
5.4.2 Ruský jazyk 

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

0 0 0 0 0 0 3 3 3 9 

            Volitelný Volitelný Volitelný   

   

Název předmětu Ruský jazyk 

Oblast Jazyk a jazyková komunikace 

Charakteristika předmětu Cílem předmětu je seznámit žáky se základní slovní zásobou, se základními znalostmi o gramatice, reáliích Ruska. Předmět 
rozvíjí schopnosti žáků dorozumět se tímto jazykem v běžných situacích.  
Ve výuce jsou využívány frontální, skupinové a párové metody práce. Ve výuce se pracuje na interaktivní tabuli, kde se 
procvičuje gramatika, poslech a žáci se seznámí s reáliemi a kulturou Ruska. Také se používá radiopřehrávač s CD disky. 
Předmět zahrnuje oblast: Jazyk a jazyková komunikace: cizí jazyk. 

Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 
(specifické informace o předmětu důležité pro jeho 
realizaci) 

Ruština se vyučuje od sedmého ročníku jako druhý cizí jazyk v rozsahu tří hodin týdně. 

 

Mezipředmětové vztahy • Český jazyk 

• Zeměpis 

Výchovné a vzdělávací strategie: společné postupy 
uplatňované na úrovni předmětu, jimiž učitelé cíleně 
utvářejí a rozvíjejí klíčové kompetence žáků  

Kompetence k učení: 
KOMPETENCE K UČENÍ – umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní vzdělávání 
Učitel : 
-     zařazuje metody, při kterých docházejí k objevům, řešením a závěrům žáci sami 
-     společně s žáky formuluje cíl činnosti (úkolu) 
-     sleduje úspěšnost jednotlivých žáků a oceňuje jejich pokrok 
-     umožňuje žákům prezentovat výsledky jejich práce 
-     vede žáky k plánování úkolů a postupů 

Kompetence k řešení problémů: 
KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMU – podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů 
Učitel : 
-     zajímá se o názory, náměty a zkušenosti žáků 
-     klade otevřené otázky, zadává problémové úlohy či úlohy rozvíjející tvořivost 
-     zadává úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů 
-     zadává úkoly, při kterých žáci kombinují informace z různých zdrojů 
-     pracuje s chybou žáka jako s příležitostí, jak ukázat cestu ke správnému řešení 
-    umožňuje žákům reflektovat (hodnotit) úspěšnost dosažení cíle 
 -   umožňuje žákům pracovat s materiály a zdroji, v nichž si mohou ověřit správnost 
      řešení                                                                                                             
 -   ukazuje žákům, jak mají formulovat hypotézy a jak mají ověřovat jejich pravdivost 



Název předmětu Ruský jazyk 

      pokusem či pozorováním  

Kompetence komunikativní: 

Kompetence sociální a personální: 

Kompetence občanské: 

Kompetence pracovní: 

Poznámky k předmětu v rámci učebního plánu   

Způsob hodnocení žáků Hodnocení poskytuje žákovi objektivní zpětnou vazbu o tom, co už umí, co ví a zná, čeho dosáhl, ale také o tom, co mu 
nejde, v čem má nedostatky, rezervy apod. Mělo by žákovi nápomoci k vlastnímu sebepoznání, k získávání dalších 
vědomostí i dovedností a rozvíjet je pro jeho budoucí uplatnění se v životě. 

• průběžné hodnocení – klasifikací stupnicí i slovní zpětná vazba učitele 

• čtvrtletní hodnocení – kombinace slovního hodnocení a klasifikační stupnice 

• pololetní hodnocení – vysvědčení vyjádřeno klasifikačním stupněm  

• závěrečné hodnocení – vysvědčení vyjádřeno klasifikačním stupněm 

   

Ruský jazyk 7. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 

• Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence komunikativní 

• Kompetence sociální a personální 

• Kompetence občanské 

• Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

Tematický celek – POSLECH S POROZUMĚNÍM 

DCJ-9-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám 
učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou 
výslovností a reaguje na ně 

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

Před azbukové období: Odlišné hlásky od češtiny, 
fonetika ruského jazyka, pozdravy, říkanky, písničky 

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 

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

Rodina, bydlení, domácí zvířata, škola, jídlo, volný čas 

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

rozumí základním informacím v krátkých poslechových 
textech týkajících se každodenních témat 

Rodina, bydlení, domácí zvířata, škola, jídlo, volný čas 

Tematický celek – MLUVENÍ 

DCJ-9-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů zapojí se do jednoduchých rozhovorů Rodina, bydlení, domácí zvířata, škola, jídlo, volný čas 

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

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

Rodina, bydlení, domácí zvířata, škola, jídlo, volný čas 



Ruský jazyk 7. ročník  

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

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

Rodina, bydlení, domácí zvířata, škola, jídlo, volný čas 

Tematický celek – ČTENÍ S POROZUMĚNÍM 

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

rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním 
pokynům 

Nápisy, pokyny 

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

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

Rodina, bydlení, domácí zvířata, škola, jídlo, volný čas 

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

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

Rodina, bydlení, domácí zvířata, škola, jídlo, volný čas 

Tematický celek – PSANÍ 

DCJ-9-4-01 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři vyplní základní údaje o sobě ve formuláři O sobě, rodina, bydlení 

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

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

Rodina, bydlení, domácí zvířata, škola, jídlo, volný čas 

DCJ-9-4-03 stručně reaguje na jednoduché písemné 
sdělení 

stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení Rodina, bydlení, domácí zvířata, škola, jídlo, volný čas 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Rozvoj schopností poznávání 

Myšlenkové mapy, didaktické hry 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Kreativita 

Projekty 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Poznávání lidí 

Spolupráce na projektech, reálie 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Sebepoznání a sebepojetí 

Poznání svých vlastností, vyplnění formuláře 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Komunikace 

Rozhovory 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Kooperace a kompetice 

Spolupráce na projektech, skupinová práce, společné vystoupení 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH – Evropa a svět nás zajímá 

Ruština jako jazyk komunikace 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH – Objevujeme Evropu a svět 

Besedy, exkurze, projekty, prezentace tematických úkolů 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH – Jsme Evropané 

Projekt ke Dni jazyků 



Ruský jazyk 7. ročník  

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA – Kulturní diference 

Ruské reálie, poznávání kulturních tradic 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA – Lidské vztahy 

Nácvik písní, tanců, divadelních ukázek, vystoupení na školní besídce 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA – Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

Články v učebnicích na téma ochrana životního prostředí, přírody 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA – Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

Hledání informací v rusky psaných a mluvených mediích 

   

Mezipředmětové závislosti 

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

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

--> Český jazyk -> 6. ročník -> komunikuje za používání známých norem 

rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným tématům --> Český jazyk -> 6. ročník -> rozezná fakta od hodnocení a názorů 

rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným tématům --> Český jazyk -> 6. ročník -> používá vhodné jazykové prostředky 

rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným tématům --> Český jazyk -> 6. ročník -> volí vhodná přirovnání 

rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným tématům --> Český jazyk -> 6. ročník -> používá výstižná slovesa 

   

Ruský jazyk 8. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 

• Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence komunikativní 

• Kompetence sociální a personální 

• Kompetence občanské 

• Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

Tematický celek – POSLECH S POROZUMĚNÍM 

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 

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

Ruské reálie, tradice, kultura, písně, rodina, narozeniny, 
dny, měsíce, bydlení, jídlo, zájmy, volný čas, domácí 
zvířata, škola, popis člověka, vlastnosti, povolání, město, 
vesnice, cestování 

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

rozumí základním informacím v krátkých poslechových 
textech týkajících se každodenních témat 

Ruské reálie, tradice, kultura, písně, rodina, narozeniny, 
dny, měsíce, bydlení, jídlo, zájmy, volný čas, domácí 
zvířata, škola, popis člověka, vlastnosti, povolání, město, 
vesnice, cestování 



Ruský jazyk 8. ročník  

Tematický celek – MLUVENÍ 

DCJ-9-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů zapojí se do jednoduchých rozhovorů Ruské reálie, tradice, kultura, písně, rodina, narozeniny, 
dny, měsíce, bydlení, jídlo, zájmy, volný čas, domácí 
zvířata, škola, popis člověka, vlastnosti, povolání, město, 
vesnice, cestování 

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

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

Ruské reálie, tradice, kultura, písně, rodina, narozeniny, 
dny, měsíce, bydlení, jídlo, zájmy, volný čas, domácí 
zvířata, škola, popis člověka, vlastnosti, povolání, město, 
vesnice, cestování 

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

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

O sobě, rodina, škola, volný čas 

Tematický celek – ČTENÍ S POROZUMĚNÍM 

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

rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním 
pokynům 

Nápisy, pokyny 

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

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

Ruské reálie, tradice, kultura, písně, rodina, narozeniny, 
dny, měsíce, bydlení, jídlo, zájmy, volný čas, domácí 
zvířata, škola, popis člověka, vlastnosti, povolání, město, 
vesnice, cestování 

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

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

Ruské reálie, tradice, kultura, písně, rodina, narozeniny, 
dny, měsíce, bydlení, jídlo, zájmy, volný čas, domácí 
zvířata, škola, popis člověka, vlastnosti, povolání, město, 
vesnice, cestování 

Tematický celek – PSANÍ 

DCJ-9-4-01 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři vyplní základní údaje o sobě ve formuláři O sobě, rodina, bydlení 

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

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

Ruské reálie, tradice, kultura, písně, rodina, narozeniny, 
dny, měsíce, bydlení, jídlo, zájmy, volný čas, domácí 
zvířata, škola, popis člověka, vlastnosti, povolání, město, 
vesnice, cestování 

DCJ-9-4-03 stručně reaguje na jednoduché písemné 
sdělení 

stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení Ruské reálie, tradice, kultura, písně, rodina, narozeniny, 
dny, měsíce, bydlení, jídlo, zájmy, volný čas, domácí 
zvířata, škola, popis člověka, vlastnosti, povolání, město, 
vesnice, cestování 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA – Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

Články v učebnicích na téma ochrana životního prostředí, přírody 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA – Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

Hledání informací v rusky psaných a mluvených mediích 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA – Kulturní diference 



Ruský jazyk 8. ročník  

Ruské reálie, poznávání kulturních tradic 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA – Lidské vztahy 

Nácvik písní, tanců, divadelních ukázek, vystoupení na školní besídce 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Komunikace 

Rozhovory, didaktické hry 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Kooperace a kompetice 

Spolupráce na projektech, skupinová práce, společné vystoupení 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Kreativita 

Projekty, didaktické hry 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Mezilidské vztahy 

Spolupráce na projektech, skupinová práce, rozhovory 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Poznávání lidí 

Spolupráce na projektech, reálie 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Rozvoj schopností poznávání 

Myšlenkové mapy, didaktické hry 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Sebepoznání a sebepojetí 

Poznání svých vlastností, vyplnění formuláře 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Seberegulace a sebeorganizace 

Chování, komunikace 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH – Evropa a svět nás zajímá 

Ruština jako jazyk komunikace 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH – Jsme Evropané 

Projekt ke Dni jazyků 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH – Objevujeme Evropu a svět 

Besedy, exkurze, projekty, prezentace tematických úkolů 

   

Mezipředmětové závislosti 

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

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

--> Český jazyk -> 6. ročník -> používá vhodné jazykové prostředky 

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

--> Český jazyk -> 6. ročník -> rozezná fakta od hodnocení a názorů 

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

--> Český jazyk -> 6. ročník -> píše dopis se všemi náležitostmi 

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

--> Český jazyk -> 6. ročník -> zpracuje popis podle zadání 



ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

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

--> Český jazyk -> 6. ročník -> výstižně pojmenovává předměty a jejich části 

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

--> Český jazyk -> 6. ročník -> volí vhodná přirovnání 

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

--> Český jazyk -> 6. ročník -> používá výstižná slovesa 

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

--> Český jazyk -> 6. ročník -> sestaví osnovu vypravování 

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

--> Český jazyk -> 6. ročník -> uceleně reprodukuje text, vytváří vlastní texty 

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

--> Český jazyk -> 6. ročník -> dbá na soudržnost textu 

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

--> Český jazyk -> 6. ročník -> využívá přímou řeč, vhodné jazykové prostředky 

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

--> Český jazyk -> 7. ročník -> uceleně reprodukuje text, vytváří vlastní texty 

vyplní základní údaje o sobě ve formuláři --> Český jazyk -> 6. ročník -> rozezná fakta od hodnocení a názorů 

   

Ruský jazyk 9. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 

• Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence komunikativní 

• Kompetence sociální a personální 

• Kompetence občanské 

• Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

Tematický celek – POSLECH S POROZUMĚNÍM 

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 

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

Evropa, názvy států, ruské reálie, tradice, kultura, písně, 
rodina, život v rodině, narozeniny, dny, měsíce, bydlení, 
nábytek, jídlo, vaření, obchod, nákupy, oblečení, zájmy, 
volný čas, cvičení, sport, domácí zvířata, škola, popis 
člověka, vlastnosti, zvěrokruh, povolání, město, vesnice, 
cestování, doprava, památky 

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

rozumí základním informacím v krátkých poslechových 
textech týkajících se každodenních témat 

Evropa, názvy států, ruské reálie, tradice, kultura, písně, 
rodina, život v rodině, narozeniny, dny, měsíce, bydlení, 
nábytek, jídlo, vaření, obchod, nákupy, oblečení, zájmy, 
volný čas, cvičení, sport, domácí zvířata, škola, popis 
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člověka, vlastnosti, zvěrokruh, povolání, město, vesnice, 
cestování, doprava, památky 

Tematický celek – MLUVENÍ 

DCJ-9-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů zapojí se do jednoduchých rozhovorů Evropa, názvy států, ruské reálie, tradice, kultura, písně, 
rodina, život v rodině, narozeniny, dny, měsíce, bydlení, 
nábytek, jídlo, vaření, obchod, nákupy, oblečení, zájmy, 
volný čas, cvičení, sport, domácí zvířata, škola, popis 
člověka, vlastnosti, zvěrokruh, povolání, město, vesnice, 
cestování, doprava, památky 

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

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

Evropa, názvy států, ruské reálie, tradice, kultura, písně, 
rodina, život v rodině, narozeniny, dny, měsíce, bydlení, 
nábytek, jídlo, vaření, obchod, nákupy, oblečení, zájmy, 
volný čas, cvičení, sport, domácí zvířata, škola, popis 
člověka, vlastnosti, zvěrokruh, povolání, město, vesnice, 
cestování, doprava, památky 

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

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

O sobě, rodina, škola, volný čas 

Tematický celek – ČTENÍ S POROZUMĚNÍM 

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

rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním 
pokynům 

Informační nápisy a pokyny 

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

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

Evropa, názvy států, ruské reálie, tradice, kultura, písně, 
rodina, život v rodině, narozeniny, dny, měsíce, bydlení, 
nábytek, jídlo, vaření, obchod, nákupy, oblečení, zájmy, 
volný čas, cvičení, sport, domácí zvířata, škola, popis 
člověka, vlastnosti, zvěrokruh, povolání, město, vesnice, 
cestování, doprava, památky 

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

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

Evropa, názvy států, ruské reálie, tradice, kultura, písně, 
rodina, život v rodině, narozeniny, dny, měsíce, bydlení, 
nábytek, jídlo, vaření, obchod, nákupy, oblečení, zájmy, 
volný čas, cvičení, sport, domácí zvířata, škola, popis 
člověka, vlastnosti, zvěrokruh, povolání, město, vesnice, 
cestování, doprava, památky 

Tematický celek – PSANÍ 

DCJ-9-4-01 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři vyplní základní údaje o sobě ve formuláři Písemně o sobě, rodině, bydlení, škole, zájmech 

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

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

Evropa, názvy států, ruské reálie, tradice, kultura, písně, 
rodina, život v rodině, narozeniny, dny, měsíce, bydlení, 
nábytek, jídlo, vaření, obchod, nákupy, oblečení, zájmy, 
volný čas, cvičení, sport, domácí zvířata, škola, popis 
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člověka, vlastnosti, zvěrokruh, povolání, město, vesnice, 
cestování, doprava, památky 

DCJ-9-4-03 stručně reaguje na jednoduché písemné 
sdělení 

stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení Evropa, názvy států, ruské reálie, tradice, kultura, písně, 
rodina, život v rodině, narozeniny, dny, měsíce, bydlení, 
nábytek, jídlo, vaření, obchod, nákupy, oblečení, zájmy, 
volný čas, cvičení, sport, domácí zvířata, škola, popis 
člověka, vlastnosti, zvěrokruh, povolání, město, vesnice, 
cestování, doprava, památky 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA – Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

Články v učebnicích na téma ochrana životního prostředí, přírody 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA – Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

Hledání informací v rusky psaných a mluvených mediích 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA – Kulturní diference 

Ruské reálie, poznávání kulturních tradic 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA – Lidské vztahy 

Nácvik písní, tanců, divadelních ukázek, vystoupení na školní besídce 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Komunikace 

Rozhovory, didaktické hry 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Kooperace a kompetice 

Spolupráce na projektech, skupinová práce, společné vystoupení 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Kreativita 

Projekty, didaktické hry 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Mezilidské vztahy 

Spolupráce na projektech, skupinová práce, rozhovory 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Poznávání lidí 

Spolupráce na projektech, reálie 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Rozvoj schopností poznávání 

Myšlenkové mapy, didaktické hry 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Sebepoznání a sebepojetí 

Poznání svých vlastností, vyplnění formuláře 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Seberegulace a sebeorganizace 

Chování, komunikace 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH – Evropa a svět nás zajímá 

Ruština jako jazyk komunikace 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH – Jsme Evropané 

Projekt ke Dni jazyků 
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VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH – Objevujeme Evropu a svět 

Besedy, exkurze, projekty, prezentace tematických úkolů 

   

Mezipředmětové závislosti 

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup 

rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech týkajících se 
každodenních témat 

--> Český jazyk -> 6. ročník -> odlišuje spisovaný a nespisovný projev 

rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech týkajících se 
každodenních témat 

--> Český jazyk -> 6. ročník -> vhodně užívá jazykové prostředky vzhledem ke 
svému komunikačnímu záměru 

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

--> Český jazyk -> 8. ročník -> cíleně používá v mluveném projevu para lingválních 
jazykových prostředků 

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

--> Český jazyk -> 8. ročník -> využívá improvizovaný mluvený projev 

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

--> Zeměpis -> 8. ročník -> porovnává státy světa a zájmové integrace států světa 
na základě podobných a odlišných znaků 

   


