
2/2
урок русского языка 25-10-2007


Les 7 wordt beëindigd met een test.
Wij vatten les 8 aan.
Woordenschat
восемь вечера 
om acht uur ‘s avonds
стих 
стихотворение
vers, gedicht
шарф
sjaal
шкаф
kast (locatief шкафу)
кровать (vr)
bed
тумбочка
nachtkastje
диван
divan
кресло
fauteuil, éénzit
стена
стенка
muur
muurkast
столик
журнальный столик
tafeltje
salontafeltje
проезд 
doorgang (zie handboek, pg. 80, § 8.1), ook reis, tocht, 
traject (zie formulier op pg. 79 van het werkboek);
(zie ook проездной билет, handboek § 4.2 op pg. 45)

Om je woordenschat te oefenen kun je de website www.languageguide.org/russian/index.jsp" www.languageguide.org/russian/index.jsp bezoeken.  Daar vind je afbeeldingen van personen, dieren, planten en voorwerpen, in groepen ingedeeld. Door op een afbeelding te klikken kun je de Russische benaming ervan lezen en horen uitspreken. 
Op www.languageguide.org" www.languageguide.org kun je ook andere talen kiezen.
Imperfectief of Perfectief
Tegenwoordige tijd
Om een tegenwoordige tijd aan te geven gebruikt men altijd de imperfectief.
Toekomende tijd
Om een toekomende tijd aan te geven gebruikt men hoofdzakelijk de perfectief.
Рассказывать (ipf) of рассказать (pf)?  Ты хочешь я расскажу тебе анекдот?  Wil je dat ik je een anekdote vertel? = Zal ik je een anekdote vertellen?  Bedoeld wordt: de anekdote één keer en in haar geheel vertellen, dus perfectief.
Nochtans kan een tegenwoordige tijd van een imperfectief werkwoord kan ook slaan op de nabije toekomst.
Voorbeelden uit les 7:
    Dialoog 1: послезавтра … я жду тебя … (ждать/подождать) 
    Dialoog 5: Я еду … в больницу  (ехать/поехать)
Hier zou men even goed een perfectief kunnen gebruiken (я подожду, я поеду)
Разное
Bij дискотека wordt het voorzetsel на gebruikt (en niet в zoals in het handboek vermeld).  Wordt door Russisch sprekenden bevestigd.
Verwar niet: свет (licht), цвет (kleur, meervoud цвета ), цветок (bloem, meervoud цветы).
	In § 8.3 Анекдот, staat:  Я поеду до казанского вокзала?   Hierin is казанского вокзала de genitief van казанский вокзал.
домашняя работа 
Les 8
	Het gedicht Светофор op pg. 80 van het handboek van buiten leren.
	Alle afbeeldingen van § 8.4 afwerken, alle woorden leren en de oefeningen 4 tot 8 in het werkboek maken 
	De dialogen in § 8.5 leren en de bijhorende oefeningen 9 en 10 in het werkboek maken.
	Kleuren leren
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PS
Samenvattingen en andere documenten kun je raadplegen op een site van Eric:
www.delaet.biz/russian/lessons/lesson.cgi" www.delaet.biz/russian/lessons/lesson.cgi




