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od 1.září 2014Platnost Dosažené vzdělání
Vzdělávací
program RVP ZV Základní vzdělávání Délka studia v letech:

Učební osnovy

Ruský jazyk

Pojetí vyučovacího předmětu
 

Obsahové, organizační a časové vymezení

Výuka cizím jazykům vytváří předpoklady pro komunikaci žáků v rámci integrované Evropy a světa. Připravuje

je jak k praktickému užívání jazyka, tak k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností

zprostředkovaných mateřským jazykem. Osvojování cizích jazyků pomáhá snižovat jazykové bariéry a přispívá

tak ke zvýšení mobility jednotlivců jak v jejich osobním životě, tak i dalším studiu i v budoucím pracovním

uplatnění. Umožňuje poznávat odlišnosti ve způsobu života lidí jiných zemí i jejich odlišné kulturní tradice.

prohlubuje vědomí závažnosti vzájemného mezinárodního porozumnění a tolerance.

Ruský jazyk je vyučován jako samostatný předmět v 7. - 9. ročníku, a to v těchto hodinových dotacích:

7. roč.- 2 hod, 8. roč. - 2 hod, 9. roč.- 2 hod týdně

Výuka probíhá v jazykové učebně, kmenových třídách a počítačové učebně.

Vzdělávání v předmětu ruský jazyk vytváří podmínky

- k seznámení s dalším cizím jazykem a osvojení si jeho základů

- k seznámení se základními poznatky z reálií a kultury zemí příslušné jazykové oblasti

- k osvojování učebních postupů, potřebných k efektivnímu studiu cizích jazyků

- k rozšiřování všeobecného kulturního přehledu, který je předpokladem k formování postojů vedoucích

k vytváření porozumnění mezi národy, k pěstování vzájemné tolerance a respektu, k úctě ke kulturním hodnotám

jiných národů

Formy a metody práce:

- frontální výuka s demonstračními  pomůckami

- skupinová práce, práce ve dvojicích

- aktivity s využitím PC

- práce s internetem( vyhledávání a práce s informacemi)

- jazykové hry

- videa, písničky, pohádky

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj kompetencí žáků :

Kompetence k učení:

Učitel vede žáky:

- rozvíjí dovednosti potřebné k osvojení učiva

- využívá dovednosti dříve získané

- k systematickému ukládání informací

Kompetence k řešení problému:

Učitel vede žáky:

- k hledání pravidel mluvnických jevů

- k hledání chyb, práci s chybou a odůvodnění správného řešení

Kompetence komunikativní:

Učitel vede žáky:

1.1  Jazyk a jazyková komunikace
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- k zájmu o komunikaci v cizím jazyce a výměnu informací

- k dodržování pravidel komunikace

- ke srozumitelnému projevu

Kompetence sociální a personální:

Učitel vede žáky:

- k umění požádat o pomoc

- k diskusi v malých skupinkách

- k respektování názoru spolužáků

- k ochotě pomoci

Kompetence občanská:

Učitel vede žáky:

- k zájmu o veřejné dění

- k odpovědnému plnění úkolů

- k zapojení do aktivit školy

Kompetence pracovní:

Učitel vede žáky:

- k dodržování hygienických pravidel při čtení a psaní

- k dodržování pravidel bezpečnosti

 

7. ročník
0+1 týdně, P

Poslech s porozumněním
Očekávané výstupy
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 zřtelně a týkají se osvojovaných
témat

•

rozumí základním informacím v krátkých poslechových
textech týkajících se každodenních témat

•

Učivo
- zvuková stránka jazyka
- pozdravy, představování
- jednoduchá sdělení a základní otázky
- pokyny pro práci ve třídě
- školní potřeby, rodina, čas - dny v týdnu, data, barvy, části
těla, zvířata, jídlo
- zájmena osobní ,přivlastňovací a ukazovací
- základní slovesa
- ruské reálie, pohádky

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Poznávání lidí
Mezilidské vztahy

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH

Evropa a svět nás zajímá

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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7. ročník

Mluvení
Očekávané výstupy
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

•

Učivo
- výslovnost
- pozdravy, představování
- jednoduchá sdělení a základní otázky
- pokyny pro práci ve třídě
- školní potřeby, rodina, čas - dny v týdnu, data, barvy, části
těla, zvířata, jídlo
- zájmena osobní ,přivlastňovací a ukazovací
- základní slovesa
- ruské reálie (pohádky)

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Poznávání lidí
Mezilidské vztahy
Komunikace

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH

Evropa a svět nás zajímá

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Čtení s porozuměním
Očekávané výstupy
Žák:

rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním
pokynům

•

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

•

rozumí krátkému jednoduchému textu a vyhledá v něm
požadovanou informaci

•

Učivo
- azbuka
- pozdravy, představování
- jednoduchá sdělení a základní otázky
- pokyny pro práci ve třídě
- školní potřeby, rodina, čas - dny v týdnu, data, barvy, části
těla, zvířata, jídlo
- zájmena osobní ,přivlastňovací a ukazovací
- základní slovesa
- ruské reálie (pohádky)

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Poznávání lidí
Mezilidské vztahy

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH

Evropa a svět nás zajímá

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Psaní
Očekávané výstupy
Žák:

vyplní základní údaje o sobě ve formuláři•
napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného,
rodiny a dalších osvojovaných témat

•

stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení•

Učivo
- azbuka
- pozdravy, představování
- jednoduchá sdělení a základní otázky
- pokyny pro práci ve třídě
- školní potřeby, rodina, čas - dny v týdnu, data, barvy, části
těla, zvířata, jídlo
- zájmena osobní ,přivlastňovací a ukazovací
- základní slovesa
- ruské reálie (pohádky)
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7. ročník

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Poznávání lidí
Mezilidské vztahy

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH

Evropa a svět nás zajímá

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

8. ročník
0+2 týdně, P

Poslech s porozuměním
Očekávané výstupy
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

•

rozumí základním informacím v krátkých poslechových
textech týkajících se každodenních témat

•

Učivo
- země, národnosti, jazyky
- pozdravy, představování, blahopřání
- jednoduchá sdělení a základní otázky
- svátky
- škola
- já a moje rodina
- profese
- denní činnosti, volný čas, zájmy
- číslovky
- čas
- ruské reálie

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Poznávání lidí
Mezilidské vztahy

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH

Evropa a svět nás zajímá

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Mluvení
Očekávané výstupy
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

•

Učivo
- země, národnosti, jazyky
- pozdravy, představování, blahopřání
- jednoduchá sdělení a základní otázky
- svátky
- škola
- já a moje rodina
- profese
- denní činnosti, volný čas, zájmy
- číslovky
- čas
- ruské reálie
- základní slovesa, skloňování přídavných jmen, předložky
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8. ročník

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Poznávání lidí
Mezilidské vztahy
Komunikace

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH

Evropa a svět nás zajímá

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Čtení s porozuměním
Očekávané výstupy
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

•

Učivo
- země, národnosti, jazyky
- pozdravy, představování, blahopřání
- jednoduchá sdělení a základní otázky
- svátky
- škola
- já a moje rodina
- profese
- denní činnosti, volný čas, zájmy
- číslovky
- čas
- ruské reálie

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Poznávání lidí
Mezilidské vztahy

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH

Evropa a svět nás zajímá

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Psaní
Očekávané výstupy
Žák:

vyplní základní údaje o sobě ve formuláři•
napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného,
rodiny a dalších osvojovaných témat

•

stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení•

Učivo
- země, národnosti, jazyky
- pozdravy, představování, blahopřání
- jednoduchá sdělení a základní otázky
- svátky
- škola
- já a moje rodina
- profese
- denní činnosti, volný čas, zájmy
- číslovky
- čas
- ruské reálie
- základní slovesa, skloňování přídavných jmen, předložky

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Poznávání lidí
Mezilidské vztahy

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH

Evropa a svět nás zajímá

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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8. ročník

9. ročník
0+3 týdně, P

Poslech s porozuměním
Očekávané výstupy
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

•

rozumí základním informacím v krátkých poslechových
textech týkajících se každodenních témat

•

Učivo
- zeměpisné údaje, země světa, národnosti, Rusko
- příroda, počasí
- město
- turistické atrakce
- popis cesty
- komunikace  v běžných každodenních situacích, např.
u lékaře, v obchodě, u výdejny jízdenek, v restauraci
- životní styl , oblékání
- jídlo, tradiční ruská kuchyně

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Poznávání lidí
Mezilidské vztahy

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH

Evropa a svět nás zajímá

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Mluvení
Očekávané výstupy
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

•

Učivo
- zeměpisné údaje, země světa, národnosti, Rusko
- příroda, počasí
- město
- turistické atrakce
- popis cesty
- komunikace  v běžných každodenních situacích, např.
u lékaře, v obchodě, u výdejny jízdenek, v restauraci
- životní styl , oblékání
- jídlo, tradiční ruská kuchyně
- základní gramatické struktury a typy vět

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Poznávání lidí
Mezilidské vztahy
Komunikace

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH

Evropa a svět nás zajímá

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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9. ročník

Čtení s porozuměním
Očekávané výstupy
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

•

Učivo
- zeměpisné údaje, země světa, národnosti, Rusko
- příroda, počasí
- město
- turistické atrakce
- popis cesty
- komunikace  v běžných každodenních situacích, např.
u lékaře, v obchodě, u výdejny jízdenek, v restauraci
- životní styl , oblékání
- jídlo, tradiční ruská kuchyně

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Poznávání lidí
Mezilidské vztahy

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH

Evropa a svět nás zajímá

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Psaní
Očekávané výstupy
Žák:

vyplní základní údaje o sobě ve formuláři•
napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného,
rodiny a dalších osvojovaných témat

•

stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení•

Učivo
- zeměpisné údaje, země světa, národnosti, Rusko
- příroda, počasí
- město
- turistické atrakce
- popis cesty
- životní styl , oblékání
- jídlo
- základní gramatické struktury a typy vět

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Poznávání lidí
Mezilidské vztahy

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH

Evropa a svět nás zajímá

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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