c)

Proč jsi rozuměl(a)? Ve kterém okamžiku jsi
pochopil(a), o kterou pohádku jde. Která slova jsi
zachytil(a)? Dokážešje zopakovat? Jak na tebe
působíruština, jaké vnímáš rozdÍly?

Ruština a češtinajsou slovanské
jazyky. Znalost mateřského jazyka ti tak pomůžepochopit obsah
jednoduchého ruského slyšeného
textu, když mluvčíhovoří pomalu. Neboj se také odhadovat
výz;Ír;am slov podle smyslu slyšeného.'texfu.

Zopakuj si, co víšo slovan-

.r-b

7Z

ských jazycích.

3. Fonetické cvičení.Rozcvička do každéhodiny.
Dobře poslouchej fonetickou rozcvičku, kterou budeš začínatkaždou hodinu aspoň dva
měsíce výuky. Jednotlivé části budeš nacvičovat postupně.
A- o

- U. da- do - du. ta - to - tu, na - no I, pi - pi -pi, si - si - si, bi - bi -bi
Y, vy- my - ty, pi -py - pi - py

nu

A - o -Yaa - Áo - Áy, Ta-To -Ty' Ha - Ho - Hy
V[,rru- rIH - nI1, cr - cu - ut,6n-6u-6u
bI, nsr - MLI -rbl, rr - rIbI - rr - rbl
X, NNx - }KII - xa- }Ke - xo. }Ky

Ž,zzz-Žy -ža- Že -Žo -Žu

Š,ššš- šy - ša- še. šo - Šu
C, cyp - cyp - cyp - cyp - cyp - cyp - cypx- --.
SC, SCI - sca - SCe - Sco - scu
Či - Ča- če - Čo - Ču
C, ČiČiČi-

L, gla -

|a - la,

glo - lo -

1o,

III, urrurrr - rrlu rlre - ,''o - ruy
'''aqbln
|I, ulrn - ublr ubln - ublr - ublrl - ubln - Ilbln

cyp

glu - lu - lu, gly - ly -

UrilIa-u{a-qe-uo-il{y

ly

tI, ununvu, qtl - qa - qe - qy
ma - Ia - l.a, Ir]o - no - no, fny - ny - ny, frILI "r[,

4. Jak na výslovnost ruských přízvučnýchsamohlásek á,

a)

rIbI - rlbl

ó,í.

Při poslechu pohádky sis určitě všiml(a) silného důrazu ve slovech. To je přízvuk.
Přízvuk je silové odlišeníslabiky slova od okolních slabik.
Přízvučnouslabiku čteme velice silně a výrazně. Je výraznějšínež slabiky nepřízvučné.
Vyslov tak, jako by ti při vyslovení slabiky měl pomoci úder kladívka.

b)

Prohlédni si obrázky a zjisti rozdí| mezi ruskými a českými samohláskami.
Tady se tvoří česképÍizvučnésamohlásky á, ó, íJ.
Tady se tvoří ruské přízr,učnéá, ó,

i.
2.13

Při výslovnosti ruských samohlásek je důležitézaokrouhlení rtů jako u hlásky u ale řekni á . ó ("á' - 'ó) a rázné otevři ústa.
m'á - m "ó - mi,t"á - t "ó - tu,p,á - p "ó - pu,n',á - n.'ó - nú, s "á - s"ó - sLL,z,'á. z"ó - zú
5.

Jak na nácvik výslovnosti ruského měkkého u

{i], a

tvrdého ruského bI [y].

a) Ruské rz [i] je měkčía vyšší,než je v českévýslovnosti.

pi.
l:,,*,,,,-^
sť',,,,,,,..- i,!,,,.,,,,=
...'í;, n
,.-í,;,,",n
.,.-í,;,,n
.';.-9j-..-

Představ si kuře a napodob jeho pípánípi pi

ryF.l5t.
.,-:-

"\'-*ť'

\,!t

'].'.ťi.;

.kh

í*".g;Fi.'t..o.$
,\,lt ...;l,l

"\*'oť,
.j

"Áfu

V ruštině, na rozdíI od češtiny,
kde.při spisovné výslovnosti je
jen střě.dní [i], mají žáci v ruštině ýhodu v tom, že ptt diktátu
přesně s|yší.kde je u li] a kde
[yl.

r4,til5ť.. "'
\'ťJ

''];:'t.j

'\*"*í,,.

4fu

Zkus se soustředit na měkkost i u dalšíchslabik.
i dididididi nininini lilililili sisisisisi zizizizizi bibibibibi mimimimr vrvrvrvl

j rj rj rj rj

b) Ruské sI [y] je výrazné tvrdšía tvoří se níže.

Nejlehčípomůcku, jak na ruské tvrdé sI [y], ti napoví obrázek'
c) Na známou melodii zpívejte střídavě pipipi a pypypy.
Rozdíl by měl býtvýrazný.
6.

Jak na nácvik vÝslovnosti ruských tvrdých souhlásek
ut [š]' q [c].

a)

Při výslovnosti ti pomůževysunutí spodní čelisti a přídech.

za-ze-zo-ztt-zy
sa-se-so-su-sy
cá.cé-có-cú-cÝ
b)

}K Íž],

Souhlásky }r.Iž|,m [š]' q [c]jsou
na rozdí| od češtinvvždv tvrdé.

Naznač hlasem let brouka
z-){{}Kx N(x){t }Klcx

Ž-xxx Ž-xxN

Ž-xxx ž-xxxxxx
z-)rc{(x

Ž-x

xx xxx

xxt}( x{x}K }(}Kx

J
10.

tÍi aŽ šest tidí
ve.skupinkách rozhovor, kdy
k větám i více slov.
n ,,uritž t.amva;i. Doplňte

' iffiltŤJíjjlli:il*T.Tfilffin.e
*"nrr..
téměř najednou

'"ie

yqý pý.:Yl:]'Éi-!
a). Her. g He quráro .fl
tlTo
Tbl t|llTaeulř'.
ronopúruu.
á,o
'o'
ouá rariuýer!
orr qraráer, a oHá,ue uvtáer,
qraríere? áro nrróxo!
qTo quráeu.
""
í""ó;", xopouró' Mlr ronopúM'
Iloueuý orrú ge quráror?

il

lrerrí!

b).fl ronopó: - oná lrtl6rar
rró6nr rc6it?
Tst ronopúuls, vro lÓrrlrq
|IpeÁcránlre ce6é, orr roeoprÍ', To...
Mu ronopúM' r]To xopouró, uro ll^lau
Blr ronopúTe' qTo áro xoporrró? [a?
A orrú ronopír, qro áro urróxo!

rsonló aouóž.
Trt róNe ssoHúIus aorvlóň?
A on rollý :nourÍr?
Mrr sa\a :norrúu!
Br,t ilau snonúre?
oirú narvr:soHír!

c) -fl

časovánísloves
slovesa k I. nebo II. časování.
poor. koncovek v přítomném čase patří ruská

časování
qurárl
g' ,a1rárc
TbI quráerul
oH ,auráer

I.

ML'l qllráeu
BbI quráere
oHú qllráror

Il. časování
rosopúrs

Í
TbI
oH

loBoprc
rosopúrrrl
ronopúr

MbI
BbI
orrú IoBopfT

IoBopI{M
|oBopIITe

}Kx Xx
It)

II]Iu 14,a

Xx

Xx

Ěe Ea
IO

ro

il

ro

ZŽ
Šese

Chch
jo('o)
ju ('u)

qrarárs.
se časuje většinou podle vzol.tl
sloveso
-Rrs,
-aTÉ,'
na
Když je inf,rnitiv zakončený
nonropírs, otseuá.Is, clýularr...
Např. lrrpárl, 4é,rars, 3HaTb'

11.

Platípravidlo:Je-live2.os.č.j.vkoncovce-eilI}''tak3.os.č'mn.budemítkoncovlcu-ror
nebo -Yr.

_rtrs, sloveso se časuje podle Vzol1l roBopl|Tb.
Když je infinitiv zakončený na
. .
y.uirr,. rrro 6rtrl', norryuúts, no4apúrr'. bude mít koncovku -qr
uo3nonúrr',
ssoHúts,
Napi.
j. v koncovce ;*,':;ř'3. ;..č. mn.
i]ůŤip.;;iálo: Je-li ve 2. os. č.
nebo -ar.

Taktočtemezápisslovesaveslovníčku:qurárr,,-á]ff,,.áeurlo-áror
j. př. č. čti qilráto.

1. os. č.
Koncovka .áro je 'utá"o."i
čti qraráeurl.
j.
p:
č.
os.
Koncovka -áerus w,,,
:
č. m. př. č. - čti.IuráIor.
os.
3.
patri
-aror
Koncovka

52.t
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I

ď}
-ftn"ti"uá

1

poslechu čti pře.
v-Rusku ohromíš. Nejprve při
rozcvička. Znalostí tohoto přání
Ktukům přejte ,,6Í,ITb necěrrsru scefAá...
klad, potom nor.oiixret čti s nahráň;".

C aHéu pox4éHrx uos4pauíro
14 or eceň lyuú xe,qárc:
Cuácrsl, pá4o cru, 4o6pá,
Eulrr aecé:ron scerAá.
YrrbI6árlcs, 4ólro XIITL''
,rl óaqNa páaocrs npuHocúru.

tS dňom raŽďéíje pezdravťáju
i at fs'ej dušý žyláju:
ščást'je,rádesti, dabrá,
b/ vis'óleju vs'igdá.
ulybáce, dólge žyť,
ťuďe'm rádesť pr'inas'íť.]

Blahopřeji k narozenrnam
a z ce\ého srdce přeji
štěstí, radost, dobro,
abys vždy veselá byla,
usmívala se, dlouho žila,
lidem radost přinášela.

na s. 70 a v PS na s. 40.
umět.
je
#řň;*ičovat i., nu konci lekce bys měl(a)

v učebnici
2. Seznam se s novými slovíčky
V lekci se budeš slovíčkapostupně

s tužkou v ruce.
.}:"u;1j-..l.:T:::"H.:H:-a
návštayě
navazovat přáÍá,u,,rozhovory ,,Na
Yíši.:
oo zinoiu i',"i^::.Ť:'":'::,r::t**aomáhaií
hodí
se
blahopřání
Jednotlivá
é z dv o řilo stn í v azby.
š iih n ss ai, zatrhátv ej u st áte n
f':ř:
zeq 1ed € glÍeř x€x oue?J}ez
Áp7,l

j

H#Jíd;í:

4.

1u9,io1qpoo

€ {op9l 1u,trd

Jue^oISo

rocríx y Múuru.. na s. 71.
A teď si přečteme úvodnítexty ,,B
tamo kam patří.
tón, dojatý, bodrý, zamilovaný
Zvo|teslavnostní
.
přehánějte
a) Hlasově
Ilo-:gpas-Ií-eN{! A co dodaií osobně,
slabikováním
sborovým
stručně
i
b) Rusové gratulují
to přečti.
ty.
c) Přečti, co tly sis přál(a) nejvíc
a pouze zdvořilá-poděkování.
d) Přelož do češtinypiálig:lloYn,T
a,,[u ituvit o ceně nebo neuznávat rovnopravnost?
K zamvšlení: Je vhodné při přijíma,i

dárk'v.

fI

x

()i
OJ

..i"Žáilň..i{*;..*sr.jtó.ši-i.g.urní
5.Kroxvnti.rlianól-tnoeápori?$r.o,n.o;rvuúrrarcóňnoaápox?Postavypojmenu.itepodlespo-

} Vzor: -

-

A

"
TTÍii:.].'"

-Í no"lyuú,.r rrírxn il ryuúrr ltel.
A MápruH?
-fl uo.ryurÍ",ra uerr ra xynúrra 4ocrý.

6.Častýspolečenskýobratsobvyklýmiodpověďmisesousedemtřikrátobměňte.

_ Cnacú6o!

Claculo, xopouró!
Cnacú6o, Hil.Ieró!

Clacuío, rropuá'.rrrro.

72.n

I

Mu
8.a)

Kan nená?

- flpuné1 Árrx!
Kar lerrá?
- 3apáncrnyř, Múrua!

i

se máš?
Rusové odpovídajína dotaz Jak

(rroí) yelá?

nej.častěji fn.1cú6o'
Huqeró! Nechlubí Se, anl Sl nestezuJl.

Karc

Ý
Kro

Ha qěru rcaráercq?

Čti a zrychluj. opakuj alespoň 10krát. |{ezamotá

@-

BE

[u'e']
[n's're

BEJIO

Benocr{

Ha

qěn,r orrrÍ rcarárorcq?

jazyk?

]

[n'e'le cu]

serrocnnéA
10. a)

se ti

[n'ei:re czné4]

Na čem kdo jezdí (s. 89)?

Í xarárocs

Ha ..... .
TsI r<aráe...cq Ha '.'.. ?

Tólraru róNe xaráe...c,f, Ha .....

Ha BenocnlleIe
rra n,larrrúHe

Ha:ró4xe

.

Msr xará...cfl' Ha nerrocunége.
BsI xaráerecr Ha ..... ?
He1 uo cecrpá v6par rarálorc,g .'.'.

Ha póruarax
Ha rrťrxax
Ha cáHxax

na crróy6opae

.

Ha

rcarárscq čti [xaráqe] - jezdit
fl.

KaTaIOCfr

TbI

KATAEIIIbCfl

OH

KaTaeTcfl

MbI

KaTaeMcq

BbI

KATAETECI,

oHú

KATAIOTCfl

b) Ha qěu

Tsr
11.

Zvratné sloveso je v ruštině jedno slovo.
Končí-likmen zvratného slovesa na samohlásku,
přidej .cs, xaráro i cl.
Končí-likmen zvratného slovesa na souhlásku'
přidej -cR, xatáeurs -| cq.

rsr rcaráeruscg? Ha qěu

rre

"rró6urus rcarárscq?

urpáelllb B Qyr.6ó"r?

a)

)

cxéřre

Při učeníněkterých sloves je nutné si zapamatovat jejich vazbu. Doporučujeme utvořit

si řečový vzorec) do něj můžešdosazovat dalšítvary.
Vzor: -.fl urpáro n rrráxuarrr.
A so qro rsr urpáerrrs?

Zapamatuj si!

Co hraješ?
Hraji fotbal.
b)

Bo qro rsr urpáerus?
.fl nrpáro n Qyr6órr.

urpéns n $yr6órr
urpárl, n pá:HsIe úrpsI
rzrpárs s xoN4nsórepHr,re úrpu
urpárt B MÍlI
rarpárr s rIráxlr4arsr

Tu róxe nrpáe[Iř' B Qyr6ó'r? BsI róxe urpáere?
Když se učíščasovat slovesa, je dobré si pomoci krátkou větou.

r,rfpaTb B KapTbr

urpá... B .'... .
róxe urpá... s ..... ?
He1Ho Bácx urpá... .

-fl

Trr

Mu rarpá... B ..... .
Bu róNe urpá... s ..... ?
Her, Ho AuróH rz Cepréžnrpá...

.

n.93

C

Iae orrú padóraror?
Kdo z rodiny kde pracuje. Kdo tě svým oblečenímzmát|?
} Vzor: Málra pa6óraer n [ón,re aeréň.
- fae pa6óraer lsofll'r'áMa?
- B Aórrae leléťl,A rso'í vrálra?

11. a)

ffi

Pozor! Všimni si!
česky robota
rusky pa6óta

13

e=;

ttu@u

ffffi

K
t4

b)

A qro rrr uóxerrrr crca:árs

o cnoéň ceusé?

lae? - Tau!

Kyaá? _ Tyaá!

- Málra, xy4á n,rlr ulělr?
- Tylá, xylá r:ra:á ntx4Ár.
- A lroú r:ra:á s:'ýxy rugÁsr.
L2. a)

Přelož název jedné ruské lidové pohádky. Pohádka není o skleróze.

ÝIph rylá He snáro ryAá,
npllHecú ro rre sHáro qro.

Upozornění!
Někdy se zaměňují slova rau a ryAá.
Zkus si jejich užiti zapamatovat podle vzotce,.
Ile? - Tau! Kde? - Tam!
Kyaá? - Tyaá! Kam? _ Tam!

b) Tyaá? Tau? Pomáhej si otázkami.

flércxlail ca,q. T...6íuo xopotuó, r... usI nrpálru' Ho cfIaTI, 'I T... He xorél. Ceňqác r... xó4tlr
6par Kápel.
áro uyséň. T... s:rro6lrró xo4úrs. T... scě o rópo4e.
c)

Přelož a správnost překladu si ověř. Určitě víškde.

To je mateřská školka. Tam bylo dobře, tam jsme si hráli, ale spát jsem tam nechtěl. Teď tam

chodí můj bratr Karel.
A tady je supermarket. Tam chodím rád. Je tam všechno. Ale je to daleko.

122.r
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