
Učební osnovy vyučovacího předmětu ruský jazyk se doplňují: 

2. stupeň 
Ročník: devátý 
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Dílčí výstupy 

Žák: 

Učivo Tematické okruhy 
průřezového tématu 

Přesahy, vazby, rozšiřující 
učivo, poznámky 

- získá schopnost chápat a správně 
interpretovat ruský text a přiměřeně 
na něj reagovat 
- osvojí si základní gramatické učivo 
- ovládá základní učební postupy 
potřebné k efektivnímu studiu cizího 
jazyka 
- rozumí souvislým projevům a umí 
na ně reagovat rozumí slovům a 
jednoduchým větám, které se vztahují 
k běžným tématům  
- rozumí jednoduchým informačním 
nápisům a orientačním pokynům  
- umí zformulovat vlastní myšlenky 
ve formě dopisu a sestavit krátký 
souvislý text napíše jednoduché texty 
týkající se jeho samotného, rodiny, 
školy, volného času a dalších 
osvojovaných témat  
- vyplní základní údaje o sobě ve 
formuláři  
- získá schopnost jazykově správně a 
z hlediska výslovnosti co nejblíže 
normě vést souvislý rozhovor zapojí 
se do jednoduchých rozhovorů  
- je schopen písemně formulovat 

- práce s textem 
 
 
mluvnice – základní gramatické 
struktury a typy vět (jsou tolerovány 
elementární chyby, které nenarušují 
smysl sdělení a porozumění) 
 
 
 
 
 
 
konverzační témata tematické okruhy 
– rodina, škola, volný čas, lidské tělo, 
zdraví, jídlo, oblékání, nákupy, obec, 
dopravní prostředky, příroda, počasí, 
cestování 
 
 
 
 
 
 
 
 

Osobnostní a sociální výchova  
Osobnostní rozvoj  
Rozvoj schopností poznávání  
Sebepoznání a sebepojetí  
Mezilidské vztahy  
Komunikace  
Kooperace a kompetice  
 
 
 
 
 
 
Výchova demokratického 
občana  
Občan, občanská společnost a 
stát  
Občanská společnost a škola  
 
 
Výchova k myšlení v 
evropských a globálních 
souvislostech  
Evropa a svět nás zajímá  
Objevujeme svět a Evropu  
Jsme Evropané  
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Dílčí výstupy 

Žák: 
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učivo, poznámky 

sdělení stručně reaguje na jednoduché 
písemné sdělení  
- získá postoje vedoucí k vytváření 
porozumění mezi národy, k úctě ke 
kulturním hodnotám jiných národů 
- rámcově se umí orientovat 
v základních ruských reáliích 
 

 
 
ruské reálie reálie zemí příslušných 
jazykových oblastí 
 
 
 
- opakování učiva 
- závěrečné shrnutí učiva 
 

 
 
 
Multikulturní výchova  
Lidské vztahy  
Etnický původ  
Multikulturalita  
Mediální výchova  
Stavba mediálních sdělení  
 

 


