
Ruský jazyk – učivo do 22. 5. 2020 – 6.třída – splnit do 24. 5. 2020 

Děkuji všem, kteří mi posílají v termínu úkoly a účastní se online výuky, která 

vám jejich plnění určitě usnadní. Pokračujeme ve 3. lekci. 

1, Dny v týdnu po předložce /uč. str. 37 nahoře/ 

- zopakuj si dny v týdnu – najdi seznamy – dny v týdnu – oba testy 

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

- do sešitu si do druhého sloupečku vedle dnů v týdnu zapiš dny s předložkou 

v ze šedého rámečku i s přízvuky od pondělí do neděle, vysvětlení: 

Во вторник = v úterý má rozšířenou předložku kvůli výslovnosti /vaftornik/ 

в воскресенье = v neděli /v učebnici chybí/ 

2, Oprav si překlad vět z minulého týdne v sešitě nebo je tam opiš: 

1, Я знаю это. 

2, Что ты знаешь? 

3, Саша это знает. 

4, Мы знаем Наташу. 

5, Вы знаете  нашу бабушку? 

6, Они знают маму. 

3, Do sešitu pod věty si zapiš: 

V ruštině musí být v každé větě vyjádřený podmět. 

Umím to. /já – v ČJ nevyjádřený podmět/= Я знаю это. 

Zápor ne se v ruštině u sloves píše zvlášť. 

Neznám Natašu. /ČJ dohromady/= Я не знаю Наташу. 

4, Věty z minulého týdne, teď ze cvičení 2, napiš znovu jako věty záporné. 

/Neumím to., Co neznáš?, Saša to neví., Nezmáme Natašu. atd…./ 

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


5, Do čtvrtka 21. 5. do 14h odevzdej svůj pracovní sešit a list s opakováním 1. 

a 2. lekce – listy vlož do sešitu, listy i sešit budou podepsané, zkontroluj, 

prosím, odnes do vestibulu školy do krabice s mým jménem ke kontrole a 

hodnocení. 

Pokud to nevejde do krabice, není moc velká, polož někam, kde je místo. Příští 

týden v pondělí tam bude připraveno opravené k vyzvednutí. 

6, Online hodina je v úterý 9 - 9.30 -10h – dvě skupiny. 

Těším se na vás, vše si procvičíme a vysvětlíme, připravte si dotazy, čemu 

nerozumíte, co chcete vysvětlit. Budeme číst báseň o azbuce na známky.  

Tento týden nemusíte nic posílat zpět, kdo ale chce, tak může, stačí jen info, že 

máte splněno. Pěkný týden.  


