
Ruský jazyk – učivo splnit do 26.4. 2020 – 6.třída 

Děkuji těm, kteří mě informují, jak úkoly zvládají a zasílají to, co mají, na ostatní 

stále čekám. V úterý se doufám mezi 9-10h všichni uslyšíme přes Office 365. 

Budeme pokračovat písmeny v PS/pracovním sešitě/, abychom už uměli celou 

azbuku a mohli si vše přečíst a uměli vše napsat. Pak už to bude veselejší! 

1, PS str.23/ dopíšeme si první písmeno - Жж /Ž/ - sleduj tahy, jak se píše, 

jedním tahem, píšeme všechny řádky a čti, napiš si, co znamená česky. 

3. řádek - /ža, ži , žu/ 

4. řádek - /až, ož, jež, už/ 

5. řádek - /žorž = jméno George/ 

6.řádek - /pažálsta = prosím/ - nečte se uprostřed /uj/ 

2, PS str. 23/ dopíšeme si písmeno – Фф /F/ - a, napíšeme nožičku a k ní 

naležato osmičku nebo b, nožičku a k ní dvě kolečka nebo c, naležato osmičku a 

k ní nožičku, píšeme všechny řádky a čti, dopiš česky 

3. řádek - /fi, fa, fě, fo/ 

4. řádek - /of, af, if, uf/ 

5. řádek - /filíp – francúz/= Filip je Francouz. 

6. řádek - /fráncija/ = Francie 

3, Dny v týdnu. Do sešitu si ze cvičení v PS str.23/cv.3 opiš názvy dnů v týdnu i s 

přízvuky!, do jednoho sloupečku rusky, do druhého česky. 

Понедельник - pondělí 

Вторник - úterý 

Среда - středa 

Четверг - čtvrtek 

Пятница - pátek 

Суббота - sobota 



Воскресенье – neděle 

4, Pusť si video, ve kterém se několikrát opakují dny v týdnu, a říkej nahlas, 

nauč se nazpaměť, docvičíme také v online hodině: 

https://www.youtube.com/watch?v=6AaR86kxZDE 

5, Procvičení dnů v týdnu v testu: 

Jazyková laboratoř, najdi seznamy, pak dny v týdnu, spustit test z Rj do Čj a 

naopak. 

https://www.jazykovalaborator.cz/testy.rustina/ 

6, Ofoť stranu 23 v PS, celá vyplněná a pošli do 26. 4. 2020 na email: 

vaculikovarj@seznam.cz 

Těším se na vás v online hodině. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6AaR86kxZDE
https://www.jazykovalaborator.cz/testy.rustina/
mailto:vaculikovarj@seznam.cz

