
3-uň ypóx Lekce napÍániPavla: Chci se naučit azbuku (1. část). ...... 18
i . , .ýl ........... l8A3OyKa - ptsnlcKa
Překlad ruských slov na záklaďě podobnosti s češtinou .....20

Lekce na ptání Honzy: Chci se naučit azbuku (2. část). .... 23

Kro áro? Kro ryr? Kro ranr? _ rozhovoty .'..23
Naučíš se číst apsátpísmena: A, K, M, o, T, A, B, H, Y 9, E, fl .......'..,.,...'.....24

Lekce napŤťníMartina: Chci se naučit azblkl (3' část). .................... 30

B ÝIrrreprrére. Ha crcáňne - rozhovoty '......'.. 30

Naučíš .. oi,t apsátpísmena: E,3,I4, [, B C,I, ň, bI ........'......... 30

Seznamujeme se ........."' 33

Lekce napŤániPetra: Chci se naučit azbuku (4. část). ...... 38

ilosHanóN{bTecř'' áro uoí ceusí - rozhovoty ...........'...'. 38

Naučíš se číst a psát písmena: n, II, q' III' b .............. ,.,..39

Gramatika.. Číslovky do 20 .....,.'.... 4r
Jak přeložit české mám, nemám .....'.'...........42

Lekce napÍání Soni: Chci se naučit azbuku (5. část). .......46

llepevrérrsr q 11106rlÉ) 'rozhovoty .................. 46

Naueis se číst apsátpísmena: X, ilI, X, Ě,Io ...'....... ,'...47

Gramatika: Časování sloves typu uurárs a ronopúTb ............ .......... 53

Lekce napŤániAdriany: Chci se naučit azbuku (6' část). .................... 55

Y rěru AeHb poilc4égug - text ...,...... . .......'... 55

Naučíš se číst a psát písmena: o, b ....'... ...!.........!.t........... 55

I{ro 6írrro na o6éa ....... 59

Gramatika: Časování slovesa lmIITb v jednotném čísle '.'...... .............. 58

Minulý čas sloves éxars, 6r'rrs, ecTb' cT'ecTI' ............ .... 59

4-rrž ypóx

5-sIň ypór

6-óň ypóx

7-óň ypór

8-óř ypór



II. část

9-srii ypórt

10-srň ypóx Lekce na přání Gabriely: Chtěla bych znát slovíčka, která se hodí

pŤikaždé prilezitosti '......70
Y Múuru s rocrÍÍx - rozhovoly .................'.... 71

Béx"runsIň cJIoH. B. JIýuuru .,......,.74

Bopórra u wcá. 14. A. Rpwnóa ,..,..',..... ..'....,... ]5

3rróe ýrpo . IIo B. Eépecmoay ..'..'..77

Gram,atika:9ro re6é upánurcn? .',......'..,....,..73

Slovesné vazby sloves odlišné od češtiny: uos4pan.nítr,, xeutá.rs,

6rrarogapúTb ............ ,......,............ 73

Lekce na přání Terezy: Chtěla bych umět názvy dnů, měsíců, počítat alespoň do sta.

Mámráďamatematické hádanky. Ráda si hraji si čísly. ........ '............. 78

Ka"lerrgápr XX séKa - text ,..'......, .',..'.'.'........ ]9

Bo"rr ra sáqu - text ....'.. 88

Gramatika: Číslovky do 100 .......... 81

3. pád osobních zájmen,2. a3. pád podstatných jmen .... 84

Počítaný předmět po číslovkách2,3,4 a číslovkách složených ..'..... 83

Lekce napřániDominika: Chtělbych si umět popovídat o tom, kdo co rád dělá. 89

rlro q 
"rro6lró... u qeró rre lro6"rró. IIo uomúaau B. fpazýrucxozo .,'.....,........... 90

Gramatika: Rád(a) - nerad(a) něco dělám ,'..,..92

Časování sloves nro6úrs, urpárs, cuorpérs '.......'....,.'.92
Časování zwatného slovesa Karárscq ......'.'.. 93

Slovesná vazbanrpárs Bo qmo ..................... 93

Lekce na přání Anny: Chci si popovídat o škole, o předmětech, číst vtipy

o škole. ................... 96

Y sac aóua róxce rar< 6srnáer? - rozhovor .,..,.,....,. .'......97

Gramatika,. Řadové číslovky do 30 .................. 99

Časování sloves yuúrs, yuúrscr ........'....... 10l

Minulý čas ....'...... ...... 103

Vvkání v ruštině '....... 103

11-srž ypóx

12-už ypóx

l3-už ypóx

14-nž ypóx Lekce na pŤáni Kristýny: Chtěla bych se naučit slovíčka, abych si mohla s Rusy

popovídat, jaký kdo je, kdo se mi líbí.
K Hau npn.lreré"lu I'HoII"'IaHeríHe! _ text

Gramatika: Časování sloves puconárr', QororpaQúponars, rauuenárs ........

Základní tvary přídavných jmen

2. pád osobních zájmen
Slovesná vazba - podobat se komu

4

106

107

109
111

ltJ
II4

15-ui

Rusk,

Českr

Biblic



15-sIř ypóx Lekce napŤání Vojtěcha: Mohl bych se dostat do situace, kdy bych mělRusa provést
naším městem. Potřeboval bych se naučit slovíčka ......... 1 16

Iópo4, r4e n xuný, lt MecTá, xorópue q 
"Tlo6flřó 

_ text ..'.'............ 117
Grclmatika: Časování slovesa}I(IiTb' u1rlt,uoňrrÍ, npuňrú ............ 119
Minulý čas sloves ugrú, noňrú, upnňrú ..... 119
Časování slovesa xoArÍrs '.'.......... I23
Skloňování tázacich zájmen KTo' qTo .........i.......... ,.'......... 123
4., 6, a 7 , pád podstatných jmen '.. I23
Shrnutí skloňování podstatných jmen v jednotném čísle tVrdé vzory '..,.'....'.'' I24

Rusko-český slovníček.......'.'.... '...'.... 131

Česko-ruský slovníček '... 140

BibliograÍie .........'..... ....... 150


