
Učební osnovy vyučovacího předmětu ruský jazyk  se doplňují: 

2. stupeň 
Ročník: sedmý 

310 

Dílčí výstupy 

Žák: 

Učivo Tematické okruhy 
průřezového tématu 

Přesahy, vazby, rozšiřující 
učivo, poznámky 

- porovná písmena azbuky a latinky 
- nacvičí výslovnost hlásek odlišných 
od češtiny 
- seznámí se s prvními slovy 
- reaguje na jednoduché pokyny 
rozumí jednoduchým pokynům a 
otázkám učitele, které jsou pronášeny 
pomalu a s pečlivou výslovností a 
reaguje na ně  
- rozumí základním informacím 
v krátkých poslechových textech 
týkajících se každodenních témat 
- snaží se porozumět mluvenému 
projevu rozumí slovům a 
jednoduchým větám, které jsou 
pronášeny pomalu a zřetelně a týkají 
se osvojovaných témat, zejména 
pokud mají k dispozici vizuální oporu 
 
- umí zpaměti azbuku 
- aplikuje správně pravidla o přízvuku 
- správně čte přízvučné i nepřízvučné 
samohlásky 
- správně vyslovuje a čte novou slovní 
zásobu 
- umí základní číslovky 

- zvuková a grafická podoba jazyka – 
fonetické znaky (pasivně), základní 
výslovnostní návyky, vztah mezi 
zvukovou a grafickou podobou slov 
 
 
 
 
 
- poslech s porozuměním 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Azbukové období: 
- nácvik písmen azbuky 
 
 
- základní slovní zásoba – žáci si 
osvojí slovní zásobu a umí ji používat 
v komunikačních situacích 

Osobnostní a sociální výchova  
Sociální rozvoj 
Rozvoj schopností poznávání  
Sebepoznání a sebepojetí  
 
 
 
 
 
Multikulturní výchova  
Lidské vztahy  
Etnický původ  
Multikulturalita  
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- používá správně tvary základních 
sloves 
 
- přečte s porozuměním jednoduchý 
text rozumí krátkému jednoduchému 
textu zejména, pokud má k dispozici 
vizuální oporu, a vyhledá v něm 
požadovanou informaci 
- pojmenuje správně členy rodiny 
- odpovídá na základní otázky o 
rodině, věku, jménu a bydlišti 
odpovídá na jednoduché otázky 
týkající se jeho samotného, rodiny, 
školy, volného času a podobné otázky 
pokládá  
- umí o sobě, své rodině, o škole sdělit 
základní informace sdělí 
jednoduchým způsobem základní 
informace týkající se jeho samotného, 
rodiny, školy, volného času a dalších 
osvojovaných témat 
 
 

probíraných tematických okruhů 
 
- seznámení se základními tvary 
sloves, časování sloves 
 
- práce s textem 
 
 
 
 
- konverzační témata tematické 
okruhy - domov, rodina 
 
 
 
 
 
 
 
 
- práce se slovníkem 
- opakování učiva 
 

 
 
 
 
 
 
Mediální výchova  
Stavba mediálního sdělení  
Interpretace vztahu mediálního 
sdělení a reality  
 

 


