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Anotace  Pracovní list, úskalí slov podobně znějících v ruštině a češtině 

Metodický pokyn  

Pracovní list je vhodný k procvičování azbuky, práce se 
slovníkem a k seznámení s podobně znějícími výrazy v ruštině. 
Žáci postupně čtou daný text nahlas a vyhledávají významy 
slov ve slovníku, slova si společně s vyučujícím doplní do 
tabulky. Žáci si v závěru vytvoří příklad chybného slovního 
spojení, ve skupině ohodnotí to nejzdařilejší, které může vést 
k velkému nedorozumění. S pomocí učitele se pokusí napsat 
správně, co bylo obsahem zamýšleného sdělení.  

Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora  
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Oмонимия 1 

(slova souzvučná) 
 
Často může dojít k nedorozumění díky podobně znějícím slovům, která však mají 
zcela odlišný význam, např.: ruské slovo pozor překládáme do češtiny jako 
hanba. Chceme-li někoho varovat, použijme slova осторожно. 

Následující výrazy svádějí ke špatnému překladu, zjistěte jejich správný význam: 

Он спросил его  

Он провалился  

Я забил  

позор  

серна  

горячий  

горкий  
 

 

Vyhledejte ve slovníku překlad chybějících slov:   

Вонь  X vůně запах 

Враг   X vrah убийца 

Вражда  X vražda убийство 

Живот   X život жизнь 

Жизнь   X žízeň жажда 

Заказ   X zákaz запрет 

 Mайка  X Majka Jméno… 

Класс   X klas колос 
 

 

Další příklady: 

Красный  červený X krásný  

Рано brzo X ráno  

Сильный  mocný X silný  

Ужасный ošklivý X úžasný  

Умелый  zručný, šikovný X umělý  

Хитрый vychytralý, lstivý X chytrý  

Худой  štíhlý X chudý  

Быстрий svižný, rychlý X bystrý  
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Sestavte z uvedených příkladů dvě zavádějící slovní spojení, (např. úžásná dívka – 
Ужасная девочка – ošklivá dívka) 

 

a poté je správně přeložte: 

 

 

Doplňte česky: 

 

 

Vysvětlete český výraz : klíčové slovo znáte synonymum?..................................... 

Odhadněte význam červeně označeného výrazu:……………………………………. 

Ověřte ve slovníku:……………………………………………………………………….. 
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Řešení: 

Он спросил его Zeptal se ho.   

Он провалился Propadl.   

Я забил Zapomněl jsem.   

позор hanba   

живот břicho   

горячий horký   

горкий hořký   

 

Вонь smrad, zápach vůně запах 

Враг nepřítel vrah убийца 

Вражда  nepřátelství vražda убийство 

Живот břicho život жизнь 

Жизнь život žízeň жажда 

Заказ objednávka zákaz запрет 

майка tričko Majka Jméno… 

Класс třída klas колос 

 

Красный červený krásný красивый  

Рано brzo ráno утро 

Сильный  mocný silný крепкий , толстый  

Ужасный ošklivý úžasný великолепный  

Умелый  zručný, šikovný umělý искусственный  

Хитрый  vychytralý, lstivý chytrý Умный  

Худой  štíhlý chudý бедный  

Быстрий svižný, rychlý bystrý острый 

 

Горячий ключ – pramen, zřídlo 

 

Použité zdroje: 

Rusko-český slovník. 68-91-102/2. Praha: SPN, 1978. ISBN 68-91-
102/2.  

 

 

 

 

 


