
RUŠČINA 1
Вы не хотите говорить

по-русски?
[Vi ne hatite gavarit pa ruski] 

(Ali želite govoriti rusko?)



 Če vam vaš ruski prijatelj 

reče: ''Moja mama jezdit 

na mašine,'' si verjetno 

predstavljate starejšo 

gospo, ki iz vam 

neznanega razloga jaha 

pralni stroj ali kakšno 

podobno 'mašino'. Pa 

veste, kaj ta fraza v 

resnici pomeni?

Prosim?!



 Si lahko predstavljate, zakaj so Rusi na obisku v Sloveniji planili v 

krohot, ko so zagledali napis 'Peter – ponos naše države'? Ali zakaj so 

sočutno zmajevali z glavo ob napisu 'Pozor, hud pes!'?

 Vas zanima kaj pomenijo besede: ''Šla Saša pa saše i sasala sošku.''? 

Poskusite ta stavek trikrat hitro ponoviti!



Odgovore na vsa zgornja vprašanja boste dobili pri 

izbirnem predmetu Ruščina, hkrati pa je ta izbirni 

predmet mnogo več kot le učenje jezika.

 Spoznavali bomo čudovito rusko 

kulturo in običaje, se seznanili z 

rusko glasbo ter se naučili zapeti 

(ali odrepati) ruske pesmi. 

Risanko Maša in medved bomo 

lahko gledali v originalnem 

jeziku! 

 Spoznavali bomo različne ruske 

igre in skozi njih odkrivali lepote 

ruskega jezika. 
A kar vse to?!



Zakaj izbrati prav ruščino?

 Ruščina je eden izmed najbolj razširjenih jezikov na svetu. Rusko 

namreč govori več kot 260 milijonov ljudi! 

 Ruščina sodi med slovanske jezike in zato jo Slovenci razmeroma 

hitro usvojimo. Mnogi se na začetku ustrašijo ruske cirilice, vendar 

se jo lahko prav hitro naučimo (predstavljajte si, kako super bo znati 

abecedo, ki je vaši sošolci ne bodo poznali in si boste s sošolcem 

lahko brez strahu pisali sporočilca v novi 'skrivni' pisavi). ☺



 Vedno več ruskih družin se seli v 
Slovenijo, posledično osnovno šolo 
obiskuje vedno več rusko govorečih otrok –
z malo sreče, se bo v letih šolanja tudi v 
vašem razredu pojavil ruskogovoreči 
sošolec in priložnosti za jezikovno prakso 
bo več kot dovolj.

 Na veliko srednjih šolah si učenci kot 
drugi tuji jezik lahko izberejo tudi 
ruščino. Učenci, ki z učenjem ruščine 
začnejo že v osnovni šoli, v srednji šoli pri 
jeziku hitreje napredujejo, saj imajo že 
postavljene trde jezikovne temelje.

 Ne nazadnje pa je ruščina tudi eden 
pomembenjših jezikov gospodarskega 
sodelovanja Slovencev, zato znanje 
ruščine lahko v prihodnosti omogoči tudi 
večje možnosti za zapolsitev. 



Kaj se bomo naučili pri predmetu Ruščina?

 Naučili se bomo brati in pisati tiskano cirilico in spoznali 

besedišče iz vsakdanjega življenja.

 Spoznali bomo zanimivosti iz ruske kulture in ruske 

zgodovine. 

 Ko bomo usvojili pisavo, se bomo preko dopisovanja v 

ruščini povezali še s peščico drugih osnovnih šol z ruščino. 

Možno bo tudi sodelovanje v vrsti drugih projektov kot so: 

ruska bralna značka, Dan ruščine, Živa klasika (recitacija 

v ruščini), ipd.



Upam, da se jeseni pridružiš pouku 

ruščine tudi ti!

 Пока! [Paka] = Adijo!

 До встречи! [Dafstreči] = Se vidimo!


