
Ruský jazyk – učivo splnit do 5. 4. 2020 – 9.třída 

1, Zkontroluj si prosím svůj překlad do češtiny z uč. str.10/cv. 1.4., chyby si 

barevně oprav: 

O prázdninách jsme mohli cestovat, protože jsme měli hodně peněz. Američtí 

studenti také rádi cestují. Společně jsme si prohlédli zajímavá místa a seznámili 

jsme se s obyvateli různých měst. Jeden týden jsme bydleli v hotelu. Tam jsme 

potkali mnoho zahraničních turistů a studentů z Francie, Španělska a Německa. 

2, Přelož tato slovíčka písemně do sešitu: 

průvodce, časopis, host, pedagog, slovník, památka, obyvatel, ruský jazyk, 

noviny /kontrola z minulého týdne, co umíte/ 

3, Pusť si toto video /8minut/: 

https://www.youtube.com/watch?v=UUQW9TztA_A 

Do sešitu udělej zápis s nadpisem: Музей Фаберже – пасхальные яйца 

/velikonoční vejce/ 

- pod sebe zapiš názvy všech vajec ve videu, názvy se píší v uvozovkách velkým 

písmenem – do druhého sloupečku názvy přelož do češtiny nebo je odhadni 

- na Wikipedii zadej Fabergeho vejce, přečti si první odstavec a historie vzniku 

první odstavec. Pak do sešitu písemně česky odpověz na tyto otázky, nemusíš je 

přepisovat, když budeš odpovídat celou větou, bude to stručný zápis o tom, co 

jsou Fabergeho vejce: 

1, Jak vysvětlíš, co je to Fabergeho vejce? 

2, Kdo tato vejce vytvořil? 

3, Kdo v Rusku objednal první vejce a pro koho? 

4, Kolik vajec – originálů bylo celkem vytvořeno a kolik z toho pro carskou 

rodinu na zakázku? 

5, Kolik exponátů se dochovalo do současnosti? 

https://www.youtube.com/watch?v=UUQW9TztA_A


Slovíčka z bodu 2 a odpovědi na otázky z bodu tři, vše zapsáno v sešitě, prosím 

ofoť, naskenuj a pošli na email vaculikovarj@seznam.cz do 5. 4. 2020, kdo tuto 

možnost nemá, ať mi rodiče napíší, že máte hotovo, děkuji.  

Doufám, že se Vám toto video bude líbit a bavit Vás, těším se na Vaše zaslané 

práce. Můžete připsat, jak se máte a jak se vám líbí a daří při domácím studiu. 

 Ваша учительница 

 

 

 

 


