
Milí žáci,  
děkuji moc všem, kdo aktivně pracuje v našem Google kurzu, komunikuje a zasílá 
své úkoly.  
Věřte, že si všímám, kdo jak pracuje, vše si poznamenávám, a pracovití a pilní 
studenti budou na konci roku odměněni.  
Bohužel jsou ještě žáci, kteří se ani jednou za celou tu dobu neozvali a neposlali ani 
jeden vypracovaný úkol. Prosím uvědomte si, že i Vás na konci roku budu muset 
hodnotit. Všechny úkoly si můžete zpětně prohlédnout na webových stránkách školy. 
Jestli máte nějaké osobní důvody, proč nekomunikujete, dejte prosím vědět 
elektronicky nebo přes třídního učitele.  
 
Tento týden nabízím videokonzultaci v pátek, 15.5. v 13h.Připojit se můžete na 
adrese https://telekonference.eu/join/eyqoqz 

  
Úkolem pro tento týden bude opakování. 
 
Hlavně se pojďme soustředit na druhý a třetí pád osobních zájmen (str. 75 v 
učebnici), koncovky názvů profesí v sedmém pádě (учитель - кем? учителЕМ..) a 
na časování všech sloves, které jste se do teď naučili.  
1) Proto doporučuji znovu prohlédnout moji prezentace, kde jsem shrnula celé učivo 
a nejčastější chyby. 
https://www.youtube.com/watch?v=SCIa4HfqrNU&feature=emb_logo  
2) Níže najdete také odkaz na další prezentaci na 3.pád zájmen. 
https://www.youtube.com/watch?v=aVcsKY5Xv1o  
3) v učebnici str. 45-46, 62, 74 - 75, 85, 87 - 89 gramatika 
 
To vše je gramatika, kterou byste měli zvládat, teď úkoly v pracovním sešitě pro tento 
týden.  
4) Prac. sešit str. 51 cvičení 6 - napište 6 vět o tom, kdo co chce dělat, použijte 
sloveso хотеть: Паша хочет работать столяром. Маша и Таня хотят учиться в 
техникуме.... Vyfoťte a pošlete mi sem jako fotku či PDF soubor prosím, můžete 
fotku vložit do wordu...   
5)  Prac. sešit str. 52 cvičení 7: k uvedeným větám, odpovědím, napište logické 
otázky.  
6) Prac. sešit str. 52 cvičení 8: odpovídejte dle vzoru v sešitě záporně, měňte sloveso 
dle zájmena (osoby), které je v odpovědi.  
Cvičení z prac. sešitu mi prosím vyfoťte a vložte do odevzdaných úkolů do kurzu jako 
fotku či PDF soubor , můžete fotku vložit do wordu...  nebo pošlete mailem. 
7) abyste nezapomněli ruskou řeč, tak posílám odkaz na video, kde můžete 
zopakovat, jak se zdravíme a loučíme se v ruštině 
https://www.youtube.com/watch?v=aULT8HOVsHM   
 
Jen na závěr ...která slovesa s jakým následným pádem používáme.. 
 
2. pád koho? čeho? кого? чего? 
интересовать кого?    меня интересует чешская культура 
у меня, тебя, у неё,  у него... есть ...(брат, сестра, кошка, машина)  / нет брата, 
сестры.. 
 
4. pád    кого? что? 
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знать кого? ты знаешь меня, тебя, его, её, нас, вас, их 
звать кого?      Как тебя /её / его /их  / вас  зовут? 
забыть кого?   Я не забуду тебя 
 
3. pád    кому? чему? 
звонить /позвонить  кому? мне, тебе.. 
 
7. pád podst. jmen v jedn. čísle viz učebnici str. 88 nebo moji prezentaci.  
Кем работать? Кем стать? юристом, адвокатом, учителем, врачем, 
учительницей, журналисткой... 
 
Mějte se krásně,  
Olga Bendová 


