
Milí žáci,  

 

děkuji mnohokrát všem, kdo mi zasílá své vypracované úkoly. Snažím se Vám je opravovat 

co v nejkratším čase, někdy ale prosím o trpělivost, přece Vás je hodně a zabírá i nám, 

učitelům, opravy hodně času.  

Minulý týden jsme začali nové téma «Профессии» a zároveň jste mi ještě posílali své úkoly 

z předminulého týdne, kde zákeřným pro mnohé z Vás se stalo cvičení na opakování 

skloňování osobních zájmen. Docela hodně chyb bylo v tom, proto jsem se rozhodla tento 

týden zaměřit se na opakování skloňování osobních zájmen v 2., 3., 4. pádech a také 

některých dalších aspektů gramatiky. Vytvořila jsem Vám prezentaci, kde podrobně 

s příklady popisuji gramatiku, kterou musíte zvládat v prvním roce studia ruského jazyka. 

 

1. Prosím prostudujte prezentaci (musíte mít zapnutý zvuk, je namluvena, stejně jako 

předchozí).  Odkaz na video:  https://youtu.be/SCIa4HfqrNU  .  Pokud potřebujete si 

něco z toho vypsat do sešitu, je to na Vás.  

 

2. V pracovním sešitě prosím udělejte na str. 49 cvičení 1-a. 

 

3. V pracovním sešitě prosím udělejte na str. 49 cvičení 3-a, 3-b, 3-c (pozor na profese, 

které v RJ jsou stejné pro mužský a ženský rod). 

 

4. V pracovním sešitě prosím udělejte na str. 50 cvičení 5-a, 5-b (měníme rod, dáváme 

do 7.pádu). 

 

 

Svoje vypracované úkoly mi stále můžete posílat na bendova@zsstjicin.cz  

 

Nově nabízím dobrovolnou videokonzultaci. 

 

Kdy: Středa 15. dubna od 10.00 do 11.00 

Jak: Velmi jednoduše: kliknutím na uvedený odkaz: https://telekonference.eu/join/eyqoqz  

Co potřebuji: ideálně notebook nebo PC s webkamerou a mikrofonem (popřípadě chytrý 

telefon nebo tablet), připojení k internetu 

Poté zadáš jen své jméno (např. Jan Starý) a dáš povolit mikrofon a webkameru a jsi TAM. 

NIC se neinstaluje. 

Proč: je to dobrovolné, můžete mi položit otázky, číst nebo jen tak budeme komunikovat. 

Prohlížeč: Využijte prosím prohlížeč Google Chrome, kdo nemá, si ho může naistalovat 

(dole odkaz, trvá to asi minutu) 

https://www.google.com/chrome/?brand=CHBD&gclid=EAIaIQobChMIo--

a98zJ6AIViZntCh3AMQQ-EAAYASAAEgINR_D_BwE&gclsrc=aw.ds  

 

 

Mějte se krásně,  

Olga Bendová 
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