
   

 

 DALŠÍ CIZÍ JAZYK  -  RUSKÝ JAZYK                            

                   

                                

Charakteristika vyučovacího předmětu 

Vyučovací předmět Ruský jazyk – druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk dle 

RVP. 

 

Ruský jazyk jako jazyk blízce příbuzný češtině je pro žáky výhodou. Využijí při něm zvukové podobnosti českých a ruských slov, značnou podobnost 

objeví i při osvojování základních gramatických pravidel. Při výuce tohoto jazyka bude využíván i fakt, že někteří žáci se již s rusky mluvícími 

osobami v běžném životě setkali nebo dokonce mají v třídním kolektivu spolužáka, pro něhož je ruština rodným jazykem. 

Ruský jazyk jako další cizí jazyk si klade za cíl vytvořit u žáků interaktivní řečové dovednosti v dalším jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem 

domluvili v běžných životních situacích a porozuměli informacím z mluveného i psaného projevu.  Důraz je kladen na zvládnutí azbuky, používání 

slovníků a seznamování s reáliemi současného Ruska a se základy ruské literatury.  Lexikální učivo je aktualizováno novými moderními výrazy 

spojenými s technickým rozvojem a pronikáním z cizích jazyků, zejména angličtiny.  

 

 Časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu 
 

Ruský jazyk se vyučuje jako další cizí jazyk od 7. (resp. 8.) ročníku s dvouhodinovou týdenní dotací. Výuka probíhá v učebně vybavené didaktickou 

technikou, je možné využívat odbornou učebnu informatiky. 

 

Průřezová témata naplňovaná ve vyučovacím předmětu 

Vyučovací předmět Ruský jazyk využívá mezipředmětových vztahů, náplň učiva zahrnuje tematické okruhy z dějepisu, zeměpisu, literatury, anglického 

jazyka, výchovy k občanství, matematiky, environmentální výchovy apod. V předmětu se samozřejmě průběžně realizují i okruhy průřezových témat 

Osobnostní a sociální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova, Environmentální výchova, 

Mediální výchova. 

 

 



   

 

 

Výchovné a vzdělávací strategie vedoucí k naplňování klíčových kompetencí 

  

Kompetence k učení 

       - vedeme žáky k poznávání smyslu a cíle učení cizímu jazyku z hlediska celoživotního vzdělávání 

                              k organizaci učení a efektivnímu využívání různých strategií učení 

                              ke zjišťování vlastních nedostatků a jejich odstranění, oceňujeme jejich pokrok 

         

Kompetence k řešení problémů 

       - vedeme žáky k objevování různých variant řešení 

                              k řešení problémů různými postupy 

                              k uplatnění získaných dovedností v situacích z běžného života i při řešení problémových úloh 

 

Kompetence komunikativní  

        - vedeme žáky k výstižnému a souvislému vyjadřování v písemném i ústním projevu  

                               k využití informačních a komunikačních prostředků pro účinnou komunikaci 

                                

Kompetence sociální a personální 

         - vedeme žáky k účinné spolupráci ve skupině i v pracovním týmu s pocitem vlastní zodpovědnosti na výsledku 

                                k vyjadřování vlastních stanovisek a názorů při diskuzi 

                                k upevňování dobrých mezilidských vztahů 

                                

Kompetence občanské 

          - vedeme žáky k respektování názorů druhých a schopnosti vcítit se do situací jiných lidí  

                                 k poznávání a respektování životního způsobu a kulturních tradic cizí země 

 

Kompetence pracovní 

          - vedeme žáky k pochopení výhodnosti komunikovat i v dalším slovanském jazyce jak pro další studium, tak i pro profesní růst 

                                 k využívání získaných znalostí a dovedností v cizím jazyce při jejich budoucím profesionálním růstu  

                        



   

 

   

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu RJ 
                                                                                            7. ročník 

 
OČEKÁVANÝ VÝSTUP         TÉMATICKÉ OKRUHY UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA 

MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY,  

 Žák podle svých schopností: 

 

- Rozumí jednoduchým 

pokynům a větám a reaguje na 

ně 

 

- Rozumí obsahu a smyslu 

jednoduchých materiálů, 

vyhledává informace 

 

- Čte foneticky správně 

jednoduchý text 

 

- Osvojí si základy písemné 

podoby jazyka (azbuky) 

 

- Používá slovní zásobu daných 

tematických okruhů 

v jednoduchém mluveném i 

písemném projevu 

 

 

 

 

 

 Rodina 

- Členové rodiny 

 

 Seznámení 

- Pozdravy 

- Představování, seznámení 

 

 Místo, kde žijeme 

- Hlavní města Praha a Moskva 

 

 Vzdělání 

- Jazyky, národnosti 

- Studium 

 

 První kontakty 

- Narozeniny, pozvání na 

návštěvu 

- Telefonování 

- V obchodě, nakupování 

 

 

 

 

 

 

 Mluvnice 

- Podstatná jména v 1. pádě, 

oslovení 

- Přídavná jména ve spojení 

s podstatnými, skloňování 

- Zájmena osobní, ukazovací, 

přivlastňovací 

- Číslovky 1-100 

- Slovesa v přítomném, 

budoucím a minulém čase, 

časování daných sloves 

- Jednoduché věty se slovní 

zásobou z daných 

tematických okruhů 

 Fonetika 

- Poučení o přízvuku 

- Přízvučné a nepřízvučné 

samohlásky 

- Jotovaná písmena a jejich 

výslovnost 

- Výslovnost předložkových 

spojení 

- Intonace oznamovacích, 

zvolacích a tázacích vět 

- Intonace různých typů otázek 

 OSV 

- Žák dokáže komunikovat a 

spolupracovat v kolektivu, 

vyjádřit svůj názor 

- Žák respektuje názory druhých 

- Žák je veden k sebepoznání, 

rozpoznání a nápravě vlastních 

chyb 

 

VMEGS 

- Žák poznává životní způsob a  

            kulturní tradice Ruska jako  

            významného evropského státu 

 

 MKV 

- Žák respektuje odlišné kulturní 

tradice a lidi odlišného 

etnického původu 

- Žák vnímá Rusy jako 

slovanský 

národ Čechům příbuzný 

 

 MV 

- Žák dokáže kriticky přijímat  

            sdělení z médií 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pravopis 

- Psaní jednotlivých písmen 

azbuky 

- Psaní „ne“ u sloves 

- Pravopis jmen příslušníků 

národů 

- Žák vnímá autora mediálních 

sdělení 

  

Mezipředmětové vztahy: 

- Dějepis, zeměpis, literatura, 

anglický jazyk, výchova 

k občanství, matematika 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                  8.(9.)ročník 

 

OČEKÁVANÝ VÝSTUP TÉMATICKÉ OKRUHY UČIVO MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY, 

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA 

 Žák dle svých schopností: 

- Rozumí a reaguje na podněty 

v běžných životních situacích 

 

- Dokáže z textu či mluveného 

projevu získat základní 

informace a správně je 

interpretovat 

 

- Čte plynule a foneticky 

správně text se známou slovní 

zásobou 

 

- Je schopen zformulovat 

jednoduché myšlenky a 

informace do krátké písemné 

formy, respektuje při tom 

 Setkání s přáteli 

- Na návštěvě 

- Telefonický rozhovor 

- Nákup dárků 

 

 

 Naše rodina 

- Rodiče, sourozenci, příbuzní 

- Zaměstnání 

 

 

 Volný čas 

- Program ve volném čase 

- Návštěva kina a divadla 

- Nákup vstupenek 

- Vyjádření dojmů a pocitů 

- Psaní dopisu 

 Mluvnice 

- Skloňování podstatných 

jmen, nesklonná podstatná 

jména 

- Osobní, tázací a 

přivlastňovací zájmena, jejich 

skloňování 

- Číslovky řadové 

- Časování sloves k daným 

tematickým okruhům, slovesa 

zvratná, slovesa se změnou 

kmenové souhlásky   

- Rozkazovací a podmiňovací 

způsob sloves  

- Slovesné vazby  

- Předložkové vazby 

- Jednoduché věty a větná 

 OSV 

- Žák dokáže komunikovat a 

spolupracovat v kolektivu, 

vyjádřit svůj názor 

- Žák respektuje názory druhých 

- Žák je veden k sebepoznání, 

rozpoznání a nápravě vlastních 

chyb 

 

 VMEGS 

- Žák poznává životní způsob a  

            kulturní tradice Ruska jako  

           významného evropského státu 

 

  MKV 

- Žák respektuje odlišné kulturní 

tradice a lidi odlišného 



   

 

základní pravidla pravopisu 

 

- Umí používat dvojjazyčný i 

internetový slovník 

 

- Umí se orientovat 

v poznaných tématech 

ruských reálií a ruské 

literatury 

 

 

 Škola 

- Studium 

- Předměty a rozvrh hodin 

 

 Cestování 

- Orientace ve městě 

- Použití dopravních prostředků 

- Pamětihodnosti města, 

orientace v cestovním 

průvodci 

- Vyjádření dojmů 

 

 

spojení k daným tematickým 

okruhům  

 

 Fonetika 

- Pohyblivý přízvuk   

- Výslovnost složitějších 

hláskových skupin 

- Výslovnost zvratných sloves 

- Intonace oznamovacích, 

zvolacích a tázacích vět 

- Intonace různých typů otázek 

- Intonace souvětí 

 

 Pravopis 

- Základní pravidla ruského 

pravopisu           

etnického původu 

 

- Žák vnímá Rusy jako 

slovanský 

národ Čechům příbuzný 

 

 MV 

        -Žák dokáže kriticky přijímat  

          sdělení z médií 

- Žák vnímá autora mediálních 

sdělení 

 

 Mezipředmětové vztahy: 

Dějepis, zeměpis, literatura, anglický 

jazyk, výchova k občanství, 

matematika 

 

 
Podrobné rozpracování učiva v UČEBNÍM PLÁNU. 

 

 


