného 
času a podobné otázky pokládá  

Žák: 

 správně vyslovuje ruské hlásky a souhlásky 

 čte se správným přízvukem a intonací 

 používá dvojjazyčný slovník 

 rozumí jednoduchému textu 

 najde v textu požadovanou informaci 

 rozumí pokynům učitele, adekvátně na ně reaguje 

 rozumí jednoduchému slyšenému textu 

 Zvuková stránka jazyka 

 Azbuka 

Osobnostní a sociální výchova: 

 Rozvoj schopností poznávání 

 Sebepoznání a sebepojetí 

 Seberegulace a sebeorganizace 

 Psychohygiena 

 Kreativita 

 Komunikace 

 Řešení problémů a rozhodovací 
dovednosti 

 Kooperace a kompetice 

 Hodnoty a postoje 

 

PsaníÍ  

Žák: 

 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři  

 napíše jednoduché texty týkající se jeho 
samotného, rodiny, školy, volného času 
a dalších osvojovaných témat  

 stručně reaguje na jednoduché písemné 
sdělení  

 

 popíše vzhled a vlastnosti osob 

 používá slovesa  v minulém čase 

 používá slovesa  v přítomném čase 

 používá tvary přídavných jmen 

 používá osobní a tázací zájmena ve správném tvaru 

 používá podstatná jména  

 pojmenuje budovy ve městě, popíše jejich pozici 

 používá místní předložky 

 popíše cestu / zeptá se na cestu 

 Části těla 

 Vlastnosti 

 Přídavná jména 

 Podstatná jména 

 Slovesa – minulý čas 

 Slovesa – přítomný čas 

 Zájmena 

 Město 

 Předložky 

 Př/Lidské tělo 

 JČ/Přídavná jména – antonyma, 
synonyma, ... 

 HV/Ruské písně (průběžně) 

 JČ/Lidová slovesnost 

 JČ/Dotazník 

Výchova k myšlení v evropských a 
globálních souvislostech: 

Objevujeme Evropu a svět 
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Čtení s porozuměním 

Žák:  

 rozumí jednoduchým informačním nápisům 
a orientačním pokynům  

 rozumí slovům a jednoduchým větám, 
které se vztahují k běžným tématům  

 rozumí krátkému jednoduchému textu 
zejména, pokud má k dispozici vizuální 
oporu, a vyhledá v něm požadovanou 
informaci  

 řekne, kde kdo bydlí 

 uvede v dotazníku základní informace o sobě 

 vysvětlí poselství některé národní pohádky 

 Dotazník 

 Ruské národní pohádky 

oslovení a vykání v ruštině 

Výchova k myšlení v evropských a 
globálních souvislostech: 

Objevujeme Evropu a svět 

Evropa a svět nás zajímá 

Jsme Evropané  

Multikulturní výchova 

 Multikulturalita 

 

 

 


