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flo6pó nolttíLtoeamu!

MtlHttnéceHHI|K

flécnrz: r{ýHra-IIáHIa . ..l:..

Kar Ha róHensrnř nenór
9acrýurra.
MúneHr,rvft rst lrorZ .

Karróura

JIro6úrenr'-psr6onóB .

Lekce na přcíní Jana: Mtím ztíjem umět ncízvy stcítů, protože jezdím s rodiči
po celé Evropě.

obrázkový slovníček na téma Evropa

Mlt nce >rusělt n Enpóne

Slovesa: xolré.lls, éxats, 3HaTb' norrrauárl

Zeměpisný kvíz

CnoHeHoger. Cnaůrc Mu",tLtuztíu, .

Ha pá4ocTl, I4 AJIÍ pa:snevéHnf'

]" l.:i...:'.. Lekce na přcíní Bdrl: Mtím rcídcttypohtíd|q pana Wericha,
se slovy. Vyberte podobné i v ruštině,

v nichž si hraie

obrázkový slovníček na slova s 6
flpo 6á6yluKy II derelróra Bópro. IIo "U. Ka"uúrucrcoj4y .

Skloňování podstatných jmen rodu mužského a ženského v jednotném čísle

HEurróro HEodúqnoe HEcTI4xoTBopégve. T. Coddrcuru

Ha páqocTb I{ AJIÍ pa:nnevéH\Ífl'

Lekce na přdní Matěje: Nenašlo by se jedno slovo na všechno? Mně někdy
z' těch slovíček jde hlava kolem.

obrázkový slovníček s vazbami slovesa udmú

Kronuer? ...
Skloňování podstatných jmen rodu středního v jednotném čísle

Skloňování tvrdých přídavných jmen

Cnýuař Ha qopóre. IIo P. 3ettěruoů u C. Izleauóey

I ;.

Ha págocTb 14 AnÍ passneuér.l|fl'



zi. lekce Lekce na přríní Markéty: Zajímalo by mě, jak v Rusku slaví VtÍnoce
a Silvestra a jaké drÍrlq si kupují.

obrázkový slovníček na téma obchody, nákupy

Kar [éqsI Mopó:r'r nogáprra pacilpeAelý.nll, Io. Hurcúmuucrcuť,t.

Vyjádření potřeby, výrazy rttído, uýcruo; urue ruýxeu
Hec6ÉInrullecqMeqrú.C. Muxattrcóa,'
Ha págocTb ýI \Ilflpasnnevé:nvIfl, .

Bonlruóri no4ápox ylx te6Á

lekce Lekce na p

učí rusky.

řcíní Veronilcy: Chtěla bych si dopisovat s nělým, kdo se také

obrázklový slovníček na téma Zájmy dětí' zvěrokruh

B Hyvór ! |Iepenúcra IIep en rtcra flepenúcra flepeu rtcra
Skloňování podstatných jmen

Skloňování osobních zájmen

Kro rr,r rro ropocróuy?
Bonr,rýrrr, g. Azruua Eapmó
Ha pá4ocTE, 14 AJIÍ pasnnevéHrax

6' lekce Lekce na přcíní Elišlcy: Chtěla bych si povídat o obyčejných věcech,

obrázkový slovníček na téma Život v rodině

fipyrórZ 6sI ua lroěu uécre ... IIo o. Péueav
Casování sloves .

Vyjádření povinnosti,

Bá6a frá _ cxásra
vyÍazy s ooJIMeH

Ha pá4ocTb u \IIfl pa:srrevéurar

Bepdnróg _ néoaq

7. lekce Lekce na přrÍní Radka: Mohla by být lekce,
Třeba jako časopis.

ve které by nebyla mluvnice?

od hororu přes kouzla a zqímavosti po hlavolamy

Rozcvička do každé hodiny

Přehled ruské gramatiky _ kdykoliv můžeš nahlédnout

Rusko-český slovníček základní slovní zásoby

Česko.ruský slovníček základní slovní zásoby
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