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1. Kennismaking
De lerares stelt zich voor.  Haar naam is Talia (in het Russisch Талия) Zainoullina.  Zij is Tataarse, heeft onder 
meer in Tasjkent (Oezbekistan) gewoond maar is geboren in Sint-Petersburg.  Zij is gehuwd en heeft een 
dochtertje van een jaar oud, Joke.  Geeft ook les aan de universiteit.
Haar emailadres is ztalia@pandora.be.  Als iemand niet aanwezig kan zijn in de les, wordt zij graag hiervan 
verwittigd.

De studenten stellen elkaar voor aan de nieuwe lerares.

Noot: vertel over jezelf: расскажите о себе.

2. Nieuwe woorden
Nieuwe woorden die tijdens de les opduiken worden op de rechterkant van het bord geschreven en moeten tegen 
de volgende les gekend zijn.

пенсионер, -ка пенсионер, -ка gepensioneerde

представьтесь представьтесь stel je voor (formeel) (bij een kennismaking)

сосед
соседка

сосед
соседка

buurman
buurvrouw

внук
внучка

внук
внучка

kleinzoon
kleindochter

отпуск отпуск vakantie

дёшево дёшево goedkoop

внимание внимание aandacht

шутка шутка grap

школьник
школьница

школьник
школьница

scholier
scholiere

ребёнок
дети

ребёнок
дети

kind
kinderen (mv. van ребёнок)

3. Huiswerk
De grappen, zie bijlage, in je eigen woorden navertellen in het Russisch, schriftelijk, om af te geven.

Nuttige woordenschat bij deze oefening:

разговаривать
заговаривать

заговаривать ipf, spreken, praten met

один говорит один говорит de ene zegt 

потом потом daarna, later 

отвечать 
отвечает
ответ

отвечать 
отвечает
ответ

ipf, antwoorden 
hij/zij antwoordt
een/het antwoord

другой другой een/de andere

другой друг другой друг een/de andere vriend
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4. Herhalen tegen volgende les
Tellen

Zie nota’s van vorig jaar.

1, 21, 31, … met nominatief, 
2, 3, 4, 22, 23, 24, 32, … met genitief enkelvoud, 
vanaf 5 met genitief meervoud.

Один en два  worden verbogen.

Leeftijd

Zie nota’s van vorig jaar: год / года / лет.

Let op het gebruik van de datief: ему / ей один год; мне шестьдесят девять лет.

На или в

Zie nota’s van vorig jaar.

Grammatica

De naamvallen (blauwe tabellen in het handboek).
Zie ook gebruik van accusatief en van genitief op de bijlage met de grapjes.

Noot: naamval = падеж.

Les 5 en 6

Bijlage: blad met grapjes


