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Nieuwe woorden
согласен, согласна
согласен, согласна
akkoord
договорились
договорились
afgesproken
покупка (mv покупки)
покупка (mv покупки)
boodschap(pen)
ремонт
ремонт
reparatie
обычно
обычно
gewoonlijk
трудоголик of трудяга
трудоголик of трудяга
workaholic, werkverslaafde
выучить наизусть
выучить наизусть
van buiten leren
смешно
смешно
grappig
объяснять
объяснять
uitleggen
глагол
глагол
werkwoord
умный (237)
глупый (235)
умный (237)
глупый (235)
verstandig
dom
что это значит?
что это значит?
wat betekent dit?

Herhaling Genitief 
Herhaling van de vorming en het gebruik van de genitief.
Zie nota’s vorig jaar, en mopjes 50, 53 en 62, zie bijlage.
Mopje 53:  ушла is de verleden tijd vrouwelijk van уйти = verlaten
Mopje 62: дерево = boom;  деревня = dorp

Kort overzicht van het gebruik van de genitief:
	hoeveelheden;
	ontkenning;
	met voorzetsels (у, около, напротив, …),
	maten en gewichten, 
	enkele werkwoorden: желать, iemand (datief) iets (genitief) toewensen; желаю вас/тебе счастья, здоровья, (счастье =geluk, здоровье =gezondheid), 
ждать, wachten op iets (genitief) 

Herhaling Datief
Zie nota’s vorig jaar, mopjes in bijlage en de samenvatting van Talia (u vroeger al toegestuurd)
Mopje 191: зачем = waarom, waarvoor;  смеяться  lachen.
Liedje
Verklaring van enkele woorden:
. 1
Миленький ты мой
Возьми меня с собой
в краю далёком
буду тебе женой
mijn liefje
neem mij met je mee
naar het verre land
ik zal je vrouw zijn


край = streek, gewest
женой: instrumentalis, met буду
2
Взял бы я тебя
ik zou je willen nemen
aanvoegende wijs
3
буду тебе чужой
Чужая мне не нужна
ik zal een vreemde voor je zijn
een vreemde heb ik niet nodig

4
Ну и чёрт с тобой
loop naar de duivel; чёрт = duivel

Huiswerk
Nieuwe woorden leren
Alle naamvallen herhalen
In handboek uitleg over de aspecten lezen op pagina 94, 9.4.  
Noot: meestal krijgt de perfectief een voorvoegsel, maar niet altijd (покупать /купить)
	Verhaaltje schrijven over wat wij doen in de klas “что мы делаем на уроке” (luisteren, spreken, schrijven, lezen, vragen stellen, …) met wat commentaar; 




