
 

Ruština 1 

Ruský jazyk 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu oboru Další cizí jazyk. Při 

výuce ruského jazyka se využívají znalosti z dalších vzdělávacích oblastí, s jejichž náplní tento 

předmět souvisí: český jazyk, cizí jazyky, člověk a příroda, člověk a společnost, člověk a svět 

práce, člověk a zdraví a umění a kultura. 

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu 

Časová dotace je v 1. a 2. ročníku 3 hodiny týdně. Po 2. ročníku si žáci volí podle svého zájmu 

mezi výukou s dotací 3 hodiny týdně (dosažená úroveň A2 SERR) nebo 5 hodin týdně 

(dosažená úroveň B1 SERR). Výuka probíhá ve skupinách. 

Na začátku 4. ročníku si mohou žáci zvolit projekt v ruském jazyce a absolvují jazykově 

mediální kurz. 

Výchovné a vzdělávací strategie 

Kompetence k učení 

 Učitel vede žáky k pevnému osvojení základů mluvené i psané podoby jazyka 

umožňujícím dorozumění v běžných situacích každodenního života. 

 Učitel podněcuje žáky k orientaci v obsahu jednoduchého textu. 

 Učitel motivuje žáky k osvojení správných výslovnostních návyků. 

 Učitel vede žáky k vytvoření správné vazby mezi zvukovou a grafickou podobou 

jazyka. 

 Učitel podporuje žáky v osvojení si efektivního způsobu studia ruštiny s jistou mírou 

autokorekce. 

 Učitel vede žáky k využívání různých učebních strategií, především s ohledem na 

cizojazyčné učení. 

 Učitel pravidelně různými formami ověřuje získané znalosti a dovednosti, hodnotí je 

a vede žáky k práci s vlastní chybou. 

 Učitel sleduje úspěšnost jednotlivých žáků a oceňuje jejich pokrok. 

Kompetence k řešení problémů 

 Učitel motivuje žáky, aby se snažili myslet v ruštině. 

 Učitel trvá na svědomité přípravě na výuku. 

 Učitel dává žákům prostor k obhájení svých názorů. 

 Učitel využívává práci s chybou jako příležitost, jak najít cestu ke správnému řešení. 
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 Učitel připravuje modelové situace, ve kterých žáci diskutují v cizím jazyce. 

 Učitel podporuje žáky ve vyhledávání informací v referenčních zdrojích (především 

dvojjazyčném slovníku a na internetu). 

 Učitel zadává práci s textem a vede žáky k odhadování významu neznámých slov. 

Kompetence komunikativní 

 Učitel motivuje žáky k postupnému přechodu na myšlení v cizím jazyce, k rozšiřování 

slovní zásoby jako základu komunikace, k dialogu, k osvojení si struktury pro 

správnou stavbu věty. 

 Učitel rozvíjí u žáků dovednosti spojené s čtením, poslechem, mluvením a psaním 

metodami vyplývajícími z podstaty výuky cizího jazyka. 

 Učitel organizuje projekty, při nichž žáci vhodným způsobem prezentují výsledky 

týmové práce. 

Kompetence sociální a personální 

 Učitel se zajímá o názory a zkušenosti žáků, vybízí je k diskusi, v níž žáci procvičují 

vyjadřování svých stanovisek. 

 Učitel zadává úkoly, které žáci zpracovávají ve skupinách. 

 V rámci projektů organizuje učitel spolupráci žáků napříč ročníkem. 

 Učitel vede žáky k hodnocení vlastní práce a přínosu ostatních, ke zdvořilosti 

a toleranci. 

Kompetence občanská 

 Učitel diskutuje s žáky o způsobu života v zemích dané jazykové oblasti a zadává jim 

úkoly, ve kterých srovnávají životní styl, zvyky a tradice v těchto zemích. 

 Učitel zařazuje témata týkající se současných globálních problémů. 

 Učitel vede žáky k zodpovědnému přístupu ke studiu, k respektování názoru 

ostatních, k sebereflexi i objektivnímu hodnocení práce spolužáků. 

Kompetence pracovní 

 Učitel vede žáky k ověřování výsledků své práce a k plnění zadaných úkolů v termínu. 
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Vzdělávací obsah 

Ročník 1 

Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata 

mezipředmětové vztahy, vazby 

RECEPTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI JAZYKOVÉ PROSTŘEDKY A FUNKCE  

Žák rozumí hlavním myšlenkám slyšeného 

i psaného textu na známé téma (viz tematické 

okruhy). 

Rozliší v mluveném projevu jednotlivé mluvčí, 

rozpozná citové zabarvení projevu a postoj 

mluvčích. Čte nahlas, plynule a foneticky správně, 

čte i složitější text, kterému nerozumí zcela přesně. 

Užívá různé techniky čtení dle účelu, umí cíleně 

v textu vyhledat požadované informace. 

Odhadne význam slov na základě kontextu 

a znalosti dalších jazyků. v souvislém projevu 

rodilého mluvčího pochopí jeho záměr a názor. 

Umí použít slovník při čtení jednoduchého 

faktografického textu, vyhledá potřebné informace 

v literatuře nebo na internetových stránkách 

a pracuje s nimi 

Fonetika – výslovnosti jednotlivých hlásek 

a intonačních konstrukcí vět 

Pravopis – upevňování ruského pravopisu na nové 

slovní zásobě 

Gramatika – podstatná jména; přídavná jména; 

hodina, datum, letopočet; jednoduché slovesné 

časy; slovesné vazby odlišné od češtiny; 

vyjadřování modality; otázka a zápor; základní 

předložkové vazby 

Osobnostní a sociální 

výchova Sociální komunikace 

Morálka všedního dne 

Spolupráce a soutěž 

Poznávání a rozvoj vlastní 

osobnosti 

Seberegulace, organizační 

dovednosti a efektivní řešení 

problémů 

Morálka všedního dne 

Výchova k myšlení 

v evropských souvislostech 

Žijeme v Evropě 

PRODUKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI KOMUNIKATAIVNÍ FUNKCE JAZYKA  

Žák srozumitelně stručně reprodukuje přečtený 

nebo vyslechnutý text přiměřené náročnosti 

Vyjádření osobního postoje, názoru a stanoviska, 

souhlasu a nesouhlasu 
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Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata 

mezipředmětové vztahy, vazby 

týkající se běžných témat (viz tematické okruhy) 

a vyjádří ústně či písemně svůj názor na něj. 

Vytvoří strukturovaný písemný projev středního 

rozsahu (150–200 slov) na známé téma. 

Napíše osobní dopis v požadovaném rozsahu 

a obsahu 

Vyjádří v ústním i písemném textu svůj názor, 

vlastní myšlenky, svou žádost, vyjadřuje se plynule 

a spontánně. 

Jednoduše popíše místo, cestu, věc, osobu, děj, 

souvisle vypráví a popíše své zážitky, pocity 

a reakce bez gramatických chyb. 

Ústně i písemně shrne a sdělí jednoduchou 

informaci, týkající se běžných témat. 

Při zpracování písemného projevu využívá slovník 

Písemný projev – dopis, vzkaz, přání, žádost, 

pozvání a odpověď na něj, jednoduchý příběh 

a popis, kritika, reklama, rezervace a objednávání, 

Ústní projev – příhoda, popsání objektu a činnosti, 

připravení a přednesení jednoduché prezentace, 

Čtený a slyšený text – rozumět informačnímu 

textu, dokumentárnímu pořadu, jednoduché 

informaci z médií, stručný záznam 

Interaktivní dovednosti – rozhovor, diskuse, 

korespondence na běžné téma (viz tematické 

okruhy) 

INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI TÉMATICKÉ OKRUHY A KOMUNIKAČNÍ SITUACE  

Žák se písemně i ústně domluví v běžných 

každodenních situacích, vyžádá si a ověří potřebné 

informace, požádá o radu, o pomoc, vyjádří a obhájí 

svůj názor, pocity a gramaticky správně diskutuje 

na zadané téma. 

Pozdravy, osobní data 

Rodina, profese, domácí zvířata 

Vybrané státy, jejich obyvatelé, jazyky 

Režim dne, dny v týdnu, školní předměty 

Svátky a tradice 

Roční období, měsíce 
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Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata 

mezipředmětové vztahy, vazby 

 REÁLIE  

 Základní geografické, ekonomické, kulturní 

a historické reálie Ruska a srovnání s reáliemi 

České republiky 

Základní informace o životě v Rusku a porovnání 

s Českou republikou 

 

Ročník 2 

Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, vazby 

RECEPTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI JAZYKOVÉ PROSTŘEDKY A FUNKCE  

Žák rozliší v mluveném projevu jednotlivé mluvčí, 

rozpozná citové zabarvení projevu a postoj 

mluvčích. 

Užívá různé techniky čtení dle účelu, umí cíleně 

v textu vyhledat požadované informace. 

Odhadne význam slov na základě kontextu 

a znalosti dalších jazyků. 

Umí použít slovník při čtení jednoduchého 

faktografického textu, používá i internet. 

Žák čte nahlas, plynule a foneticky správně. Čte 

i složitější text, kterému nerozumí zcela přesně. 

Slovní zásoba – příslušející ke komunikativním 

situacím a tematickým okruhům 

Fonetika 

další rozvoj výslovnostních návyků, opakování 

intonačních konstrukcí vět 

Pravopis 

upevňování ruského pravopisu na nové slovní 

zásobě 

Lexikologie 

slovní zásoba jednotlivých tematických celků a její 

využití v běžných řečových situacích 

Gramatika 

skloňování podstatných jmen 

Osobnostní a sociální 

výchova Sociální komunikace 

Morálka všedního dne 

spolupráce a soutěž 

Výchova k myšlení 

v evropských souvislostech 
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Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, vazby 

stupňování přídavných jmen 

číslovky 100 až 1000, letopočet 

podmiňovací a rozkazovací způsob 

slovesné vazby odlišné od češtiny 

neurčitá zájmena a příslovce 

PRODUKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI KOMUNIKATIVNÍ FUNKCE JAZYKA  

Žák srozumitelně stručně reprodukuje přečtený 

nebo vyslechnutý text přiměřené náročnosti 

týkající se běžných témat (viz tematické okruhy) 

a vyjádří ústně či písemně svůj názor na něj. 

Vytvoří strukturovaný písemný projev středního 

rozsahu (150–200 slov) na známé téma. 

Vyjádří v ústním i písemném textu logickou 

návaznost myšlenek 

Popíše jednoduše prostředí, osoby a jejich 

charakter, zájmy a činnosti. 

Souvisle vypráví své zážitky, vyjádří svůj názor, 

žádost a stanovisko bez gramatických chyb. 

Ústně i písemně shrne a sdělí jednoduchou 

informaci, týkající se běžných témat. 

Napíše text na méně běžné téma s využitím 

překladového slovníku. 

Vyjádření osobního postoje, názoru, pocitu 

Písemný projev – dopis, vzkaz, přání, pozvání 

a odpověď na něj, žádost, životopis, jednoduchý 

příběh a popis, kritiku, recept, reklamu 

Ústní projev – příhoda, popsání objektu a činnosti, 

připravení a přednesení jednoduché prezentace 

Čtený a slyšený text – rozumět informačnímu textu, 

dokumentárnímu pořadu, jednoduché informaci 

z medií 

Interaktivní dovednosti – rozhovor, diskuse, 

korespondence na běžné téma (viz tematické 

okruhy) 
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Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, vazby 

INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI TEMATICKÉ OKRUHY A KOMUNIKAČNÍ SITUACE  

Žák písemně i ústně srozumitelně vysvětlí své 

názory a stanoviska k tématům běžného života 

a osobních zájmů. 

Pohotově a srozumitelně reaguje v každodenních 

situacích. 

Používá foneticky správně osvojenou slovní zásobu 

a mluvnické struktury. 

Domluví se spisovně s hovořícím rodilým mluvčím 

v běžných situacích každodenního života. 

Obchody, zboží 

Jídlo a nápoje 

Sportovní potřeby 

Charakteristika osoby, povahové vlastnosti, vzhled 

Režim dne, svátky a trávení volného času 

Orientace ve městě, doprava 

OSV – Seberegulace, 

organizační dovednosti 

a efektivní řešení problémů 

OSV – Sociální komunikace 

OSV – Spolupráce a soutěž 

OSV – Poznávání a rozvoj 

vlastní osobnosti 

OSV – Morálka všedního dne 

 REÁLIE   

 Kultura, umění, osobnosti 

Základní zěměpisné, ekonomické, kulturní 

a historické reálie Ruska a srovnání s reáliemi 

České republiky 

Základní informace o tradicích v Rusku 

 

Ročník 3 

Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata 

a mezipředmětové vztahy 

RECEPTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI JAZYKOVÉ PROSTŘEDKY A FUNKCE  

Žák čte nahlas, plynule a foneticky správně, rozliší 

základní informace. 

Fonetika Osobnostní a sociální 

výchova Sociální komunikace 
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Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata 

a mezipředmětové vztahy 

V souvislém projevu rodilého mluvčího rozliší 

hlavní i specifické informace. 

Žák dokáže vyhledat základní informace 

v literatuře nebo na internetových stránkách 

a pracuje s nimi. 

Čte i složitější text, kterému nerozumí zcela přesně. 

Při čtení dokáže, podle obsahu, rozlišit typ textu 

a účel čtení. 

Při práci s textem používá slovník a internet 

další rozvoj výslovnostních návyků, opakování 

intonačních konstrukcí vět (přízvuk slovní i větný, 

rytmus, intonace a melodie) 

Pravopis 

upevňování ruského pravopisu na nové slovní 

zásobě 

zvládání složitějších struktur a textových typů, 

grafická úprava dokumentů (dotazník, úřední 

dopis) 

Lexikologie 

tvoření slov, synonyma, antonyma, homonyma 

ustálená slovní spojení 

Gramatika 

frázová slovesa 

rozšíření slovní zásoby prací s textem 

časování dalších nepravidelných sloves 

přechodníky, příčestí a přídavná jména slovesná 

Morálka všedního dne 

spolupráce a soutěž 

Výchova k myšlení 

v evropských souvislostech 

PRODUKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI KOMUNIKATIVNÍ FUNKCE JAZYKA  

Žák srozumitelně stručně reprodukuje přečtený 

nebo vyslechnutý text přiměřené náročnosti 

týkající se běžných témat (viz tematické okruhy) 

a vyjádří ústně či písemně svůj názor na něj. 

Vytvoří strukturovaný písemný projev středního 

rozsahu (150–200 slov) na známé téma. 

Vyjádření osobního postoje, názoru, pocitu 

Písemný projev – dopis, vzkaz, přání, úvaha, 

pozvání a odpověď na něj, žádost, inzerát, životopis 

jednoduchý příběh a popis, kritiku, reklamu 

Ústní projev – příhoda, popsání objektu a činnosti, 

připravení a přednesení jednoduché prezentace, 

strukturovaný pohovor 

OSV – Poznávání a rozvoj 

vlastní osobnosti 

OSV – Seberegulace, 

organizační dovednosti 

a efektivní řešení problémů 

OSV – Sociální komunikace 

OSV – Morálka všedního dne 
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Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata 

a mezipředmětové vztahy 

Vyjádří v ústním i písemném textu logickou 

návaznost myšlenek. 

Popíše jednoduše prostředí, osoby a jejich 

charakter, zájmy a činnosti. 

Ústně i písemně shrne a sdělí jednoduchou 

informaci, týkající se běžných témat. 

Napíše text na méně běžné téma s využitím 

překladového slovníku. 

Čtený a slyšený text – rozumět informačnímu 

textu, dokumentárnímu pořadu, jednoduché 

informaci z medií 

Interaktivní dovednosti – formální i neformální 

rozhovor, diskuse, korespondence na běžné téma 

(viz tematické okruhy) 

OSV – Spolupráce a soutěž 

MDV – Uživatelé 

MDV - Účinky mediální 

produkce a vliv médií 

OSV – Poznávání a rozvoj 

vlastní osobnosti 

OSV – Seberegulace, 

organizační dovednosti 

a efektivní řešení problémů 

VMEGS – Globální problémy, 

jejich příčiny a důsledky 

VMEGS – Žijeme v Evropě 

MKV – Vztah k vícejazyčné 

situaci a ke spolupráci mezi 

lidmi z různého kulturního 

prostředí 

INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI TEMATICKÉ OKRUHY A KOMUNIKAČNÍ SITUACE  

Žák písemně i ústně srozumitelně vysvětlí své 

názory a stanoviska k tématům běžného života. 

Pohotově a srozumitelně reaguje, domluví se 

V běžných každodenních situacích, vyžádá si 

potřebné informace, požádá o radu, o pomoc. 

Gramaticky správně vyjádří svůj názor a diskutuje 

na zadané téma, vyjádří svůj souhlasný i opačný 

postoj, obhájí svůj názor. 

Zdraví a péče o zdraví 

Móda, styly oblékání 

Bydlení, život ve městě a na venkově 

Práce a povolání 

Koníčky  

Kulturní život, hudební a filmové žánry 
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Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata 

a mezipředmětové vztahy 

bez problémů se zapojí do komunikace v hodinách 

s jistou mírou sebedůvěry dokáže reagovat 

v běžných situacích 

 REÁLIE  

 Česká republika, Ruská federace 

Základní zeměpisné, ekonomické, kulturní 

a historické reálie České republiky 

Základní informace o životě v Rusku 

Významné osobnosti a jejich díla a úspěchy 

 

Ročník 4  

Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, vazby 

RECEPTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI JAZYKOVÉ PROSTŘEDKY A FUNKCE  

Žák rozumí hlavním myšlenkám slyšeného 

i psaného textu na známé téma (viz tematické 

okruhy). 

Rozliší v mluveném projevu jednotlivé mluvčí, 

rozpozná citové zabarvení projevu a postoj 

mluvčích. 

Užívá různé techniky čtení dle účelu, umí cíleně 

v textu vyhledat požadované informace. 

Odhadne význam slov na základě kontextu 

a znalosti dalších jazyků. 

Fonetika – přízvuk, rytmus, intonace otázek 

s tázacím slovem, slabé i silné formy výslovnosti, 

výslovnost přejatých slov, měkké a tvrdé slabiky 

Pravopis – správné psaní se zřetelem na odlišnost 

a shodu s češtinou 

Mluvnice – časování sloves быть, забыть, 

экономить; slovesa s příponami – овать, - 

ировать; vazba sloves пoльзоваться чем, 

участвовать в чём; rozkazovací způsob, 

přivlastňovací a osobní zájmena, stupňování 

 



 

Ruština 11 

Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, vazby 

Umí použít slovník při čtení jednoduchého 

faktografického textu. 

přídavných jmen, vyjádření srovnání, neurčitá 

zájmena s částicí то, záměna výrazů typu 

принимающий vedlejší větou s который 

Slovní zásoba – příslušející ke komunikativním 

situacím a tematickým okruhům 

PRODUKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI KOMUNIKATIVNÍ FUNKCE JAZYKA  

Žák srozumitelně stručně reprodukuje přečtený 

nebo vyslechnutý text přiměřené náročnosti 

týkající se běžných témat (viz tematické okruhy) 

a vyjádří ústně či písemně svůj názor na něj. 

Vytvoří strukturovaný písemný projev středního 

rozsahu (150– 00 slov) na známé téma. 

Vyjádří v ústním i písemném textu logickou 

návaznost myšlenek. 

Popíše jednoduše prostředí, osoby a jejich 

charakter, zájmy a činnosti. 

Ústně i písemně shrne a sdělí jednoduchou 

informaci, týkající se běžných témat. 

Napíše text na méně běžné téma s využitím 

překladového slovníku. 

Vyjádření postoje, názoru, stanoviska, emocí 

Písemný projev pozdrav, vzkaz, blahopřání, popis 

Ústní projev vyprávění, krátké oznámení 

prezentace, reprodukce kratšího textu 

Čtený a slyšený text texty informační, popisné 

a umělecké 

Interaktivní dovednosti – rozhovor, diskuse, 

korespondence na běžné téma (viz tematické 

okruhy) 

MDV – Mediální produkty 

a jejich význam 

MDV - Účinky mediální 

produkce a vliv médií 

VMEGS – Žijeme v Evropě 

INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI TEMATICKÉ OKRUHY A KOMUNIKAČNÍ SITUACE  

Žák písemně i ústně srozumitelně vysvětlí své 

názory a stanoviska k tématům běžného života 

a osobních zájmů. 

Sdělovací prostředky 

Rodina a společnost 

Zdravý životní styl 

Ruská a česká kuchyně 

 



 

Ruština 12 

Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, vazby 

Pohotově a srozumitelně reaguje v každodenních 

situacích. 

Používá foneticky správně osvojenou slovní zásobu 

a mluvnické struktury. 

Domluví se spisovně s hovořícím rodilým mluvčím 

v běžných situacích každodenního života. 

Nákupy, služby 

Cestování 

Kulturní život – kino, divadlo, knihy, hudba 

Sport 

Ochrana životního prostředí 

Věda a technika 

 REÁLIE  

 Hlavní města 

Základní zeměpisné, ekonomické, kulturní 

a historické reálie České republiky 

Základní informace o životě v Rusku 

Významné osobnosti a jejich díla a úspěchy 

 

 


