
Ruský jazyk –učivo splnit do 5. 4. 2020 – 6.třída 

Úkol č.1 

Pokračujeme písmeny 3.lekce v PS str.24: 

1, písmeno щЩ /šč/  

Dopíšeme si poslední řádek, jsou to dva názvy ruských polévek -  boršč a šči 

=zelná polévka, výslovnost / boršč, šči/ - vyslov 2x po sobě 

2, písmeno E e /jo/ - nad písmenem jsou dvě tečky 

Dopíšeme si 4.řádek, výslovnost /jiščo/ =ještě 

5.řádek výslovnost / ty živjoš/= ty bydlíš, /my živjom/=my bydlíme 

3, písmeno Юю /ju/ 

Píšeme 5.-8.řádek 

5.řádek výslovnost /júrij/=Jurij, /júlija/=Julie 

6.řádek výslovnost /kaťúša/=jméno Kaťuša, /Vaňka/=jméno Vaňuša 

7.řádek výslovnost /ja gavarjů/= já mluvím, /ja znáju/= já znám, vím 

8.řádek výslovnost /ja priglašáju/= já zvu 

4, tvrdý znak ъ – píšeme 5 řádků, tvrdý znak je jen malý 

Výslovnost 4.řádek /vjezd/=vjezd, /sjezd/=sjezd, /padjézd/=podjezd 

Výslovnost 5.řádek/abjasníť/=vysvětlit 

Slova, která neumíš, si do sešitu dopiš i česky, výslovnost nepiš. Máme tedy 

hotovou celou stranu 24, kterou mi prosím, ofoť, oskenuj a pošli na email 

vaculikovarj@seznam.cz do 5. 4. 2020, kdo tuto možnost nemá, ať mi rodiče 

napíší, že máte hotovo, děkuji. Zatím jste mi nic nezasílali. 

Úkol č.2 – pusť si toto video / 14minut/ 

https://www.youtube.com/watch?v=URBzVOAokg8 

https://www.youtube.com/watch?v=URBzVOAokg8


1, poslouchat a jen opakovat písmena azbuky. My máme abecedu, rusky 

/alfavít/. 

2, poslouchat a na papír nebo ve vzduchu prstem si psát tato písmena 

3, poslouchat, opakovat a do sešitu si slova, která uvádí jako příklady, je tam 

vždy obrázek a přeloží i tato slova - psát ČESKY!!! do řádku za sebe, rusky ne, 

protože neumíme ještě všechna písmena. 

Cvičení nemusíte udělat najednou, je lepší si práci rozložit na více dnů, tím 

opakujete.  

Například: Jeden den bod 1., druhý den bod 2., třetí den si zapíšete slova, 4. 

den ofotíte tato slova, nebo sken a pošlete na můj email. Až budu mít od všech, 

že splnili, pošlu vám řešení a vy si zkontrolujete. 

Věřím, že se Vám to video bude líbit a bavit Vás, těším se na Vaše zaslané 

práce.   

 

 


