
Ruský jazyk 
1. - 2. ročník šestiletého gymnázia (NSVG) 
Charakteristika vyučovacího předmětu: 

Obsahové a organizační vymezení: 

 vyučovací předmět Ruský jazyk je vytvořen ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk z RVPZ;  
 vzdělání směřuje k osvojení mluvené i psané podoby jazyka od úplných začátků na mírně pokročilou úroveň odpovídající úrovni A1 podle 

Společného evropského rámce jazyků a osvojení poznatků potřebných pro získání mezinárodně uznávaných zkoušek; třída může být dělena napříč 
paralelními třídami nebo v rámci jedné třídy; 

 časová dotace předmětu pro NSVG je tříhodinová; 
 při výuce jsou využívány učebnice, pracovní sešity, zvukové nahrávky, hry, hudba a autentické materiály (prospekty, letáčky, plánky, mapy, ruský 

tisk, fotografie, videonahrávky apod.);  
 podle zájmu je výuka doplněna odběrem ruského tisku a účastí na projektech; 
 výuka seznamuje žáky rovněž i s reáliemi Ruska; 
 učitelé nemusí postupovat podle jednotné učebnice, tu volí v kombinaci s dalšími výukovými materiály a metodami pro danou skupinu optimálně 

tak, aby bylo co nejefektivněji dosaženo požadovaných výstupů; 
 výuka předmětu probíhá buď v učebnách určených pro výuku jazyků, nebo v kmenových třídách; 
 do předmětu jsou integrovány tématické okruhy z Průřezových témat Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech a Mediální 

výchova a Výchova demokratického občana. 
 

 

Výchovné a vzdělávací strategie: 
 

Kompetence k učení 
      Žák:       

 je veden k hledání souvislostí jak u jazykových struktur, tak u slovní zásoby. Tam, kde je to možné, využívá srovnání s jinými jazyky, které zná, i 
s mateřštinou; 

 je seznamován ve výuce s různými přístupy ke studiu jazyka a je veden k jejich využívání; 
 dostává prostor pro samostatné řešení úkolů, písemného i ústního charakteru; 
 pracuje v hodinách i při domácí přípravě s pracovními sešity, zvukovými nahrávkami, popř. jinými cizojazyčnými materiály a informačními zdroji; 



 má k dispozici zkušební testy, ve kterých prokáže svou schopnost spojovat a kombinovat získané vědomosti v ruštině, dávají mu možnost 
samostatně se vyjádřit; 

 je pravidelně ústně zkoušen, jsou kontrolována jeho domácích cvičení, systematicky si opakuje slovní zásobu; 
 pravidelně poslouchá zvukové nahrávky, a prodlužováním vyslechnutých celků si cvičí sluchovou paměť. 
 

Kompetence k řešení problémů 

      Žák: 

 je veden učiteli k uplatňování dosud osvojené slovní zásoby a logických úvah při odvozování neznámých výrazů z kontextu; 
 má ve výuce k dispozici simulace modelových situací, se kterými se může setkat v praktickém životě (psaní dopisů, e-mailů na různá témata, 

rozhovory v různých kontextech, poslech neznámých mluvčích atd.);  
 má dostatek prostoru k samostatnému řešení jazykových problémů i k jejich různým řešením; 
 pracuje s texty, kterým ne vždy beze zbytku rozumí, učí se zacházet s nekompletními informacemi a je veden k nutnosti domýšlení, hledání 

souvislostí a smyslu; 
 plní ve výuce motivační úkoly, při kterých může projevit své získané znalosti a individuálně je prezentovat (zjistit čas, domluvit či odvolat schůzku, 

získat potřebnou informaci apod.).  
 
Kompetence komunikativní, sociální a personální 

      Žák: 

 je veden ke komunikaci v cizím jazyce řízeným dialogem; 
 pracuje ve dvojicích nebo ve skupinách a řeší běžné každodenní situace, čímž se rozvíjí jeho schopnost spolupracovat, osvojuje si práci v týmu; 
 je veden k reprodukci slyšeného; 
 v rámci konverzace procvičuje schopnost vyjádření vlastního názoru, popřípadě reakci na názory jiných v modelových situacích na sociálních sítích 

prostřednictvím digitálních technologií; 
 se snaží pochopit nutnost kontaktu a aktivní komunikace s rodilými mluvčími. 
 

             Kompetence občanské 

                   Žák: 



 dostává úkoly, ve kterých srovnává způsob života, zvyky a obyčeje u nás a v Rusku, žák zaujímá stanoviska ke společenským, kulturním, 
geografickým a ekologickým odlišnostem, učí se být k nim tolerantní a pozitivně je vnímat. 

 

Kompetence pracovní  

      Žák: 

 je veden učitelem k tomu, aby získané vědomosti uměl využít ve svém budoucím povolání a aby měl zodpovědný přístup při plnění svých 
pracovních povinností, k dodržování stanovených pravidel a závazků. 
 

            Kompetence digitální 

                  Žák: 

 je veden k osvojení cizího jazyka při současném využívání digitálních technologií, vyhledávání informací v daném jazyce a tyto informace 
vyhodnocuje a zpracovává; 

 využívá laptopu, tabletu, mobilního telefonu k okamžitému přístupu na internet; 
 je veden k respektování autorského zákona a k osvojování si zvyku uvádět bibliografické zdroje při šíření informací jiných autorů; 
 pracuje s vybranými internetovými aplikacemi, které jsou určeny pro studium cizího jazyka, k jejich používání, např. využívání online slovníků. 

 

Časová dotace v hodinách týdně: 

  

ročník 1. 2. celkem 

1. – 2. ročník NSVG  3 3 6 

 

  



Ročník Školní výstupy/žák Učivo Průřezová témata 
Poznámky, přesahy, 
souvislosti 

1.6G 

 

 
Receptivní řečové dovednosti  
Poslech a čtení s porozuměním 
Seznámí se se správnou výslovností ruských hlásek a 
hláskových skupin, foneticky správně a srozumitelně 
vyslovuje známou slovní zásobu. 
Používá abecední slovník učebnice a dvojjazyčný 
slovník. Rozumí větám a často používaným slovům 
týkajícím se jeho, jeho rodiny a nejbližšího okolí. 
Čte plynule a orientuje se v jednoduchých krátkých 
textech, tvořenými známou slovní zásobou, vyhledá 
v textu hlavní myšlenky, správně hláskuje. 

 
 

 Slovní zásoba a tvoření slov 
 psaná a zvuková podoba slova 
 pohyblivý přízvuk 
 spojování slov a vět 

 

 
Výchova k myšlení 
v evropských a 
globálních 
souvislostech  

 

Práce se slovníkem 

Práce ve dvojicích a 
skupinkách 

  

Produktivní a řečové dovednosti 
Písemný a ústní projev 
Sdělí ústně i písemně základní údaje o své osobě, své 
rodině a běžných každodenních situacích. 
Vyplní základní údaje o sobě do formuláře. 
Používá základní zdvořilostní fráze. Sestaví krátké 
souvislé sdělení týkající se běžných témat. 
 

 
Gramatické struktury a typy vět 

 číslovky 
 osobní zájmena 
 základní slovesa 
 slovosled 
 vyjádření přítomnosti a 

budoucnosti 
 podstatná jména po číslovkách 

2, 3, 4 
 otázka 
 zápor 

 

Osobnostní a sociální 
výchova 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Projektové úlohy (dle 
časových možností) 

 

Tematické okruhy a 
základní vztahy jsou 
probírány 
v jednotlivých 
ročnících v návaznosti 
na výukový materiál. 

 



Ročník Školní výstupy/žák Učivo Průřezová témata 
Poznámky, přesahy, 
souvislosti 

 Interaktivní řečové dovednosti 
Ústní interakce 
Odpoví na jednoduché otázky týkající se jeho, jeho 
rodiny a nejbližšího okolí, zeptá se ostatních na základní 
údaje. Velmi jednoduchým způsobem se domluví 
v nejbližších situacích. Reaguje správně na pokyny 
učitele ve třídě. 
 
 
 
 
 
 
 

 Jednoduchá sdělení 

 pozdrav 
 rozloučení 
 poděkování 
 oslovení 
 přivítání 
 představování 
 souhlas/nesouhlas 

 
 

V průběhu školního 
roku je zařazováno 
shrnutí a opakování 
probraného učiva 
s následnou kontrolní 
písemnou prací. 

 

Informační a 
komunikační 
technologie 

 

 

 

 

 

2.6G Receptivní a řečové dovednosti 
Poslech a čtení s porozuměním 
Čte nahlas plynule a foneticky správně texty 
přiměřeného rozsahu, vyhledává potřebnou informaci a 
porozumí ji. 
Dodržuje základní pravidla výslovnosti. 
Rozumí jednoduchým pokynům a adekvátně na ně 
reaguje. 

         Slovní zásoba a tvoření slov 
 význam slov v kontextu 
 spojování slov a vět 
 intonace 
 pohyblivý přízvuk 
 ustálená slovní spojení 
 předložkové vazby 

 
 

Výchova 
demokratického 
občana 

 

 

 

Seznámení s časopisy 
pro studenty ruštiny. 
 
 
 
Práce s online slovníky 
 
 
 



Ročník Školní výstupy/žák Učivo Průřezová témata 
Poznámky, přesahy, 
souvislosti 

Porozumí hlavním myšlenkám mluveného projevu na 
běžné téma, předneseného spisovně, jasně, ne příliš 
rychle. 
Rozliší jednotlivé mluvčí. 

 
   
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gramatické struktury a typy vět 
  

 

Multikulturní výchova 

Projektové úlohy 
(podle časových 
možností). 
 
 
 
 
Tematické okruhy a 
základní vztahy jsou 
probírány 
v jednotlivých 
ročnících v návaznosti 
na výukový materiál. 
 
 

 Produktivní řečové dovednosti 
Písemný a ústní projev 
Ústně i písemně sdělí obsah přiměřeně obtížného textu. 
Je schopen písemně a ústně sdělit informace o sobě a 
své rodině.  
Jednoduchými větami shrne hlavní body krátkého textu 
či dialogu. 
Napíše kratší, jednoduše členěný text na nejběžnější 
témata. Napíše krátký neformální dopis, mail. 
 

 slovesa 1. a 2. časování 
 číslovky 
 odlišné slovesné vazby 
 rozkazovací způsob 
 modální slovesa 

 
 

 

 

 Jednoduchá sdělení 

 V průběhu školního 
roku je zařazováno 
shrnutí a opakování 
probraného učiva 
s následnou kontrolní 
písemnou prací. 

 Interaktivní řečové dovednosti 
Ústní interakce 
Jednoduchým způsobem se domluví v nejběžnějších 
situacích. 

 prosba 
 žádost 
 omluva a reakce na ni 

  



Ročník Školní výstupy/žák Učivo Průřezová témata 
Poznámky, přesahy, 
souvislosti 

Je schopen se zapojit do jednoduché pečlivě 
vyslovované konverzace dalších osob. 

 žádost o pomoc, službu a 
informaci 

 blahopřání 
 odmítnutí 
 návrh 
 adresa 

 

  



Ročník Školní výstupy/žák Učivo Průřezová témata 
Poznámky, přesahy, 
souvislosti 

3.6G 

 

Žák konverzuje na téma „Co je u koho nového?“ 
Umí se ptát, kdo kde byl a co dělal. 
 

Řečové intence a situace 
Jak se kdo má?  
Jak se komu daří? 

Osobní a sociální 
výchova 

Práce ve dvojicích, 
práce s online 
slovníkem 

 Využívá slovní zásobu k popisu vzhledu člověka a 
jeho vlastností. 
 

Jak kdo vypadá? 
Kdo je komu podobný? 
Jak popsat vzhled člověka? 

 Vyhledávání 
informačních a 
vzdělávacích databází 
a výukových 
programů. 

 Umí pohovořit o oblečení pro různé příležitosti. Co si kdo oblékne? 

Co kdo potřebuje? 
Jaké modely kdo předvede? 

Multikulturní výchova V průběhu studia je 
zařazeno opakování, 
shrnutí látky a 
následně písemná 
práce. 

  

 

Jaké kdo má povahové vlastnosti? 

S kým je možné souhlasit, nesouhlasit? 
Komu je potřeba pomáhat? 

Výchova 
demokratického 
občana 

 

 Charakterizuje jednotlivá roční období. Jaké je počasí? 

Jaké počasí bývá v různých ročních obdobích? 
Jaká je předpověď počasí? 

  

  Témata: 

 Setkání 
 Podoba člověka 
 Odívání 
 Povahové vlastnosti 
 Počasí 

 

 Reálie: 

 Ruský národní kroj 
 Umělecký portrét 

v literatuře: 
 A.S. Puškin, I.S. 

Turgeněv, A.P. 
Čechov 

 I.I. Levitan 



Ročník Školní výstupy/žák Učivo Průřezová témata 
Poznámky, přesahy, 
souvislosti 

  
Žák se učí vyjadřovat modalitu. 
Správně skloňuje adjektiva podle tvrdého vzoru 
spolu se substantivem. 
 
Umí napsat a správně čte datum v ruštině. 
Vyjadřuje vzájemnost v ruštině odlišnou od 
mateřského jazyka.  
Správně používá spojky. 
Formuluje jemné rozdíly ve vyjadřování mohu, 
nemohu, je nutné něco udělat, potřebuji… 
Skloňuje adjektiva podle měkkého vzoru spolu se 
substantivy. 

Gramatika: 

 Vazba „musím“, „budu muset“ 
 Skloňování tvrdých přídavných jmen, 

řadových číslovek 
 Vyjádření a psaní data 
 Vyjádřeni vzájemnosti 
 Skloňování zpodstatnělých přídavných jmen 
 Použití spojek „protože“, „proto“ 
 Vyjádření možnosti, nemožnosti, nutnosti, 

potřebnosti 
 Skloňování měkkých přídavných jmen 

  

4.6G 

 

Žák se učí nové pojmy, náročnější údaje, umí 
vysvětlit druhy ruské kuchyně, srovnává svátky 
ruské s českými.  

 

Témata: 

Sibiř 
Ekologie 
Moskva 
Ruská kuchyně 
Ruské svátky 

Osobnostní a sociální 
výchova   

 

Multikulturní výchova 

 

Enviromentální 
výchova 

 

 

Projektová činnost, 
skupinové aktivity 
s využitím laptopu, 
tabletu, mobilního 
telefonu, okamžitého 
přístupu na internet. 

 

 

Vyhledávání 
informačních a 
vzdělávacích databází 
a výukových 
programů. 



Ročník Školní výstupy/žák Učivo Průřezová témata 
Poznámky, přesahy, 
souvislosti 

   

Písemný a ústní projev 

Sdělí ústně a písemně číselné údaje, orientuje se 
ve slovesných vazbách – odlišnostech od rodného 
jazyka. Učí se složitější typy vět, vedlejší věty. 

Gramatika: 

 určování hodin 
 číslovky do 100 a výše 
 3. stupeň přídavných jmen 
 slovesné vazby odlišné od českých 
 podmiňovací způsob 
 podmínkové věty 
 rozkazovací způsob 
 neurčitá zájmena a příslovce 

 

 

Mluvnická cvičení 
online. 

 

Opakování učiva, 
následná písemná 
práce. 

 

 

 

 

 

5.6.G 

Orientuje se v ruské kultuře. Hovoří o kultuře 
v evropských souvislostech, srovnává s českou 
literaturou. 

 

 

Žák se učí východoslovanský jazyk, osvojuje si nové 
slovesné vazby, rozšiřuje si slovní zásobu. 

 

Reálie a kultura 

 A. Solženicyn 
 V. Astafjev 
 N.V. Gogol : Revizor 

 

Proč se učíme ruský jazyk? 

 

Výchova 
demokratického 
občana 

 

 

 

 

 

 

 

 

Význam ruštiny 
v celkovém kontextu 
světových jazyků. 

 

 Konverzuje na téma rozdílného typu bydlení.  
Srovnává bydlení ve městě a na venkově. 
Ujasňuje si novou gramatiku: imperativ 1. pl.  
Skloňuje přivlastňovací zájmena, užívá slovesné 
vazby odlišné od češtiny. 

Byt, bydlení 
 
Rozkazovací způsob 

Osobnostní a sociální 
výchova  

 

 

Vyhledávání 
informačních a 
vzdělávacích databází 
a výukových 
programů. 
Projektová činnost, 
skupinové aktivity 
s využitím laptopu, 



Ročník Školní výstupy/žák Učivo Průřezová témata 
Poznámky, přesahy, 
souvislosti 

tabletu, mobilního 
telefonu 
 

 Zná nemoci v ruštině, umí vyjádřit, co je zdraví 
škodlivé a co užitečné. Umí říci, jak souvisí sport se 
zdravím. Sdělí, jaký druh sportu má rád a kterému 
se aktivně věnuje. 
Skloňuje podstatná jména 1. pl. mužského rodu. 
Učí se pracovat se jmennými tvary přídavných 
jmen. 
Osvojuje si jména významných sportovců ruské i 
české garnitury. 
 

Zdraví 

 

 Sport v souvislosti s tematikou zdraví 
 Jmenná přídavná jména 
 Sportovní legendy 

 

  
 
V průběhu studia je 
zařazeno opakování a 
shrnutí, následuje 
písemná práce. 
 

 Seznamuje se s odbornou terminologií 
ekonomického charakteru, konverzuje o dané  
tematice.  
Učí se psát obchodní dopis. 
Ve větě umí použít záporná zájmena, nové 
předložkové vazby. 

Téma: ekonomika  

 Mezinárodní výstava, pracovní jednání 
 Psaní obchodního dopisu 

Záporná zájmena, předložkové vazby 

Výchova k myšlení 
v evropských a 
globálních 
souvislostech 

 

 Ozřejmuje si terminologii cestování, učí se 
plánovat cestu. 

Rusko – země východních Slovanů. 

 Cestování po ruských městech 
 „Zolotoje koĺco“ 

 

 Rusko-české vztahy 
 
Reálie: 
ruští spisovatelé píšící 
o svém jazyce. 

6.6G     

 Seznamuje se s tradičními ruskými jídly, srovnává 
českou a ruskou kuchyni. 

Stravování, ruská kuchyně   



Ročník Školní výstupy/žák Učivo Průřezová témata 
Poznámky, přesahy, 
souvislosti 

 Vyjadřuje svůj vztah k aktivnímu způsobu života, 
umí říci, jaké koníčky má rád, specifikuje svoje 
hobby. 

Volný čas, sport   

 Umí říci, kam rád cestuje, jaké prostředky dopravy 
při cestování používá. Správně užívá slovesa 
pohybu. 

Cestování 

 Slovesa pohybu 

 
Mediální výchova 

 

 Zná výrazy z oblasti školy, popíše třídu, školu. Zná 
typy škol (střední, vysoké), ví, jaký je systém 
školství v Rusku a v ČR. Rozšiřuje si slovní zásobu 
z oblasti školství, vzdělanosti, odbornosti. 

Vzdělání  Osobnostní a sociální 
výchova 

Projektová činnost, 
skupinové aktivity 
s využitím laptopu, 
tabletu, mobilního 
telefonu, okamžitého 
přístupu k internetu. 

 Vyjmenuje profese svých rodičů a rodinných 
příslušníků, zná další povolání. Znalosti uplatňuje 
zejména v životopisu. 

Povolání   

 Orientuje se na mapě Ruska. Geografie Ruska 

 Horstvo 
 Vodstvo 
 Města 

 

 Práce s mapou a jinými 
geografickými 
pomůckami. 

 Zná hlavní město Ruska, umí jeho památky, 
kulturu. 

Moskva  Práce s obrázky, 
fotografiemi 

 Osvojuje si nové pojmy, jež poznává o druhém 
největším městě Ruska. Zná jeho názvy. 

Sankt-Petěrburg   



Ročník Školní výstupy/žák Učivo Průřezová témata 
Poznámky, přesahy, 
souvislosti 

 Na základě známých poznatků o hlavním městě ČR 
informuje o historickém, kulturním životě Prahy.  

Praha   -„ -  

 Seznamuje se podrobně s tvorbou velikána  
ruské literatury. 
 
 

A.S. Puškin 

 

 

 

  

 Seznamuje se s ruským divadlem, filmem, lidovou 
tvořivostí (chochloma, palech…) 
 
Učí se tradice a zvyklosti slovanského národa, 
srovnává s českými tradicemi. 
 
Zná některé významné osobnosti (M. V. 
Lomonosov, I. P. Pavlov, A. D. Sacharov…)  
 
 

 

Ruská kultura 

Ruské tradice a svátky 

Významné osobnosti Ruska 

  
 
Vyhledávání 
informačních a 
vzdělávacích databází 
a výukových 
programů. 

 

  



Ročník Školní výstupy/žák Učivo Průřezová témata 
Poznámky, přesahy, 
souvislosti 

1.4G 

 

 
Receptivní řečové dovednosti  
Poslech a čtení s porozuměním 
Seznámí se se správnou výslovností ruských hlásek a 
hláskových skupin, foneticky správně a srozumitelně 
vyslovuje známou slovní zásobu. 
Používá abecední slovník učebnice a dvojjazyčný 
slovník. Rozumí větám a často používaným slovům 
týkajícím se jeho, jeho rodiny a nejbližšího okolí. 
Čte plynule a orientuje se v jednoduchých krátkých 
textech, tvořenými známou slovní zásobou, vyhledá 
v textu hlavní myšlenky, správně hláskuje. 

 
 

 Slovní zásoba a tvoření slov 
 psaná a zvuková podoba slova 
 pohyblivý přízvuk 
 spojování slov a vět 

 

 
Výchova k myšlení 
v evropských a 
globálních 
souvislostech  

 

Práce se slovníkem 

Práce ve dvojicích a 
skupinkách 

  

 Produktivní a řečové dovednosti 
Písemný a ústní projev 
Sdělí ústně i písemně základní údaje o své osobě, své 
rodině a běžných každodenních situacích. 
Vyplní základní údaje o sobě do formuláře. 
Používá základní zdvořilostní fráze. Sestaví krátké 
souvislé sdělení týkající se běžných témat. 
 

 

Gramatické struktury a typy vět 

 číslovky 
 osobní zájmena 
 základní slovesa 
 slovosled 
 vyjádření přítomnosti a 

budoucnosti 
 podstatná jména po číslovkách 

2, 3, 4 
 otázka 
 zápor 

 

Osobnostní a sociální 
výchova 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Projektové úlohy (dle 
časových možností) 
 
Tematické okruhy a 
základní vztahy jsou 
probírány 
v jednotlivých 
ročnících v návaznosti 
na výukový materiál. 
 

 Interaktivní řečové dovednosti 
Ústní interakce 
Odpoví na jednoduché otázky týkající se jeho, jeho 
rodiny a nejbližšího okolí, zeptá se ostatních na základní 
údaje. Velmi jednoduchým způsobem se domluví 

 Jednoduchá sdělení 

 pozdrav 
 rozloučení 
 poděkování 

 
 

V průběhu školního 
roku je zařazováno 
shrnutí a opakování 
probraného učiva 



Ročník Školní výstupy/žák Učivo Průřezová témata 
Poznámky, přesahy, 
souvislosti 

v nejbližších situacích. Reaguje správně na pokyny 
učitele ve třídě. 
 
 
 
 
 
 
 

 oslovení 
 přivítání 
 představování 
 souhlas/nesouhlas 

s následnou kontrolní 
písemnou prací. 
 
Informační a 
komunikační 
technologie 
 
 
 
 
 

2.4G Receptivní a řečové dovednosti 
Poslech a čtení s porozuměním 
Čte nahlas plynule a foneticky správně texty 
přiměřeného rozsahu, vyhledává potřebnou informaci a 
porozumí ji. 
Dodržuje základní pravidla výslovnosti. 
Rozumí jednoduchým pokynům a adekvátně na ně 
reaguje. 
Porozumí hlavním myšlenkám mluveného projevu na 
běžné téma, předneseného spisovně, jasně, ne příliš 
rychle. 
Rozliší jednotlivé mluvčí. 

         Slovní zásoba a tvoření slov 
 význam slov v kontextu 
 spojování slov a vět 
 intonace 
 pohyblivý přízvuk 
 ustálená slovní spojení 
 předložkové vazby 

 
 
 
   
 
         
 
 
 
 
 
 

Výchova 
demokratického 
občana 

 

 

 

 

Multikulturní výchova 

Seznámení s časopisy 
pro studenty ruštiny. 
 
 
 
Práce s online slovníky 
 
 
 
Projektové úlohy 
(podle časových 
možností). 
 
 
 
 
Tematické okruhy a 
základní vztahy jsou 
probírány 



Ročník Školní výstupy/žák Učivo Průřezová témata 
Poznámky, přesahy, 
souvislosti 

 
 
 
 
 
Gramatické struktury a typy vět 
  

v jednotlivých 
ročnících v návaznosti 
na výukový materiál. 
 
 

 Produktivní řečové dovednosti 
Písemný a ústní projev 
Ústně i písemně sdělí obsah přiměřeně obtížného textu. 
Je schopen písemně a ústně sdělit informace o sobě a 
své rodině.  
Jednoduchými větami shrne hlavní body krátkého textu 
či dialogu. 
Napíše kratší, jednoduše členěný text na nejběžnější 
témata. Napíše krátký neformální dopis, mail. 
 

 slovesa 1. a 2. časování 
 číslovky 
 odlišné slovesné vazby 
 rozkazovací způsob 
 modální slovesa 

 
 

 

 

 Jednoduchá sdělení 

 V průběhu školního 
roku je zařazováno 
shrnutí a opakování 
probraného učiva 
s následnou kontrolní 
písemnou prací. 

 Interaktivní řečové dovednosti 
Ústní interakce 
Jednoduchým způsobem se domluví v nejběžnějších 
situacích. 
Je schopen se zapojit do jednoduché pečlivě 
vyslovované konverzace dalších osob. 

 prosba 
 žádost 
 omluva a reakce na ni 
 žádost o pomoc, službu a 

informaci 
 blahopřání 
 odmítnutí 
 návrh 
 adresa 

  

     



Ročník Školní výstupy/žák Učivo Průřezová témata 
Poznámky, přesahy, 
souvislosti 

3.4G 

 

Žák konverzuje na téma „Co je u koho nového?“ 
Umí se ptát, kdo kde byl a co dělal. 

 

Řečové intence a situace 

Jak se kdo má?  

Jak se komu daří? 

Osobní a sociální 
výchova 

Práce ve dvojicích, 
práce s online 
slovníkem 

 Využívá slovní zásobu k popisu vzhledu člověka a 
jeho vlastností. 

 

Jak kdo vypadá? 

Kdo je komu podobný? 

Jak popsat vzhled člověka? 

 Vyhledávání 
informačních a 
vzdělávacích databází 
a výukových 
programů. 

 Umí pohovořit o oblečení pro různé příležitosti. Co si kdo oblékne? 

Co kdo potřebuje? 

Jaké modely kdo předvede? 

Multikulturní výchova V průběhu studia je 
zařazeno opakování, 
shrnutí látky a 
následně písemná 
práce. 

  

 

Jaké kdo má povahové vlastnosti? 

S kým je možné souhlasit, nesouhlasit? 

Komu je potřeba pomáhat? 

Výchova 
demokratického 
občana 

 

 Charakterizuje jednotlivá roční období. Jaké je počasí? 

Jaké počasí bývá v různých ročních obdobích? 

Jaká je předpověď počasí? 

  

  Témata: 

 Setkání 

 Reálie: 

 Ruský národní kroj 



Ročník Školní výstupy/žák Učivo Průřezová témata 
Poznámky, přesahy, 
souvislosti 

 Podoba člověka 
 Odívání 
 Povahové vlastnosti 
 Počasí 

 

 Umělecký portrét 
v literatuře: 

 A.S. Puškin, I.S. 
Turgeněv, A.P. 
Čechov 

 I.I. Levitan 
  

Žák se učí vyjadřovat modalitu. 

Správně skloňuje adjektiva podle tvrdého vzoru 
spolu se substantivem. 

 

Umí napsat a správně čte datum v ruštině. 

Vyjadřuje vzájemnost v ruštině odlišnou od 
mateřského jazyka.  

Správně používá spojky. 

Formuluje jemné rozdíly ve vyjadřování mohu, 
nemohu, je nutné něco udělat, potřebuji… 

Skloňuje adjektiva podle měkkého vzoru spolu se 
substantivy. 

Gramatika: 

 Vazba „musím“, „budu muset“ 
 Skloňování tvrdých přídavných jmen, 

řadových číslovek 
 Vyjádření a psaní data 
 Vyjádřeni vzájemnosti 
 Skloňování zpodstatnělých přídavných jmen 
 Použití spojek „protože“, „proto“ 
 Vyjádření možnosti, nemožnosti, nutnosti, 

potřebnosti 
 Skloňování měkkých přídavných jmen 

  

4.4G 

 

Žák se učí nové pojmy, náročnější údaje, umí 
vysvětlit druhy ruské kuchyně, srovnává svátky 
ruské s českými.  

Témata: 

Sibiř 

Ekologie 

Osobnostní a sociální 
výchova   

 

Projektová činnost, 
skupinové aktivity 
s využitím laptopu, 
tabletu, mobilního 



Ročník Školní výstupy/žák Učivo Průřezová témata 
Poznámky, přesahy, 
souvislosti 

 Moskva 

Ruská kuchyně 

Ruské svátky 

Multikulturní výchova 

 

Enviromentální 
výchova 

 

 

telefonu, okamžitého 
přístupu na internet. 

 

 

Vyhledávání 
informačních a 
vzdělávacích databází 
a výukových 
programů. 

   

Písemný a ústní projev 

Sdělí ústně a písemně číselné údaje, orientuje se 
ve slovesných vazbách – odlišnostech od rodného 
jazyka. Učí se složitější typy vět, vedlejší věty. 

Gramatika: 

 určování hodin 
 číslovky do 100 a výše 
 3. stupeň přídavných jmen 
 slovesné vazby odlišné od českých 
 podmiňovací způsob 
 podmínkové věty 
 rozkazovací způsob 
 neurčitá zájmena a příslovce 

 

 

Mluvnická cvičení 
online. 

 

Opakování učiva, 
následná písemná 
práce. 

 

 

 

 

Orientuje se v ruské kultuře. Hovoří o kultuře 
v evropských souvislostech, srovnává s českou 
literaturou. 

 

Reálie a kultura 

 A. Solženicyn 
 V. Astafjev 
 N.V. Gogol : Revizor 

 

 

Výchova 
demokratického 
občana 

 

 

  


