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Kappale 1      

Разговор в начале лета

Tämä kappale toimii aihepiiriltään johdantona kirjan myöhemmille kappaleille. Tarkoituksena on 
tutustua huonekalusanastoon ja kuvailla asuntoa.

Tehtävä 1.

Tehtävässä muodostetaan semanttisia ryhmiä ja se on jatkoa oppikirjan aikaisemman osan tehtävälle, 
jossa ryhmät oli nimetty valmiiksi. Tehtävä tehdään luokassa opettajan johdolla, sillä itsenäisesti 
tehtävän tekeminen on oppilaille hyvin hankalaa. On syytä varautua siihen, että tekeminen ja 
tarkastaminen vie jopa kaksi oppituntia. Sanoja luetaan ääneen, niistä kirjoitetaan lauseita, oppilaat 
esittelevät sekä lauseitaan että löytämiään täydennyssanoja. Vaikka tehtävä vie aikaa, sen tuloksena 
sanaston opettelu tehostuu merkittävästi. 

Opettaja kyselee luokalta, millaisia aihepiirejä sanastosta löytyy ja kirjoittaa niiden otsikot taululle. 
Oppilaat käyvät sitten kirjoittamassa otsikoiden alle niihin sopivat sanat. Tehtävä tehdään samalla myös 
vihkoon. 

Tavoitteena on, että mahdollisimman moni sanaston sana tulee sijoitetuksi johonkin ryhmään. Jos 
sanan sijoittaminen käy kovin hankalaksi, voidaan perustaa ryhmä ”muut sanat” tai jättää nämä sanat 
ryhmittelemättä. Tämä lajittelutehtävä auttaa skeemojen muodostamista.  

Kotitehtäväksi sopii hyvin esim. kahden semanttisen ryhmän opetteleminen tai ryhmän laajentaminen 
sanakirjan avulla. Jos semanttiseksi ryhmäksi valitaan verbejä, tehtäväksi sopii esim. niiden taivutuksen 
harjoitteleminen. 

Ehdotus ryhmittelyksi:

kerrostalo квартира, многоэтажный дом, этаж, лифт

huoneet гостиная, спальня, ванная, коридор, балкон, угол 

aika на год, наконец-то 

verbit
переехать, посылать, найти, попадать, открываться, снять, входить, 
вести, помочь 

adjektiivit отдельный, чудесный, вместительная, удобный, электрическая 

esineet наушники, зеркало, одежда, обувь

suunta посередине, в углу, по обе стороны, возле

huonekalut 
мебель, обеденный стол, тумбa, кровать,
письменный стол, табуретка, газовая плита
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Tehtävä 2.

Sanamadon vihjeet ovat nyt venäjäksi. Ratkaisemisessa voi käyttää sanakirjaa apuna. 

Ratkaisu:
балкон наконец-то обеденный стол лифт табуретка

Tehtävä 3.

Ristikon ratkaisu:

1. к о 2. м о д

3. с о

4. т а б у р е т к а

о о 5. х 6. з

л 7. з е р к а л о а

и л н

8. к р е с л о 9. р 10. п о л к а

ь а д в

11. д и в а н к и е

и о л с

12. с 13. к р о в а т ь к

т и н и

у н и

14. л ю с т р а 15. ш к а ф

Tehtävä 4 a.

Ratkaisu:

гостиная спальня кухня ванная коридор

диван
кресло
люстра
стул

комод 
кровать 
стул
шкаф

газовая плита 
морозильник 
холодильник 
стол
стул 
табуретка

раковина
зеркало 
шкаф
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Tehtävä 4 b.

Tehtävä on suunniteltu erityisesti venäjänkielisille oppilaille, joille tehtävässä tarvittavat ilmaisut ovat jo 
tuttuja esim. В ванной моются под душем. Tehtävä sopii hyvin kappaleen prepositiokertausteemaan, 
koska lauseiden rakentaminen vaatii prepositioiden käyttämistä. Innostuneet suomenkieliset oppilaat 
voivat tehdä lauseita sanakirjan avulla.

Tehtävä 5.

Tiedoksi: Venäjällä on usein tapana sijoittaa olohuoneeseen keskelle huonetta ruokapöytä, jonka 
ääressä aterioidaan, kun juhlitaan tai on vieraita. 
Tehtävän tavoitteena on harjoitella huonekalusanoja ja luoda aito viestintätilanne. Huoneet voidaan 
piirtää myös isolle paperille ja kiinnittää luokan seinälle. 

Tehtävä 6.
Tekstinymmärtämisen vastaukset:

Нет Семья Марка и Веры едет в Россию в отпуск.

Да Осенью они все переeдут на год в Санкт-Петербург.

Нет Папа с мамой будут искать квартиру в Санкт-Петербурге.

Да В новой квартире есть гостиная и три спальни.

Да Марк и Вера рады переехать в Петербург.

Да Из коридора попадаешь в ванную.

Нет Из окна гостиной виден соседний дом.

Да В спальне родителей уже есть кровать.

Да У Веры и Марка маленькие комнаты.

Нет В кухне мало места. 

Нет Марк больше не хочет заниматься музыкой.

Tehtävä 7.

Tarkoituksena on muunnella ilmaisuja ensin suullisesti: 

Millaisiin lauseisiin ilmaisut наконец-то ja у всех людей voisi sijoittaa? 

Miten sanottaisiin pienessä talossa toisessa kerroksessa? 

Miten sanottaisiin, että Liisalla / minulla / mummolla ei toistaiseksi ole kirjoituspöytää/ uutta laukkua / jne.? 

Miten sanottaisiin, että me menemme vuodeksi/kahdeksi vuodeksi / kahdeksi kuukaudeksi 
venäläiseen/ ruotsalaiseen kouluun 

Vastaukset:

 1)  наконец-то
 2)  у всех людей
 3)  по обе стороны дивана
 4)  в нашей квартире
 5)  в многоэтажном доме на восьмом этаже
 6)  У Марка пока нет письменного стола. 
 7)  Вы будете ходить один год в русскую школу.
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Tehtävä 8.

a) Vastaukset prepositiotaulukkoon 

Taulukko on tarkoitettu tehtäväksi opettajan johdolla. Ajatuksena on palauttaa mieleen jo aikaisemmin 
opittuja sijamuotoja sekä prepositioita. Lisäksi tehtävän tavoitteena on palauttaa oppilaiden mieleen, 
että joitakin prepositioita käytetään usean sijamuodon yhteydessä ja silloin ne tarkoittavat eri asioita  
(в / на + Akk / Prep). 

Akkusatiivi Prepositionaali Genetiivi Instrumentaali

в 
на

в 
на

из 
для 
без 
у 
возле

с 
между

b)  Tehtävä on tarkoitettu nopeille ja edistyneille oppilaille tehtäväksi sillä aikaa,  
 kun muut tekevät a-kohtaa loppuun.

Työkirjaan ei ole tehty kertausta sijamuotojen muodostamisesta, vaan oletetaan, että oppilaat 
muistavat niitä jo itsenäisesti. Kertaus voi olla kuitenkin tarpeen, joten opettajan materiaalista löytyy 
sijamuotojen päätteet, jotka voi laittaa luokkaan pysyvästi näkyville.

Tehtävä 9.

Kuunteluteksti 

1. В прихожей слева на стене висит большое зеркало. Под зеркалом стоит полка для обуви. 
Рядом с зеркалом стоит большой шкаф.

2. В кухне возле правой стены стоит стол. Вокруг стола стоят 3 табуретки. Возле окна справа 
в углу стоит телевизор. Вдоль левой стены кухни, начиная от от двери – раковина, плита, 
холодильник и морозильник.

3. Посередине гостиной стоит большой обеденный стол. Вокруг стола – 6 стульев. В углу между 
окнами стоит книжная полка.  В левом углу стоит большой диван. По обе стороны дивана 
стоят два кресла. 

4. На балконе стоят две вазы с цветами. 
5. В спальне возле правой стены стоит большая кровать. Возле окна справа, рядом с кроватью, 

стоит комод. 
6. В детской комнате возле окна слева стоит письменный стол. На столе – лампа. Слева возле 

письменного стола стоит книжная полка. Справа от двери – кровать. Рядом с кроватью – 
маленький столик. 

7. В ванной, напротив двери, стоит ванна. Справа восле ванны на стене висит зеркало, а под 
зерколом раковина. 

8. Напротив двери у стены стоит унитаз. 

Tehtävä 10.

Kirjoitustehtävä jatkaa asuntoaihetta. Tarkoituksena on kuvata omaa kotia, mikä on tarpeellinen ja 
luonteva viestintätilanne. Luokassa voidaan kerätä ensin taululle tarpeellisia ilmaisuja, joiden pohjalta 
kirjoittaminen käy helpommin. 
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Tehtävä 11.

Kulttuuritietoa

Aiheena on tällä kertaa perinteinen venäläinen perheasunto jossakin lähiössä. Monet näistä tyypillisistä 
piirteistä ovat ehkä katoamassa (esim. matto seinällä, kaasuhella), mutta ne mielletään edelleen 
”perinteisiksi venäläisiksi” asioiksi.

Tekstiin liittyvän tehtävän vastaukset on kirjoitettu venäjäksi, mutta tehtävän voi tehdä myös suomeksi.

Missä venäläiset asuvat?
Venäjällä suurin osa ihmisistä asuu kerrostaloissa. Talot ovat hyvin suuria. Yhdessä kerrostalossa on 
tavallisesti 9 tai 16 kerrosta. Uusissa taloissa kerroksia voi olla vielä enemmänkin. Yhdessä talossa voi 
olla jopa kuusi rappukäytävää.

Kerrostaloissa on sekä hissi että portaat. Uusissa taloissa portaat ja hissi sijaitsevat erillään. 
Rappukäytävässä on kaksi sisäänkäyntiä: yksi hissille ja toinen portaisiin. 

Rappukäytävässä hissin vieressä ovat postilaatikot. Ne on kiinnitetty seinään ja niihin on kirjoitettu 
asunnon numero ja asukkaiden sukunimet. Niiden lisäksi seinällä, postilaatikoiden lähellä on talon 
asukasluettelo.

Huoneistojen ulko-ovissa ei ole postiluukkuja. Mutta melkein jokaisessa ovessa on kaksi lukkoa ja 
ovisilmä, jonka läpi voi katsoa, kuka on oven takana. 

Tavallisesti venäläisissä asunnoissa on kolme huonetta: olohuone, makuuhuone ja lastenhuone, sekä 
lisäksi keittiö, kylpyhuone ja wc. Kylpyhuone ja wc sijaitsevat erillään. Kylpyhuoneessa on amme, mistä 
huone onkin saanut venäjänkielisen nimensä.

Kun venäläiset muuttavat uuteen asuntoon, siellä ei ole keittiön kaappeja tai jääkaappia, vaan pelkkä 
pesuallas ja joskus kaasuhella. Siksi keittiöt ovat melkein kaikilla asukkailla erilaiset.

Olohuoneessa on tavallisesti keskellä huonetta suuri ruokapöytä. Sen ääressä otetaan vastaan vieraita 
ja vietetään juhlia. Perinteisesti venäläisissä asunnoissa on kaunis parkettilattia. Lattialla on usein matto. 
Mattoja voi olla lattian lisäksi myös seinillä. 

Venäläisissä asunnoissa on usein parvekkeet.  Tavallisesti parvekkeet lasitetaan. Aikaisemmin 
parvekkeilla oli hyllyjä ja kaappeja. Siellä säilytettiin työkaluja, säilykkeitä, suksia ja jopa polkupyöriä. 
Nykyään kuitenkin yhä useammin parvekkeilla voi nähdä kukkia. 

Mitä ajattelet, miten venäläiset ja suomalaiset talot ja asunnot eroavat toisistaan?

a) Esimerkkivastaukset:
1. В России большинство людей живут в многоэтажных домах. 
2. В одном многоэтажном доме обычно 9 или 16 этажей, иногда и больше. 
3. А подъездов в одном доме может быть даже 6.
4. В современных русских многоэтажных домах лестница и лифт находятся отдельно. 
5. Для лестницы есть свой вход. 
6. В подъезде рядом с лифтом находятся почтовые ящики. 
7. На входных дверях квартир нет щели для почты. 
8. Ванная и туалет находятся отдельно друг от друга. 
9. В ванной всегда есть ванна, от чего комната и получила своё название.
10. В новой квартире нет кухонных шкафов или холодильника.
11. Кухни в одном и том же доме разные. 
12. В гостиной посередине комнаты обычно стоит большой обеденный стол. 
13. Ковры висят и на стенах. 
14. Раньше на балконах были полки и шкафы, где хранялись инструменты, консервы,  
 лыжи и даже велосипеды.
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Kappale 2      

Экскурсия по Неве

Tehtävä 1.
Ryhmittelyehdotus

Viestintä письмо, электронная почта

Aika 
через неделю, завтра, теперь, иногда, время, после, потом, в тёплое 
время 

Verbit смочь, показать, поехать, придумать, поплыть, строить, жить, мечтать

Pronominit datiivissa ему, вам, мне, нам

Vesi канал, река, теплоход, Невa 

Suunta впереди, справа, здесь, рядом

Nähtävyydet ja 
paikat 

Эрмитаж, здание, Зимний дворец, дворец, Летний дворец, Летний сад, 
сад, скульптура, золотой шпиль, постройка, Петропавловская крепость, 
Петропавловский собор, собор, место

Ihmisiä Пётр Первый, последователь, мальчики 

Tehtävä 2.

Vastaukset:
экскурсия, электронная почта, показать, классный

Tehtävä 3.

1. п а м я т 2. н и к
3. р  р а

4. к р е п о с т ь б 5. ц

к с е е
6. м а 7. п а р к р р

у е е к
8. з а 9. м о к ж о

е о т 10. с н в

й с 11. п л о щ а д ь

т б я

о
12.д в о р е ц
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Tehtävä 4.

Tässä harjoitellaan ihastelemista oikeassa suvussa. Tehtävässä pohjustetaan seuraavan tehtävän 
keskusteluharjoitusta, jossa myös ihaillaan.

Tehtävä 5.

Keskustelua voi laajentaa ja muunnella oppilaiden kanssa ryhmän tason mukaan. Mukaan voi ottaa 
esim. rakenteen памятник кому? tms.
Opettajan on hyvä kiinnittää oppilaiden huomiota dialogin kohtaan ” Он очень красивый.”, koska 
tässä kohdassa suku riippuu siitä, mitä sillä kertaa ihastellaan.

Tehtävä 6.

Vastaukset

Марк получил от Юхана письмо, что 
Мама сказала, что мальчики могут 
Марк встретил Юхана на вокзале и 
Зимний дворец начал строить 
Вера так любит Зимний дворец, что 
Рядом с Летним дворцом
Вера встретила мальчиков 

он приедет в Петербург через неделю. 
поехать на экскурсию по рекам и каналам. 
рассказал ему об их программе.
уже Пётр Первый.
хотела бы там жить. 
парк с красивыми скульптурами.
в кафе после экскурсии.

Tehtävä 7.

Datiivi
Tehtävässä tutustutaan adjektiivien datiivipäätteisiin sekä datiivin monikkoon. Opettajan materiaaleissa 
on taivutuksen harjoittelemista varten kielioppikortit adjektiivien ja substantiivien datiivista sekä 
yksikössä että monikossa.  Datiiviprepositiot on opeteltu jo aikaisemmin, joten niitä ei tässä esitellä sen 
tarkemmin. 

Tehtävässä ei ole juurikaan neutriesimerkkejä, koska oppilaille on jo tuttu asia, että maskuliinien ja 
neutrien sijapäätteet ovat aina samat. Oppikirjan tekstissä on datiivissa vain kovavartaloisia sanoja. 
Pehmeävartaloisia adjektiiveja on venäjässä kovin vähän ja ne ovat suurimmaksi osaksi merkitykseltään 
sellaisia, että niitä tarvitaan sangen harvoin datiivirakenteissa.

Tarkoituksena on, että opettaja voi halutessaan täydentää sääntöjä esittämällä esimerkit pehmeistä 
päätteistä ja täydentää ne antamiensa esimerkkien pohjalta työkirjaan. 
On hyvä esittää sellaisia esimerkkejä, joissa on sekä pehmeä- että kovavartaloisia sanoja, ettei oppilaille 
pääse syntymään vaikutelmaa, että ilmaisussa voi olla vain jompiakumpia. 

Tässä joitakin esimerkkejä pehmeistä päätteistä:  

 к соседнему зданию
 к Зимнему дворцу
 к здешней библиотеке 
 к последней станции 
 к центральной площади
 по древней дороге
 по последним новостям
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Kirjasta etsittyjä ilmaisuja kannattaa muunnella suullisesti, esim. b-kohdan yhteydessä voidaan kerrata 
persoonapronominien datiivimuodot, jotka on opeteltu kirjasarjan toisessa osassa (punainen työkirja).

a)  sähköpostilla  
 по электронной почте
 по обыкновенной почте / по телефону

b)  näytämme hänelle 
 покажем ему
 покажем / показали  мне / тебе / ей / нам / вам / им / Марку / Вере ...

c)  jokia ja kanavia pitkin 
 по рекам и каналам
 по дорогам / мостам / морям 

d)  kuuluu Pietari-Paavalin kirkkoon 
 относится к Петропавловскому собору
 относится к школе / дому / театру / музею...

e)  poikien luokse 
 к мальчикам
 к девочкам / ребятам / детям/ учителям / друзьям / стенам / партам / столам... 

Maskuliinien ja neutrien datiivipääte on adjektiiveilla ому / ему ja substantiiveilla у / ю.
Feminiinien datiivipääte on on adjektiiveilla ой / ей ja substantiiveilla е / и.
Monikossa datiivipääte on on adjektiiveilla ым / им ja substantiiveilla ам / ям.

Tehtävä 8.
 

Tavoitteena on harjoitella sekä datiivin muodostamista että datiivirakenteiden merkitystä. Tehtävään 
on koottu datiivin kolme ”perustapausta”. Tarkoituksena on tehdä lauseista absurdeja tai muuten 
vain vitsikkäitä. Oppilaita voi myös rohkaista keksimään lauseisiin kokonaan omia vaihtoehtoja tai 
muuttamaan lauseita muualtakin kuin datiivirakenteen osalta. Tehtävä sopii esim. kotitehtäväksi 
tunnilla tehdyn suullisen korttiharjoituksen jälkeen.

1.  Где едут машины? (широкие дороги, письменный стол)
 Машины едут по широким дорогам, по письменному столу.

2.  К кому идут клоуны? (весёлые фокусники, белый медведь)
 Клоуны идут к весёлым фокусникам, к белому медведю.

3.  К кому вы поедете на каникулах? (Красная Шапочка, серый волк)
 На каникулах мы поедем к Красной Шапочке, серому волку.

4.  Кому Вера отправила новогодние открытки? (Дед Мороз, добрая волшебница)
 Вера отправила новогодние открытки Деду Морозу, доброй волшебнице.

5.  Где ходят корабли? (тёплые моря, большая ванна)
 Корабли ходят по тёплым морям, по большой ванне.

6.  Кому экскурсовод показывал город? (известный хоккеист, космические туристы)
 Экскурсовод показывал город известным хоккеистам, космическим туристам.

7.  Кому нравится шоколад? (добрый Крокодил Гена, школьные учителя) 
 Шоколад нравится доброму Крокодилу Гене, школьным учителям. 

Tehtävä 9.

Opettaja voi halutessaan jättää c-kohdan väliin. Laatikkoon on koottu joitakin tuttuja adjektiiveja sekä 
lauseisiin sopivia substantiiveja. Kaikki substantiivit eivät tietenkään sovi jokaiseen lauseeseen, joten jää 
oppilaiden mietittäväksi, mitä sanoja missäkin lauseessa voi käyttää. 
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Tehtävä 10.

Paritehtävä
Aluksi rakennetaan lauseita mekaanisesti. Kun oppilaat pääsevät vauhtiin, he voivat keksiä omia 
vaihtoehtoja joko itsenäisesti tai opettajan johdolla. 

Tehtävä 11. 

”Opastettu kiertoajelu” -harjoitus

Tässä kappaleessa ei ole keksimiskiekkoa, vaan kertomista harjoitellaan tällä kertaa kirjoittamalla 
omasta ympäristöstä. Tehtävä voidaan toteuttaa pareittain tai ryhmissä ja se sopii erittäin hyvin 
tietokoneella toteutettavaksi. Opettaja voi asettaa tavoitteeksi esim. että työssä täytyy olla vähintään 
neljä kohdetta. Oppilaat kirjoittavat niistä taitojensa mukaan. Yksikertaisimmillaan esittely voi olla 
«Посмотрите налево. Это городской театр». Innostuneemmat oppilaat voivat kirjoittaa laajempiakin 
esittelyjä. Esittelyt esitetään luokassa vaikkapa valkokankaalla. Luokassa kuuntelevat oppilaat voivat asettua 
istumaan kuten linja-autossa. Jos mahdollista, voidaan kiertoajelu tai kiertokävely toteuttaa oikeasti. 

Aihepiiriksi voi valita myös vieraan kaupungin, joka kiinnostaa oppilasta tai kaupungin, jossa oppilas 
on käynyt. 

Tehtävä 12.

Kulttuuritietoa

Tämä teksti sopii hyvin käsiteltäväksi yhteistoiminnallisesti. Tekstin kappaleet käännetään 
asiantuntijaryhmissä ja kotiryhmissä kukin kertoo oman kappaleensa sisällön ryhmän muille jäsenille. 

Pietarin huvituksia
Meriakvaario Okeanarium

Okeanarium sijaitsee suuressa ”Neptunus”-ostoskeskuksessa. Se koostuu 33 suuresta akvaariosta, joissa 
elää yli 100 kalalajia, mm. yli 20 haita. Okeanariumissa on jopa hainpoikasten lastentarha. Siellä voi 
katsella koulutettujen haiden esitystä ja ruokkia pieniä hainpoikasia. 

Sirkus
Pietarin sirkus sijaitsee kivitalossa aivan kaupungin keskustassa. Sirkuksessa voi katsella monenlaisia 
kiinnostavia esityksiä. Niihin osallistuu klovneja, akrobaatteja, villi- ja kotieläimiä, jonglöörejä ja 
taikureita. Erityisen kiinnostava ohjelma on ”Sirkus veden päällä”. Areena täytetään vedellä ja kaikki 
klovnien, taikureiden ja jopa eläinten esitykset esitetään vedessä. Ja veden yllä lentävät akrobaatit...

Huvipuisto ”Divo ostrov” (”Ihmesaari”)
Huvipuisto sijaitsee Ristisaarella. Sinne on hyvin helppo ajaa metrolla. Sisäänpääsy puistoon on 

ilmainen ja se on auki huhtikuusta syyskuuhun. Puistossa on monenlaisia laitteita aina lapsille sopivista 
erittäin hurjiin. Monien mielestä kaikkein hurjin laite on ketjukaruselli ”Seitsemäs taivas”. Se ei ole 
mikään ihan tavallinen ketjukaruselli, vaan ketjukaruselli 78 metrin korkeudessa.

Delfinaario
Delfinaario sijaitsee myös Ristisaarella. Siellä voi katsella delfiinien hauskoja esityksiä. Ne tekevät 
erilaisia temppuja, hyppivät renkaan läpi, tanssivat ja jopa laulavat. Siitä hyvästä niille annetaan 
palkkioksi kalaa. Delfiinit pitävät kovasti siitä, kun katsojat taputtavat niille. 
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Kappale 3      

В театре

Tämän kappaleen suomennoksissa on käytetty tarkoituksella suomalaisia vastineita, joiden rakenne ei 
vastaa tarkasti venäjänkielistä tekstiä. Venäjäksi voidaan puhutella ihmisiä suoremmin kuin suomeksi. 
Suomen kielessä usein vältetään käskymuotoa tai yleensäkin henkilön suoraa puhuttelua. Sen sijaan 
käytetään passiivia tai viitataan itseen esim. Возьмите, пожалуйста, наши пальто. Tässä takkinne, 
olkaa hyvä. Дайте мне, пожалуйста … Saisinko … kiitos. 

Tekstikirjan sarjakuvaan on otettu vain tekstin ensimmäiset kohdat. Tämä sen takia, että tehtävään 3 
liitetty ”still-kuva”-harjoitus toimii oikeastaan samassa tehtävässä kuin sarjakuvat. Lisäksi oppilaat voivat 
tehdä joko yksin tai pareittain sarjakuvia (paperille tai tietokoneella) jostain tekstin kohdasta. Sarjakuvat 
esitellään luokalle ja oppilaat käyvät niiden esittämät keskustelut. 

Jos opettaja haluaa laajentaa aihepiiriä elokuvien puolelle, tässä on koottuna pieni elokuvasanasto. 
Huom! Sana фантастика tarkoittaa tieteiselokuvaa. Fantasiaelokuvista taas käytetään englanninkielistä 
sanaa фэнтези.

В кино
зрительный зал  katsomo
экран   valkokangas
сеанс   näytös

попкорн (воздушная кукуруза)  pop corn
лимонад limsa

фильм elokuva
премьера  ensi-ilta

мультфильм piirretty
комедия komedia
триллер trilleri
боевик toimintaelokuva
фильм ужасов kauhuelokuva
фантастика scifi-elokuva
фэнтези fantasiaelokuva
мелодрама draama
романтический фильм romanttinen (komedia)
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Tehtävä 1.
 

Ristikon ratkaisu

1. б и н о к л ь

и

2. б а л е т 3. с 4. а

у е п к

ф т 5. м е с т о

6. п е к ё

7. з р и т е л ь т 8. р я д

9. г о 10. п а

а г 11. а 12. б а л к о н 13. с

р р к р л ц

д 14. а н т р а к т ь 15. о е

е м р е п н

р м и 16. п р е м ь е р а

17. о р к е с т р р

б а а 18. а ф и ш а

Tehtävä 2.

Oikeat vastaukset on alleviivattu.  B-kohta on tarkoitettu tehtävän nopeasti tekeville oppilaille.

1. билет, программа, партер, афиша,  (не бумажное)

2. зритель, дирижёр, цветы, актёр,  (не человек)

3. гардероб, буфет, туалет,  бутерброд  (не место)

4. первый звонок, второй звонок, третий звонок, четвёртый звонок (не бывает)

5. партер, гардероб, место, ряд (не в зрительном зале)
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Tehtävä 3.

Draamaharjoitus ”Stillkuva”

Tehtäväkirjan tehtävä on itse asiassa alustus draamaharjoitukselle. A-kohdassa on valmiita lauseita 
suomeksi siltä varalta, että joku oppilas ei osaa orientoitua teatteritilanteeseen. B-kohdassa 
teatterilauseita mietitään jo itsenäisesti. C-kohta on tarkoitettu nopeille oppilaille tehtäväksi sillä aikaa 
kun muut viimeistelevät ensimmäisiä kohtia. 

Draamaharjoituksessa muutaman oppilaan ryhmä valitsee oppikirjan tekstistä yhden tilanteen. He 
suunnittelevat nopeasti (luokan ulkopuolella) tilanteesta ”stillkuvan”. Sitten luokassa istuvat oppilaat 
sulkevat silmänsä, ryhmä tulee luokkaan ja jokainen asettuu paikalleen omaan asentoonsa. Luokka 
avaa silmänsä ja sitten paikoillaan istuvat oppilaat kertovat vuorollaan venäjäksi, mitä ”kuvassa” 
tapahtuu, mitä joko henkilö sanoo, mikä tilanne on kyseessä, missä ollaan jne. Tarkoituksena on käyttää 
oppikirjan tekstiä tai mahdollisesti jopa laajentaa sitä. Harjoitus voidaan toistaa muutaman kerran. Se 
sopii tekstien harjoitteluun yleisemminkin.

a)  Vastaukset:
1.  Saisinko kaksi lippua 
 Дайте, пожалуйста, два билета 

2.  Tässä on teidän lippunne, olkaa hyvät.
 Вот, пожалуйста, ваши билеты. 

3.  Toinen rivi, paikat 8 ja 9. 
 Второй ряд, 8-ое и 9-ое места.

4.  Ostoksenne maksavat 250 ruplaa.
 С вас 250 рублей.

Tehtävä 4.
 

Opettaja voi kirjoittaa tehtävän kysymykset taululle ja ottaa käyttöön irti leikattavat liput. Näin 
päästään irti oppikirjasta ja keskustelutilanteesta tulee luontevampi. Oppilaat voivat kysellä toisiltaan, 
millainen lippu heillä on, he voivat etsiä itselleen pareja elokuviin tai teatteriin, tai luokkaan voidaan 
perustaa lippukassa. Kirjan lipputehtävä voidaan tällöin jättää joko väliin tai tehdä osittain kotona. 

Цена 1200 руб.

Кинотеатр «Нева» 
«Снежная королева»
29 декабря 
Начало в 18.00

ряд 17 место 30
Цена 200 руб.

Ко
нт

р
ол

ь

Цена 1200 руб.

Кинотеатр «Нева» 
«Снежная королева»
29 декабря 
Начало в 18.00

ряд 17 место 29
Цена 200 руб.

Ко
нт

р
ол

ь
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Цена 1200 руб.

Большой Драматический Театр
спектакль: Гоголь «Ночь перед 
Рождеством» 
6 января 2010 
Начало в 19.00

Балкон
ряд 6    место 4
Цена 800 руб.

Ко
нт

р
ол

ь

Цена 1200 руб.

Большой Драматический Театр
спектакль: Гоголь «Ночь перед 
Рождеством» 
6 января 2010 
Начало в 19.00

Балкон
ряд 6    место 3
Цена 800 руб.

Ко
нт

р
ол

ь

Кинотеатр «Родина»
«Рио»
25 марта
Начало в 18.00

Ряд 23 место 4
Цена  250 руб.

Ко
нт

р
ол

ь Кинотеатр «Родина»
«Рио»
25 марта
Начало в 18.00

Ряд 23 место 4
Цена  250 руб.

Ко
нт

р
ол

ь

Театр оперы и балета 
«Щелкунчик»
15 сентября 2013
Начало в 20.00

Партер
ряд 15 место 28
Цена 1200 руб.

Ко
нт

р
ол

ь

Театр оперы и балета 
«Щелкунчик»
15 сентября 2013
Начало в 20.00

Партер
ряд 15 место 27
Цена 1200 руб.

Ко
нт

р
ол

ь

Кинотеатр «Дом кино»
«Альфа и Омега»
4 июня
Начало в 14.00

Ряд 4 место 14
Цена 220 руб. Ко

нт
р

ол
ь

Кинотеатр «Дом кино»
«Альфа и Омега»
4 июня
Начало в 14.00

Ряд 4 место 13
Цена 220 руб. Ко

нт
р

ол
ь
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Молодёжный театр
«История любви» 
15 апреля 2012
Начало в 19.30

Балкон
ряд 3   место 30
Цена 600 руб.

Ко
нт

р
ол

ь

Молодёжный театр
«История любви» 
15 апреля 2012
Начало в 19.30

Балкон
ряд 3   место 29
Цена 600 руб.

Ко
нт

р
ол

ь

Большой кукольный театр 
«Кот в сапогах» 
21 декабря 2012
Начало в 16.00

Партер
ряд 16   место 9
Цена 800 руб. Ко

нт
р

ол
ь

Большой кукольный театр 
«Кот в сапогах» 
21 декабря 2012
Начало в 16.00

Партер
ряд 16   место 8
Цена 800 руб. Ко

нт
р

ол
ь

Мюзик-Холл
Призрак Оперы
10 мая 2013
Начало 20.00

Партер
ряд 20   место 42
Цена 1000 руб.

Ко
нт

р
ол

ьМюзик-Холл
Призрак Оперы
10 мая 2013
Начало 20.00

Партер
ряд 20   место 41
Цена 1000 руб.

Ко
нт

р
ол

ь

Никольский театр
«Чайка»
12 октября 2011
Начало 19.00

Партер
ряд 1 место 3
Цена 1000 руб.

Ко
нт

р
ол

ь
Никольский театр
«Чайка»
12 октября 2011
Начало 19.00

Партер
ряд 1 место 2
Цена 1000 руб.

Ко
нт

р
ол

ь

Театр музыкальной комедии
«Малыш и Карлсон»
19 сентября 2011
Начало 15.00

Партер
ряд 17 место 5
Цена 800 руб.

Ко
нт

р
ол

ь

Театр музыкальной комедии
«Малыш и Карлсон»
19 сентября 2011
Начало 15.00

Партер
ряд 17 место 4
Цена 800 руб.

Ко
нт

р
ол

ь
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Tehtävä 5.

Kuunteluteksti:

 – Давай пойдём в субботу в кино?
 – Давай. Что будем смотреть?
 – Я сейчас посмотрю в интернете, что идёт в кинотеатрах.
 ...
 – В субботу в кинотеатре «Ракета» идут три фильма: «Принц Каспиан», «Шрек» и «Мадагаскар». 
 – Я очень хочу посмотреть «Мадагаскар». Во сколько он начинается?
 – В 14.00.
 – Это слишком рано. 
 – «Шрек» начинается в 20.00.
 – Нет, это слишком поздно. А во сколько начинается «Принц Каспиан»?
 – Вечером будет два сеанса на этот фильм; в 18.00 и в 20.00.
 – Мне подходит в 18.00 часов. Пойдём тогда на «Принца Каспиана»

В кассе
 – Дайте, пожалуйста, 2 билета на «Принца Каспиана». 
 – На 18 или на 20 часов?
 – На 18, пожалуйста.
 – Где вы хотите сидеть?
 – Где-то посередине.
 – Вот, пожалуйста, 2 билета: 14 ряд, места 9 и 10. С вас 600 рублей.
 – Возьмите деньги, пожалуйста.
 – Спасибо, до свидания.
 – До свидания.     

Tehtävä 6.

Oppilaat voivat vaihtaa alleviivattuihin ilmaisuihin myös itse keksimiään vaihtoehtoja, esim. näytelmiä, 
elokuvia jne. Harjoituksessa voidaan käyttää myös opettajanmateriaalin lippuja.

Tehtävä 7.

Kiekon tavoitteena on, että heikommatkin oppilaat saavat tuotettua yhtenäisen tarinan. 
Edistyneemmät oppilaat voivat täydentää tarinaa omilla ideoillaan ja pidentää tarinaa.

C-kohdan kirjoitustehtävä on tarkoitettu edistyneille tai venäjänkielisille oppilaille. Kun oppilas on 
lukenut tarinansa muulle luokalle, toiset oppilaat voivat esittää tarkentavia kysymyksiä lukijalle, 
tai teksti voidaan referoida suullisesti suomeksi lukemisen jälkeen. Oppilaat voivat myös valita 
suosikkitarinansa luetuista tarinoista parhaan kohdan, kiinnostavimman asian, vaikeimman tekstin jne. 

Кинотеатр «Ракета» 
спектакл Принц Каспиан
19. апреля
Начало в 18.00

Партер
ряд 14   место 9
Цена 300 руб.

Ко
нт

р
ол

ь

Цена 300 руб.

Кинотеатр «Ракета» спектакл Принц Каспиан
19. апреляНачало в 18.00

Партер
ряд 14   место 10Цена 300 руб.

Ко
нт

ро
ль
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Tehtävä 8.

Tehtävään on otettu mukaan hankalasti kääntyvä ilmaisu служебное помещение. Koska tämä teksti 
on usein henkilökunnalle tarkoitettujen tilojen ovissa, olemme tässä tehtävässä kääntäneet sen 
suomalaisella vastineella ”henkilökunnalle”. Kääntäminen kuitenkin vaatinee opettajan apua.

зрительный зал  katsomo
четвёртый ряд neljäs rivi
третий звонок kolmas soitto
оперный театр ooppera(teatteri)
служебное помещение  henkilökunnalle (kyltissä)
театральная касса  lippukassa

Tehtävä 9. 

Tämän tehtävän voi toteuttaa sekä kuuntelu- että lukutehtävänä. Opettaja voi halutessaan monistaa 
tekstin oppilaille. 

Kaikkiin teatterisanoihin ei ole olemassa suomenkielistä käännöstä. Tarkat vastineet löytyvät vain 
sanoille permanto, parvi, aitio ja kuninkaanaitio. Nämä käsitteet ovat kuitenkin käytössä venäläisissä 
teatterissa, ja niiden osaaminen on osa kulttuurintuntemusta. Jos opettaja haluaa antaa sanoista 
käännökset, tässä on käännösehdotus:

1. партер permanto
2. амфитеатр amfiteatteri, nousevat rivit permannon takaosassa.
3. ложи aitiot
4. бенуар permannon tasolla sijaitsevat aitiot
5. бельэтаж ensimmäinen parvi
6. генеральная ложа kuninkaanaitio
7. ярусы kerros, parvi
8. балкон parvi, paikat parvella salin takaosassa

1.

2.

6.
7.

3.
8.

5.

4.
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Kuuntelutehtävän teksti ja kuvan oikeat vastaukset.

Партер – места в середине зала от сцены до амфитеатра. 

Амфитеатр – места в конце зала за партером. В амфитеатре каждый следующий ряд выше 
предыдущего. 

Ложи – места, по обе стороны зала и за партером. В ложе может быть от 6 до 8 мест.
Между ложами есть маленькие стенки. 

Бенуар – ложи, которые находятся по обе стороны зала на уровне партера. 

Бельэтаж - расположен над бенуаром и амфитеатром.

Генеральная ложа находится в центре бельэтажа. Это самые лучшие места в театре. 
В генеральной ложе всегда сидят почётные гости.

Ярусы – находятся над бельэтажем. 

Балкон – места в конце зала над бельэтажем. 

Tehtävä 10.

Vastaukset:

балет театр оперы и балета Чайковский: «Щелкунчик»

опера театр оперы и балета Чайковский: «Евгений Онегин»

кукольный спектакль кукольный театр Дж. Родари: сказка «Чиполлино»

мюзикл театр музыкальной комедии Рыбников: «Юнона и Авось»

концерт филармония
Шостакович:  

«Ленинградская симфония» 

спектакль драматический театр Чехов: «Чайка» 
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Kappale 4

Почему Петра Первого 
называют Великим?

Tämän kappaleen lukutekstin tarkoituksena on tutustuttaa oppilaat Pietari Suureen. Kannattaa todeta, 
että Venäjällä käytetään enemmän nimitystä Пётр I, kun taas Suomessa on vakiintunut käyttöön nimi 
Pietari Suuri. Kappale on tällä kertaa tarkoitettu ensisijaisesti luettavaksi ja käännettäväksi. Oppikirjan 
tekstistä löytyy esimerkit sekä elollisten maskuliinien akkusatiivista että этот- ja тот-pronomineista. 
Kappaleeseen liittyvässä keskusteluharjoituksissa ei tällä kertaa ole tarkoituksena toistaa kappaleen osaa. 

Tehtävä 1.

Ryhmittelyehdotus:

Maantieteelliset nimet Санкт-Петербург, Европа, Россия, 
Ihmistä tarkoittavat sanat Пётр Первый, мастер, учёный, народ
Paikkoja ja nähtävyyksiä страна, место, домик, музей, Кунсткамера, Петропавловская 

крепость, постройка, Петропавловский собор, завод
Verbejä интересовать, собирать, похоронить, родиться, видеть, основать, 

слышать, называть, понять, сделать, строить, развивать, 
посмотреть, живут, вернуться, поехать

Pronominit тот, та, то, те, сам, с собой 
Adjektiivit великий, деревянный, редкий, специальный, красивый, сильный, 
Aikaa tarkoittavat sanat полтора года, некоторое время

Tehtävä 2. 

 1.  Millaisella tutustumiskäynnillä lapset olivat olleet? 
  Tutustumiskäynnillä Pietari Suuren paikkoihin. 

 2.  Mitä Mark kertoi Pietari Suuren mökistä? 
  Se oli pieni puinen talo, jossa Pietari Suuri asui jonkun aikaa.  

 3.  Mitä uutta Vera sai tietää Pietarin ja Paavalin linnoituksesta? 
  Se on Pietarin ensimmäisiä rakennuksia. 

 4.  Kuka lapsista tiesi, että Pietari Suuri on haudattu Pietarin ja Paavalin kirkkoon? 
  Johan.

 5.  Missä Pietari Suuri syntyi? 
  Moskovassa. 

 6.  Miksi Pietari Suurta kutsutaan suureksi? 
  Hän kehitti Venäjää niin paljon. 
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Tehtävä 3.
 

Lauseiden muunteluehdotuksia. Muuntelua voi tehdä ryhmän mukaan laajemmin tai suppeammin. Jos 
ryhmä osaa jo hyvin esim. prepositionaalin eri suvuissa, voi varioitavaksi antaa monenlaisia sanoja. Jos 
taas eri suvut eivät vielä suju, kannattaa pitäytyä esimerkissä olevan sanan suvussa ja tehdä muuntelua 
vain mallin mukaan.

Viimeinen kohta pohjustaa tässä kappaleessa opeteltavaa elollisten maskuliinien akkusatiivia.

 a)  Piditkö Pietarissa olemisesta? 
  Тебе понравилось в Петербурге?
  Мне / Ему / Ей / Нам / Вам понравилось в Москве / в Италии / в кино / в музее... 

 b)  Pietari Suurta kiinnostivat 
  Петра Первого интересовали 
  Марка / Валентина / Патрика / Игоря интересовали / интерсует / интересуют

 c)  Missä Pietari Suuri syntyi? 
  Где Пётр родился?
  Где ты / я / он / она / родился / родилась / родились
  Я родился / родилась в Москве / в Финляндии / в России...

 d)  Pietaria ei ollut 
  Санкт-Петербурга не было
  Магазина / кинотеатра / шоколада / школы /  не было

 e)  puolentoista vuoden kuluttua 
  через полтора года 
  два / три / четыре  года / часа / дня

Tehtävä 4.

Lauseiden korjaaminen on hyvä tehdä ensin suullisesti tunnilla. Niiden kirjoittaminen vihkoon voidaan 
jättää esim. kotitehtäväksi.

 1.  Ребята поехали на экскурсию по местам Петра Великого.  В

 2.  Вера сказала, что ей понравилось в Петербурге.  Н 
  Юхан сказал... 

 3.  Марку понравился в Домике Петра.   В

 4.  Юхану понравился музей редких вещей.  В

 5.  По мнению Веры Петропавловская крепость очень красивая.  Н
   Петропавловский собор был очень красивый.  

 6.  Юхан знал, в каком городе Пётр родился.  Н 
  Юхан не знал... 
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Tehtävä 5.

Пётр Первый

   1. Европa 
   2. Пётр 
   3. строить 
   4. мастер 

   5. полтора 
   6. поехать 
   7. завтра 
   8. завод 
   9. называть 
 10. учёный 

Tehtävä 6.
 

Tämä – tuo

Opettajan tehtäväksi jää korostaa, että kyseessä on sanaliitto ”tämä talo”, ”tuo talo”, ”nämä lapset”, ”nuo 
lapset”. Jos tuntuu tarkoituksenmukaiselta, voidaan verrata lausetyyppejä «Это новый дом.» «Этот дом 
новый.» ja «Этот новый дом». 

Käännöstehtävässä on tarkoituksella toistettu pääsana, jotta kongruenssi tulisi selkeämmin esille. 
Myöhemmissä harjoituksissa pääsanaa ei enää toisteta. 

Tehtävä 7.

Tehtävää voi laajentaa siten, että vertaillaan luokassa olevia asioita.

Tehtävä 8.

 Opettaja voi halutessaan yksinkertaistaa dialogia. Lisäksi voi olla hyvä koota oppilaiden kanssa  
 kaupunkiin liittyviä adjektiiveja taululle. Tässä ehdotuksia:
 маленький – большой
 новый – старый
 интересный – скучный 
 уютный – неуютнуй 
 красивый – некрасивый 
 дорогой – дешёвый
 чистый – грязный

Tehtävä 9.

Свой-sana otetaan tässä esille vain akkusatiivin yhteydessä. Tavoitteena on oppia, että свой-sanan 
pääte on sama kuin adjektiivin pehmeä pääte. 

Tässä otetaan esille vain kaksi esimerkkiä tekstistä. Opettajan kannattaa kiinnittää oppilaiden huomio 
свой-sanan esiintymiseen esimerkkilauseessa ja tehtävässä 9. 
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Tehtävä 10. 

Elollisten maskuliinien akkusatiivi
Tähän harjoitukseen on valittu vain konsonanttiloppuisia maskuliineja. A-loppuisia maskuliineja ei ole 
otettu mukaan, koska olisi hankalaa yhdistää maskuliinimuotoista adjektiivia feminiinin tavoin taipuvaan 
substantiiviin. Jos oppilasryhmä on edistynyt, voi opettaja halutessaan käsitellä tämänkin asian.

 Марк и Вера встретили на вокзале своего русского дедушку.
 Ты знаешь маленького Никиту (который учится в первом классе)?

Tehtävä 11.

Laivanupotukseen luokka voi rakentaa opettajan johdolla omiakin taulukoita, joilla sitten pelataan.
Opettaja voi halutessaan jättää adjektiivit käyttämättä ja ohjata oppilaat tekemään tehtävän pelkillä 
substantiiveilla.

Tehtävä 12.

Kiekossa on akkusatiivisektorissa yksi feminiini. Sen avulla voidaan muistuttaa oppilaita siitä, että 
feminiinien akkusatiivimuoto on edelleen tuttu –у-pääte.

Tehtävä 13.

Kulttuuritieto
Tämä teksti sopii hyvin käännettäväksi yhteistoiminnallisesti.

Draamatehtävä: 
Oppilaat jaetaan ryhmiin. Yksi ryhmästä on Pietari Suuri. Muut esittävät stillkuvia tai pieniä 
pantomiimeja siitä, miten asiat olivat ennen. Sitten Pietari Suuri astuu esiin ja antaa käskyn venäjäksi. 
Ryhmä esittää, miten sen jälkeen toimittiin. Oppilaat voivat keksiä omiakin käskyjä, esim. omaan 
elinpiiriin liittyvistä asioista. 

Pietari Suuri
Ennen Pietari Suurta Venäjällä ei ollut lähes ollenkaan insinöörejä tai oppineita. Armeija oli huono, eikä 
laivastoa ollut lainkaan. Nuori tsaari halusi, että Venäjästä tulisi voimakas maa. Siksi Pietari Suuri antoi 
noin 4000 käskyä. Tässä on muutama niistä.

Käsky uudesta vuodesta
Ennen Pietari Suurta vuosi alkoi syyskuussa. Pietari käski viettämään uutta vuotta 1. tammikuuta. 
Juhlan kunniaksi hän käski koristella talojen portit kuusen tai männyn oksilla. Lisäksi hän käski ampua 
raketteja ja sytyttää lyhtyjä.

Käsky vaatteista
Rikkaiden ihmisten piti käyttää eurooppalaisia vaatteita. Heidän piti myös ajaa pitkät parrat pois ja 
alkaa käyttää peruukkeja. Se, joka halusi pitää pitkän parran, joutui maksamaan siitä veroa. 

Käsky kivitaloista
Pietari Suuri halusi, että Pietarin kaupunki näyttäisi länsimaiselta kaupungilta. Siksi hän päätti rakentaa 
Pietariin kivitaloja. Mutta Pietarissa kiveä oli hyvin vähän saatavilla. Siksi tsaari määräsi jokaisen, joka 
tulee Pietariin, tuomaan mukanaan kiviä. Lisäksi hän kielsi rakentamasta kivitaloja muihin Venäjän 
kaupunkeihin. 
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Kappale 5      

В гостях хорошо, а дома лучше

Kappaleen kielioppisisältönä on adjektiivien komparatiivi. Tässä keskitytään vain –ee-päätteellisiin 
muotoihin, jolloin adjektiivi on lauseessa predikatiivina. Мой компьютер новее, чем твой.

Tehtävä 1.

ruoka булочка, пирожок с капустой или с яблоком
aika по вечерам, ещё, полночь, до полуночи, день, однажды

paikka tai sijainti 
в гостях, многоэтажный, дома, в этом районе, недалеко от центра города, свои 
комнаты, в столовой, столовая, парк аттракционов, команта страха, на улице 

verbit
вернуться, ждали, живут, поесть, обсуждать, повернулась, оказалось, 
покраснеть 

adjektiivit 
выше, больше, дольше, школьный, длиннее, вкуснее, круче, страшнее, 
длинный, красивее, дешевле

muut substantiivit новость, качели, очередь, комплимент, одноклассник

Tehtävä 2.
1. о д н а ж д ы

2. б у л о ч к а
3. д л и н н ы й
4. о д н о к л а с с н и к

5. п о л н о ч ь
6. к а ч е л и

7. о ч е р е д ь

Tehtävä 3.
В Н

a) Марк и Вера живут в многоэтажном доме близко к центру города. Х
b) Марк и Юхан играли в компьютер в комнате у Веры. 
     Они играли в компьютер в комнате у Марка.

Х

c) В России школьный день такой же длинный, как и в Финляндии.
     У русских школьников школьный день длиннее, чем у финских. 

Х

d) В школе на перемене русские ребята гуляют в школьном дворе. 
     На перемене русские школьники не выходят на улицу.

Х

e) В школьной столовой школьники могут покупать себе лимонад и булочки. Х
f) Юхан не любит стоять в очереди. Х
g) Марк с Юханом в метро говорили по-фински.  Х
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Tehtävä 4.

Vastaukset ja variointiehdotuksia

 a)  odottivat kärsimättömästi 
  с нетерпением ждали 
  с удовольствием / со страхом ждали

 b)  välitunnilla 
  на перемене
  на уроке / на тренировке

 c)  sen lisäksi 
  кроме того
  кроме него / меня / шоколада...

 d)  kaalipiirakka 
  пирожки с капустой
  пирожки с клубникой / с рисом /с яблоком / с мясом / с яйцом /  с вареньем

 e)  jono buffetiin 
   очередь в буфет
  в туалет / в автобус / в метро / в столовую /  в кассу 

 f)  täytyy sanoa 
  надо сказать
  надо подумать / надо написать / надо cделать

Tehtävä 5.

Tämän tehtävän ajatuksena on opetella komparatiivipäätteen muodostaminen sekä tutustua 
mahdollisesti uusiin adjektiiveihin. Seuraavassa tehtävässä harjoitellaan vielä erikseen komparatiivien 
ääntämistä ja painon muuttamista päätteelle. 

kaunis красивый красивее kauniimpi
pitkä длинный длиннее pitempi
valoisa, vaalea светлый светлее vaaleampi
herkullinen вкусный вкуснее herkullisempi
pelottava страшный страшнее pelottavampi
surullinen грустный грустнее surullisempi
hauska, vitsikäs смешной смешнее hauskempi
uusi новый новее uudempi
kiinnostava интересный интереснее kiinnostavampi
lämmin тёплый теплее lämpimämpi
kylmä холодный холоднее kylmempi

Tehtävä 6.

Vastaukset:
 a)  Весна тёплая, но лето ещё теплее. 
 b)  Осень холодная, но зима ещё холоднее.
 c)  Бутерброд вкусный, но торт ещё вкуснее.
 d)  Клоуны смешные, но домашние видеоклипы ещё смешнее.
 e)  У Веры волосы длинные, а у рок-музыканта ещё длиннее.
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Tehtävä 7.

Vastaukset:

huono плохой хуже huonompi

hyvä хороший лучше parempi

vanha старый старше vanhempi

pieni маленький меньше pienempi

suuri большой больше suurempi

korkea высокий выше korkeampi

halpa дешёвый дешевле halvempi

lyhyt короткий короче lyhyempi

nuori молодой моложе nuorempi

kallis дорогой дороже kalliimpi

Tehtävä 8.

Vertailtavat sanaparit:
 кошка – крокодил
 пицца – каша
 математика – труд
 хоккей – гольф
 Муми-тролль – Микки Маус
 Гарри Поттер – Пеппи Длинныйчулок

Tehtävä 9.  

Vastaukset:

богатый бедный

большой маленький

весёлый грустный 

вкусный невкусный

дешёвый дорогой

длинный короткий

интересный скучный

красивый некрасивый

молодой, новый старый

плохой хороший

светлый тёмный

сладкий солёный

Tehtävä 10.

Peliä on tarkoitus pelata tunnilla. Opeteltava asia kertautuu kotona, kun kirjoitustehtävä annetaan 
kotiläksyksi.
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Tehtävä 11.

Tämä on suomen kielestä poikkeava tyyliopillinen seikka, jonka voi käydä kursorisesti läpi tässä 
yhteydessä. Tehtävä on tarkoitettu lähinnä innostuneille ja edistyneille oppilaille. 

Vastaukset:

богатый < небедный < небогатый < бедный
rikas < melko rikas < melko köyhä < köyhä

старый < неновый < нестарый < новый
vanha < melko vanha < melko uusi < uusi

молодой < нестарый < немолодой < старый
nuori < melko nuori < melko vanha < vanha 

Tehtävä 12.

Tavoitteena on tutustuttaa oppilaat siihen, miten sijamuodot yleensä esitetään esim. kieliopeissa. 
Sen takia esimerkkeihin on otettu vain kovavartaloiset sanat ja maskuliineista vain eloton kategoria. 
Tarkoituksena on pohjustaa myöhemmissä kappaleissa tulevia pronominien sijataivutuksia. 

 У меня на письменном столе лежит шоколад.
 Prep. письменный стол

 Мы пойдём с подругой в конфетный магазин. 
 Akk. конфетный магазин

 В шкафу мой новый шарф.
 Nom. мой новый шарф

 Он пишет синим карандашом, а я красной ручкой.  
 Instr. синий карандаш, красная ручка

 У меня ещё нет этого нового диска.  
 Gen. этот новый диск

 Я иду по новой улице к бабушке.
 Dat. новая улица, бабушка

 Я читаю интересную книгу.   
 Akk. интересная книга
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Tehtävä 13.

Ennen tehtävän tekemistä on hyvä palauttaa mieleen lukusanat.

Школа в России
В школу ребёнок идёт в 6 лет. Обучение в школе длится 11 лет. Первые 4 года – это начальная 
школа. Классы 5–9 – средняя школа, а классы 10–11 – страшая школа. В обычной школе классы 
большие. Иногда в одном классе бывает до 30 детей.  

Школа начинается в 8.30 утра. У младших школьников каждый день по 4–5 уроков. 
Старшеклассники учатся в школе до трёх часов дня. Урок длится 40 минут. Перемены между 
уроками – 10 минут. Большая перемена – 20 мин. На этой перемене школьники обедают. 
Младшие школьники едят горячий обед в столовой школы, а старшие школьники покупают в 
буфете пирожки и сок. Некоторые приносят бутерброды из дома. 

Ученики начальной школы после уроков идут в группы продлённого дня – продлёнки. На 
продлёнке вместе с воспитательницей дети делают уроки, гуляют и едят полдник.  

В русской школе учеников оценивают по пятибальной системе. 5 (пятёрка) – самая лучшая 
оценка, а 1 (единица) – самая худшая.  Учебный год  делится на четыре части – четверти. Между 
четвертями есть каникулы. В конце каждой четверти ученикам ставят оценки по всем предметам. 
После окончания 11-го класса ученики получают aттестат зрелости.

 1.  В школу ребёнок идёт в 6 лет. 
 2.  Обучение в школе длится 11 лет. 
 3.  Первые 4 года – это начальная школа. 
 4.  Классы 5–9 – средняя школа, а классы 10–11 – страшая школа. 
 5.  Иногда в одном классе бывает до 30 детей.  
 6.  Школа начинается в 8.30 утра. 
 7.  У ребят младших школьников каждый день по 4–5 уроков.
 8.  Старшеклассники учатся в школе до трёх часов дня. 
 9.  Урок длится 40 минут. 
 10.  Перемены между уроками – 10 минут. 
 11.  Большая перемена – 20 мин. 
 12.  В русской школе учеников оценивают по пятибальной системе. 
 13.  5 – самая лучшая оценка, а 1 – самая худшая.  
 14.  Учебный год  делится на четыре части – четверти.
 15.  После окончания 11-го класса ученики получают aттестат зрелости.

Venäläinen koulu 

Lapsi menee kouluun 6-vuotiaana. Opiskelu koulussa kestää 11 vuotta. Ensimmäiset 4 vuotta käydään 
alakoulua. Luokat 5–9 on keskikoulu (Suomessa yläkoulu) ja luokat 10–11 on yläkoulu (Suomessa lukio). 
Tavallisessa koulussa luokat ovat suuria. Joskus yhdellä luokalla on jopa 30 lasta. 

Koulu alkaa klo 8.30. Nuorimmilla oppilailla on joka päivä 4–5 tuntia. Yläluokkalaisilla on tunteja kolmeen 
asti. Oppitunti kestää 40 minuuttia. Välitunnit kestävät 10 minuuttia. Pitkä välitunti on 20 minuuttia. Tällä 
välitunnilla oppilaat ruokailevat. Nuorimmat oppilaat syövät lämpimän aterian koulun ruokalassa, kun taas 
vanhemmat oppilaat ostavat kahviosta piirakoita ja mehua. Jotkut tuovat kotoa voileipiä.

Alakoulun oppilaat menevät koulun jälkeen pidennetyn päivän ryhmiin – siis iltapäiväkerhoon. 
Iltapäiväkerhossa tehdään ohjaajan kanssa läksyjä, ulkoillaan ja syödään välipalaa. 

Venäläisessä koulussa arvosanoja on viisi. Viitonen on paras arvosana ja ykkönen huonoin. Lukuvuosi 
jakautuu neljään osaan: neljänneksiin. Niiden välissä on loma. Jokaisen neljänneksen lopussa 
oppilaat saavat arvosanat kaikista aineista. 11. luokan jälkeen oppilaat saavat päästötodistuksen (ns. 
kypsyystodistuksen).
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Kappale 6      

Ужасное утро

Tässä kappaleessa tutustuaan -ся ja -ова -verbien taivutukseen ja merkitykseen. Tavoitteena on, että 
oppilas oppii taivuttamaan molemmat verbiryhmät ja saa jonkinlaisen käsityksen refleksiiviverbien 
merkityksestä. Kappaleessa esille nostettuja sanoja ei ole tarkoitus ottaa aktiiviseen käyttöön, vaan 
tarkoituksena on, että asia jää kypsymään myöhempää käsittelyä varten.

Tehtävä 1.

Ehdotus semanttisiksi ryhmiksi 

aika
поздно,  рано,  этим утром, будильник, на час раньше, часик, в конце 
концов, некоторое время, до сих пор, разницa во времени.  

verbejä 

успокоиться,  опоздать заснуть зазвонить происходить рассказать 
позвонить разбудить умываться проспать позавтракать успеть 
переодеваться надеть действовать подействовать проехать звонить 
заметить поспать шло

средства 
гигиены

паста, щётка, мыло

makuuhuone подушкa, кровать

Tehtävä 2.

Sanamato:
затем мыло обычно отличный

Tehtävä 3.

всё ничего

обо всём  ни о чём

заснуть  проснуться

просто cложно

отдохнуть устать

завтра сегодня

под над

странное обычное
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Tehtävä 4.

Vastaukset:

В Н
1. Утро Юхана началось нормально. 
    Но этим утром всё шло не так, как обычно.  

х

2. Будильник Юхана зазвонил слишком рано.  х
3.  В Финляндии на час позже, чем в Питере. 
     Марк: У нас сейчас 9 вечера, а у вас? А у нас 8.

х

4. Юхан долго искал свои носки.
     В конце концов носок нашёлся...

х

5. За завтраком мама заметила, что Юхан надел свитер наизнанку. 
     За столом Юхан заметил, что надел свитер наизнанку.

х

6. Юхан опоздал на автобус. 
     Я пошёл на автобусную остановку. Я сел в автобус.

х

7. Юхану понравились каникулы в Питере. х

Tehtävä 5.

Oikeat yhdistelmät sekä suomenkieliset tekstit käännettyinä:

Поздно вечером Юхан приехал из Питера,
mutta aikaisin aamulla hänen piti mennä kouluun.
а рано утром ему нужно было идти в школу.

Я начал одеваться,
mutta en löytänyt sukkaa.
а носка не нахожу.

За столом мама заметила,
että olin pukenut puseroni nurinpäin.
я надел свитер наизнанку

Kaikki alkoi siitä,
Всё началось с того,

что мой будильник зазвонил на час раньше 
обычного.

Minulle tapahtuu
Со мной происходит

что-то странное.

Sitten menin pesulle ja harjaamaan hampaita,
Затем я пошёл умываться и чистить зубы,

но вместо пасты налил на щётку мыло.

Tehtävä 6.

Vastaukset ja variointiehdotuksia

 a)  heräsin  проснулся
   проснулся рано / поздно / вовремя / слишком рано / в 5 часов

 b)  nukahdin  заснул
   заснул рано / поздно / быстро  

 c)  nukuin liian pitkään  проспал

 d)  myöhästyit koulusta опаздал в школу / на автобус / на поезд / на самолёт 

 e)  istuin linja-autoon сел в автобус
   сел в метро / в троллейбус / в такси / в поезд

 f)  minun on aika  мне пора
   мне пора идти / спать / вставать/ кушать / делать уроки 
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Tehtävä 7.

Tarkoituksena on harjoitella toisen puheisiin reagoimista ja päivittelemistä. Hauskuutta saadaan lisää, 
jos reaktio valitaan sattumanvaraisesti tai tarkoituksella ”väärin”. Lauseet on hyvä lukea ääneen ja 
suomentaa ennen tehtävän tekemistä.

Tehtävä 8 a.

Vastaukset:

 1. Я пошёл умываться.
 2. Что случилось?
 3. Я начал одеваться.
 4. не волнуйся

Tehtävä 8 b.

Suomennokset:

 открываться  aueta
 закрываться  sulkeutua
 заниматься  harrastaa
 увлекаться  harrastaa
 находиться  sijaita
 учиться  opiskella
 раздеваться  riisuutua
 встречаться  tapailla, seurustella

Tehtävä 10. 

Opettajan on hyvä huomata, että -ова-  у tapahtuu vain silloin, kun kyseessä on suffiksi. 
Esim. здороваться –sanassa vartalo on здоров- ja siksi -ова- säilyy muuttumattomana 
taivutusmuodoissakin. 

Emme ole ottaneet tähän mukaan -eва-  у –muutosta, mutta opettaja voi halutessaan ottaa sen 
esille, esimerkkisanaksi käy vaikkapa танцевать  танцую.

a) Vastaukset: 

 1. vaikutti  подействовал
 2. vaikuttaa  действует

b) Suomennokset:

 беседовать  jutella
 путешествовать  matkustaa
 интересовать  kiinnostaa
 аплодировать  taputtaa
 праздновать  juhlia
 радовать  ilahduttaa
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Tehtävä 12. 

Suomennokset:

 интересоваться  olla kiinnostunut
 волноваться  olla huolissaan
 радоваться  olla iloinen
 жаловаться  valittaa
 пользоваться  käyttää
 тренироваться  harjoitella, treenata 

Tehtävä 13.

Vastaukset

1. 
 – Летом мы часто путешествуем по Финляндии. А ты любишь путешествовать? 
 – Да, очень. Мои тётя и дядя много путешествуют. Я путешествовал с ними несколько раз. 

2. 
 – Ты умеешь рисовать? 
 – Да, я часто рисую в свободное время. Вчера на уроке рисования в школе мы рисовали зиму.  

3. 
 – Я со своими подругами мы часто беседуем о моде. А о чём ты беседуешь со своими друзьями?
 – Мы беседуем о музыке. 

4. 
 – Чем ты занимаешься в свободное  время?  
 – Я занимаюсь музыкой? А вы? 
 – А мы занимаемся спортом.

5. 
 – Почему ты так волнуешься?
 – Моя собака заболела.
 – А что с ней?
 – У неё болит зуб.
 – Не волнуйся, всё будет в порядке. 

Tehtävä 14.

Kirjoitustehtävä on saattaa olla hyvin vaativa. Tehtävän voi toteuttaa myös siten, että kirjoitetaan 
aiheesta irrallisia lauseita. Vihjeet on annettu sekä suomeksi että venäjäksi, jotta ne sopisivat 
eritasoisille oppilaille. 
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Tehtävä 15.

Kulttuuritietoa 

Aikavyöhykkeet
Maapallollamme on hyvin paljon maita. Minä asun Suomessa. Minulla on ystävä, joka asuu Moskovassa 
ja ystävätär, joka asuu Amerikassa, Kaliforniassa. Me kaikki asumme eri maissa ja siksi meillä on eri 
aikavyöhykkeet. Ero Suomen ja Moskovan välillä on 1 tunti, kun taas Suomen ja Kalifornian välillä –  
10 tuntia. Minun ystäväni Moskovassa on jo koulumatkalla, kun minä vasta nousen. Kun meillä on 
puoliyö ja minä nukun, ystävättärelläni Kaliforniassa kello on vasta 14. Hän on vielä koulussa tai jo 
kotona.

Koko maapallo on jaettu 24 aikavyöhykkeeseen. Venäjällä niitä on 9. Se tarkoittaa, että Venäjällä voi 
juhlia uutta vuotta yhdeksän kertaa. Kellonaika muuttuu myöhäisemmäksi idästä länteen siirryttäessä. 
Venäjän itäosassa, Magadanissa, ihmiset nousevat jo töihin kun taas lännessä, Kaliningradissa – he 
vasta menevät nukkumaan.

Katso karttaa. Voisitko puhua ystäväsi kanssa puhelimessa, kun kello on 13 Suomessa, jos ystäväsi asuu

 a)  Magadanissa?

 b)  Jakutskissa?

 c)  Tšeljabinskissa?

 d)  Moskovassa?  

 e)  Kaliningradissa?
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Kappale 7      

Как ты себя чувствуешь?

Kappaleen aihepiirinä on kehonosat ja sairaudet. Kappale on aika lyhyt ja melko kevyt. Se kuitenkin 
sisältää suuren määrän keskusteluja ja uutta sanastoa. Luokassa voidaan esittää erilaisia vaivoja 
pantomiimina, muut oppilaat arvailevat, mikä esittäjää vaivaa tai mihin sattuu. Lisäksi keskusteluja 
voidaan toteuttaa käsi- tai keppinukeilla tms.

Tehtävä 1.

Ristikon ratkaisu

1. л 2. п л е ч о

3. н о г а

к л 4. г

5. р 6. к о л е н о

у т ц л

7.  к и 8. с т ь о 9. с

а п 10. ж и в о т

и а у

н п

а н

11. ш е я

Tehtävä 2.

Ensimmäisen ristikon sanoja harjoitellaan lumipalloleikillä. ”Lumipallon” voi myös ”purkaa”, eli sanojen 
määrää vähennetään joka kerran. 
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Tehtävä 3.
 
Vastaukset:

 a) …  грипп
 b)  …  ангина
 c)  …  кашель и насморк
 d)  …  температура
 e)  …  сотрясение мозга
 f)  …  царапина

Tehtävä 4.

Ristikon vastaukset

1.  г о 2. р л о

л е

3. щ е к а с

з 4. н       о с

5. б р о 6. в и и

о ц

л 7. я 8. з ы к

9. р о т у

с 10.  л о б

11. г 12.  у б ы и

х ц

13.  п о д б о р о д о к

Tehtävä 5.
 

Tämän tehtävän taulukot on syytä käydä opettajan johdolla läpi ja toistaa moneen kertaan. 
Suomentaminen voidaan tehdä yhdessä tai oppilaat voivat etsiä sanontoja esim. pareittain sanakirjasta. 
Keskusteluja voidaan tehdä pareittain ja niitä voidaan esittää luokalle. Oppilaat voivat esittää 
keskusteluja itsenään tai valita itselleen roolihahmoja (terveydenhoitaja – oppilas, vanhempi – lapsi jne.) 
Roolihahmot voivat tietysti olla myös vitsikkäitä ja keskustelut absurdeja (У вас есть температура? 
Да, нормальная, 41,3). 

Kannattaa huomata, että venäjän ja suomen kielet eivät vastaa toisiaan ilmaisuissa ”Minulla on 
kuuma.” ja ”Minulla on kylmä.” Мне холодно ja Мне жарко ovat ilmaisuja, joita käytetään esim. säästä 
puhuttaessa. Sen sijaan sairaana ollessa sanotaan. У меня озноб. У меня жар.

Меня знобит taas sisältää oikeastaan molemmat edelliset, sillä se tarkoittaa vilunväristysten lisäksi 
lämpötilojen vaihtelua. 
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Tehtävä 6.

Pelissä rakennetaan lauseita mallin mukaan. Opettaja voi päättää, keskitytäänkö tekemään lauseita 
pelkillä persoonapronomineilla, vai otetaanko myös etunimien genetiivimuodot käyttöön.

Tehtävä 7.
 
Kuuntelutekstit

 – Что случилось? 
 – У меня болит живот.
 – Что ты ел?
 – Литр мороженого, коробку конфет и бутылку лимонада.
 – Тогда и неудивительно, что у тебя болит живот. 

 – Анна Ивановна, я не сделал домашнее задание по математике.
 – Почему?
 – Потому что у меня болела рука.
 – Почему болела?
 – Потому что я уже сделал задание по родному языку.

 – Мама, я не могу идти в школу.
 – Почему? 
 – Мне плохо. У меня, наверное, аллергия.
 – Какая аллергия? У тебя никогда в жизни не было аллергии.
 – А теперь есть.
 – На что?
 – На школу.

 a)  Mikä pojalla on hätänä? Miksi? 
  Vatsa on kipeä. Hän on syönyt liikaa herkkuja. 

 b)  Mikä oppilaalla on kipeä? Miksi? 
  Oppilaan käsi on kipeä äidinkielentehtävän tekemisestä.

 c)  Miksi tyttö ei voi mennä kouluun? 
 Hän on mielestään allerginen koululle.

Tehtävä 8.

Oppilaat voivat käyttää tässä keskustelutehtävässä apuna sekä oppikirjan dialogeja että työkirjan 
taulukkoa.
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Tehtävä 9.

Vastaukset:

 a)
 – Что случилось?
 – У меня болит живот?

 b)
 – Что с тобой? Ты плохо выглядишь.
 – Я заболела. 
 – Что у тебя болит? 
 – Меня тошнит и у меня болит голова.

 c)
 – Что тебя беспокоит?
 – У меня очень болит горло.
 – Температура есть? 
 – Да, температура есть 38,7⁰. 

 d)
 – Что случилось? 
 – У меня сильно болит нога.  
 – Покажи, пожалуйста, ногу.
 – Мне очень больно.  
 – Кажется, ты сломал ногу.  

 e)
 – На что жалуешься?
 – У меня кашель и  насморк.
 – Температура есть?
 – Да, есть небольшая.
 – Это грипп. Сейчас многие болеют гриппом. 
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Kappale 8     

Мастер-класс

Kappaleen tavoitteena on luoda ensimmäinen, nopea silmäys aspekteihin. Esimerkeissä on pitäydytty 
preteritissä ja transitiiviverbeissä. Lauseisiin on pyritty lisäämään suora objekti, jotta vertailu 
suomen kielen kanssa onnistuisi helposti. Tavoitteena on, että oppilas ymmärtää eron toiminnan 
prosessiluonteen ja valmiiksi saattamisen välillä, ja sen, että venäjässä tämä ero ilmaistaan verbillä. 
Koska aspektit ovat aivan uusi asia, jolle suomen kielessä ei löydy selvää vastinetta, tässä kappaleessa 
ei vielä pyritä omaan kommunikaatioon, vaan kaikki tehtävät ovat ohjattuja. Aspektit käsitellään 
perusteellisemmin Horosho-sarjan viimeisessä osassa.

Tehtävä 1.

Ehdotus semanttisiksi ryhmiksi:
aika на прошлой неделе, сначала, затем, пролетело, время

verbejä пройти, ждать, сделать, нарисовать, раскрасить, превратить, получились

esine матрёшка, заготовкa кукла

ulkonäkö лицo, волосы

vaate платoк, сарафан  

tarvikkeet кисточка, краска, палитра, стаканчик

adjektiivi яркий, творческая, обыкновенный, чудесный, разный, забавный

Tehtävä 2.

Sanаmatо: 
начало овал лицo обыкновенный

Tehtävä 3.

Tähän tehtävään on tehty kortit, joiden avulla sanoja voi harjoitella muistipelinä. Pelissä voidaan hakea 
vastakohtia tai synonyymejä tai hakea ”kolmen kortin pareja”. ”Lähtösanat” on merkitty kirjoitettu 
kortteihin mustalla, synonyymit sinisellä ja vastakohdat punaisella. Tehtävä tehdään kirjaan vasta 
korteilla harjoittelemisen jälkeen.

Vastaukset:
Synonyymi Vastakohta
раньше сначала затем

старт начало конец

ожидать ждать догонять

обычный обыкновенный необыкновенный

прекрасный чудесный ужасный

различный разный одинаковый

весёлый забавный скучный
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весёлый сначала догонять

обычный начало затем

ожидать ждать конец

прекрасный обыкновенный необыкновенный

различный чудесный одинаковый

сперва разный скучный

старт забавный ужасный
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Tehtävä 4.

Vastaukset ja väärien vastausten korjaukset.

В Н

1. Две недели назад мы делали матрёшек. 
    На прошлой неделе в нашем классе прошёл мастер-класс по росписи матрёшек.

х

2. Сперва мы услышали историю  матрёшки. х

3. Мы начали работу с лица матрёшки. х

4. В самом конце работы мы нарисовали платoк и сарафан.  
    Мы покрыли матрёшек лаком. 

х

5. Работа над матрёшками длилась два часа. х

6.Мы сделали матрёшек из обычного кусочка дерева. х

7. Мы взяли наших кукол домой. 
    Теперь наши красавицы стоят на выставке в школе.

х

Tehtävä 5.
 

Muunteluehdotukset ovat vain a- ja b-kohtaan. C-kohtaa voi jatkaa sopivalla lauseella. Kohdat d ja e on 
tarkoitettu kiinnittämään oppilaiden huomio aspekteihin. 

 a)  odotimme työpajan alkua
  ждали начала мастер-класса
  ждали начала фильма / кино
  ждали урока / обеда / учителя / перемены / каникул

 b)  vesilasit
  стаканчики с водой 
  стаканчики с лимонадом / молоком / соком / напитком

 c)  emme lainkaan huomanneet
  совсем не заметили
  совсем не заметили... что учитель пришёл в класс / что уже было поздно...

 d)  teimme soikion
  сделали овал

 e)  teimme nukkeja 2 tuntia
  делали куклы 2 урока
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Kielioppi:

Kuten mainittu, aspekteja käsitellään tässä ainoastaan preteritissä ja suoran objektin yhteydessä. 
Tarkoituksena on yhdistää imperfektiivinen aspekti osaobjektiin (partitiiviin)ja perfektiivinen aspekti 
kokonaisobjektiin (genetiivi, nominatiivi). Koska suomen kielessä kieltolauseiden objekti on aina 
partitiivissa, kannattaa oppilaita opastaa tekemään vertailuja myönteisten verbimuotojen avulla. 
Imperfektiivisen aspektin ymmärtämistä voi auttaa myös, jos verbit käännetään suomeksi muotoon ”oli 
tekemässä”. 

Tehtäväkirjassa annetaan aspekteista yksinkertainen perussääntö, josta on hyvä lähteä liikkeelle. 
Opettajan tehtäväksi jää kertoa, että on olemassa muitakin tapoja muodostaa aspekteja ja että 
aspekteilla on muitakin merkityksiä, mutta ne jäävät myöhemmin opeteltaviksi. Ainoa poikkeus, joka 
tässä otetaan esille, on покупать – купить*, koska se on niin yleinen verbi.

Aspektipareista mainitaan nimitykset imperfektiivinen ja perfektiivinen. Tarvittaessa oppilaille voi 
mainita, että venäläisissä sanakirjoissa käytetään lyhenteitä нв ja св. 
Tehtäväkirjassa opetellaan kahdentoista verbin aspektiparit. Jos luokka on kiinnostunut, oppilaat voivat 
kerätä vihkoon lisää aspektipareja tai niitä voidaan etsiä muista teksteistä. 

Tehtävä 6.
 

Aspektipareja voidaan myös harjoitella muistipelillä, jota varten opettajanmateriaalissa on kortit. 

Tehtävän vastaukset:

читать  прочитать*  lukea

писать написать* kirjoittaa

рисовать нарисовать* piirtää

учить выучить* opetella, oppia

делать сделать* tehdä

готовить приготовить* valmistaa (ruokaa)

строить построить* rakentaa

смотреть посмотреть* katsoa

завтракать позавртакать* syödä aamiaista

обедать пообедать* syödä lounasta

ужинать поужинать* syödä päivällistä

покупать купить* ostaa
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читать прочитать* lukea

писать написать* kirjoittaa

рисовать нарисовать* piirtää

учить выучить* opetella

делать сделать* tehdä

готовить приготовить* valmistaa

строить построить* rakentaa



  

94 © Tekijät ja Opetushallitus

 4 8

смотреть посмотреть* katsoa

завтракать позавртакать* syödä aamiaista

обедать пообедать* syödä lounasta

ужинать поужинать* syödä illallista

покупать купить* ostaa
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Tehtävä 7.

Ohessa lauseiden suomennokset. Aspektin voi vaihtaa lauseista, jotka on merkitty tähdellä.

1.*   Марк вчера прочитал комикс ”Микки Маус”. 
 Mark luki eilen Mikki Hiiri-sarjakuvan.

2.*  Учительница читала детям интересную историю о пиратах.
 Opettaja luki lapsille kiinnostavaa kertomusta merirosvoista.

3.  Хенри долго делал домашнее задание.
 Henri teki kauan kotiläksyjä.

4.  Я сделала уроки за полчaса. 
 Minä tein läksyt puolessa tunnissa. 

5.*  Папа готовил обед, а мама смотрела телевизор.  
 Isä laittoi lounasta ja äiti katsoi elokuvaa televisiosta.

6.*  Вера нарисовала портрет Марка. 
 Vera piirsi Markin kuvan.

7.*  Родители Юхана построили новый дом.
 Johanin vanhemmat rakensivat uuden talon.

8.  Вера купила морскую свинку.
 Vera osti marsun.
 

Tehtävä 8.
 

Joihinkin lauseisiin sopii molemmat vaihtoehdot.

Vastaukset: 

 1. Лена прочитала интересную книгу за два дня.

 2. Марк читал книгу  целую неделю.

 3. Вера весь урок  писала   рассказ. 
 

 4. Ты уже  сделал уроки?

 5. Бабушка за час приготовила обед. 

 6. Папа летом часто смотрел футбол по  телевизору. 

 7. Дима выучил английский язык за 4 года. 

 8. Лена очень долго учила китайский язык. 
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Tehtävä 9.

 a)  читать – прочитать
 

  – Что ты делала вчера вечером?
  – Я читала книгу.
  – Ты прочитала всю книгу?
  – Да. 

 b)  учить – выучить 

  – У вас завтра контрольная по русскому языку?
  – Да.
  – А ты учил слова?
  – Да, я уже все слова выучил.  

 c)  рисовать – нарисовать 

  – Что ты делала вчера в кружке ?
  – Я рисовала картину.
  – Ты нарисовала её?
  – Да. 

Tehtävä 10.

Lauseita voi tehdä ensin yhdessä taululle, minkä jälkeen oppilaat jatkavat pareittain. Aluksi voidaan 
tehdä aivan yksinkertaisia kolmen sanan lauseita, mutta edistyneet oppilaat voivat pian siirtyä 
laajentamaan lauseita. Opettajan kanssa voidaan kerätä taululle sopivia ajan tai paikan ilmaisuja,  
joilla lauseita voidaan laajentaa.

Tehtävä 11.

Kulttuuritietoa 

Maatuska
Maatuska ei ole syntyjään venäläinen vaan japanilainen lelu. 1800-luvulla moskovalaiseen lelupajaan 
tuli japanilainen puunukke. Se oli muodoltaan soikea ja koostui muutamasta puunukesta. Pienemmät 
puunuket olivat isomman sisällä. 

Samalla vuosisadalla japanilaisen puunuken pohjalta venäläinen käsityöläinen teki ensimmäisen 
venäläisen maatuskan. Nukkeihin maalattiin lasten kuvia. Kaikkein suurin nukke oli tyttö, jolla oli kukko, 
ja kaikkein pienin oli vauva kapaloissa. 

Siihen aikaan naisen nimi Matrona oli hyvin suosittu. Tästä nimestä maatuska sai venäläisen nimensä 
matrjoška. Sekä lapset että aikuiset pitivät maatuskoista niin paljon, että niitä alettiin tehdä kaikkialla 
Venäjällä. 

Valitse oikea vaihtoehto:
1.b, 2.a, 3.b, 4.a, 5.c, 6.c, 7.a 

 d)  делать – сделать 

  – Что вы делали на уроке труда?
  – Мы делали игрушки для малышей.
  – А где твоя игрушка?
  – Я ёё ещё не сделал.

 e)  строить – построить

  – Мои родители уже построили наш 
     новый дом.
  – Как долго вы его строили? 
  – Два года. 
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Kappale 9     

У меня зазвонил телефoн... 

Kappaleen aihepiirinä on puhelin. Tunnelmaan voi virittäytyä leikkimällä aluksi rikkinäistä puhelinta. 
Pääpaino on suullisessa ilmaisussa.

Tehtävä 1.

Ristikon sanoista useimmat ovat passiivisessa sanavarastossa. Koska puhelinsanasto saattaa kuitenkin 
kiinnostaa joitakin oppilaita, puhelimen perusosista ja -lisälaitteista on tehty tähän ristikko. 

Ristikon vastaukset:

1.  з а р я д 2. к а

н

3.  э 4.  м и 5.  к р о ф о н

к л п

р 6.  б а т а р е й к а

а в а

7.  н а у ш н и к и

а

т

8.  к о р п у с

р

9.  ф о т о к а м e р а

Tässä on täydennystä puhelimeen liittyviin fraaseihin. Opettaja voi käyttää näitä halutessaan. 

multimediaviesti сообщение MMS, мультимедийное сообщение 
osoitekirja телефонная книжка
puhelimen muisti память жёсткого диска, телефонная память 
muistikortti карта памяти
sim-kortti SIM-карта
akku   аккумулятор
ladata puhelin зарядить телефон
pre-paid pre-paid карточка, карточка пополнения счёта

Näistä sanoista on olemassa puhekieleen vakiintuneet termit, jotka löytyvät tehtäväkirjasta.  
Viralliset vastineet ovat seuraavat:

tekstiviesti текстовое сообщение 
laturi   зарядное устройство
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Tehtävä 2. 

Vastaukset opettajalle:

saldo сальдо

tekstiviesti SMSка 

valita numero набрать номер телефона

PIN-koodi PIN-код

puhelin meni rikki телефон поломался

akku loppuu батарейка села

käynnistää puhelin включить телефон

sulkea puhelin выключить телефон

puhelinnumero номер телефона

Tehtävä 3. 

Tähän tehtävään on liitetty kaikki edellisessä tehtävässä käytetyt sanonnat. Kun dialogi on täydennetty, 
se kuunnellaan ja luetaan pareittain.

Vastaukset:

 – Мама, мой телефон поломался.
 – Как поломался? Он же совсем новый!
 – Я не могу его включить.
 – Набери свой PIN-код.
 – Я забыл его.
 – Давай я тебе помогу. Tвой PIN-код 1111.
 – Спасибо. Теперь я могу опять включить телефон.

 – Позвони мне вечером после тренировки.
 – Я не могу звонить. У меня маленькое сальдо.
 – Тогда пришли мне SMSку и я сам тебе перезвоню.
 - Ладно.

 – Набери, пожалуйста, мой номер телефона.
 – Зачем?
 – Я где-то дома потерял свой телефон.
 – Никаких гудков.
 – Ой, у меня же батарейка села.
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Tehtävä 4. 

Tässä on alleviivattu ilmaisut, jotka voi poimia tekstistä. 

Вечером дома у Марка и Веры

Марк:   Вера, дай мне, пожалуйста, номер телефона Иры. Мы делаем школьный проект вместе. Я 
записал её номер в тетрадь, а тетрадь осталась в школе.

Вера:  Почему ты не записал её номер в свой телефон?
Марк:  Не получилось. У меня тогда в телефоне села батарейка.
Вера:   Номер Иры у меня в телефоне, но я его уже выключила. Подожди немного, я сейчас 

включу свой телефон и пришлю тебе номер Иры СМСкой.
Марк:  Хорошо. Спасибо.
Вера:  Не за что. 

Через пять минут

Вера:  Ты получил мою СМСку? 
Марк:  Спасибо, я уже ей звонил, но она с кем-то говорила по телефону. Я перезвоню ей позже.

Illalla Markin ja Veran kotona

Mark:  Vera, antaisitko minulle Iran puhelinnumeron. Me teemme kouluprojektia yhdessä. Minä 
kirjoitin hänen numeronsa vihkoon, mutta vihko jäi kouluun.

Vera:  Miksi sinä et tallentanut hänen numeroaan puhelimeen?
Mark:  Ei onnistunut. Minun puhelimestani loppui akku.
Vera:  Minulla on Iran numero puhelimessa, mutta minä olen jo sammuttanut puhelimen. Odota 

vähän, niin avaan puhelimen ja lähetän sinulle Iran numeron tekstiviestillä. 
Mark:  Hyvä, kiitos. 
Vera:  Eipä kestä. 

Viiden minuutin kuluttua

Vera:  Saitko minun tekstiviestini?
Mark: Kiitos, minä soitin jo hänelle, mutta hän puhui jonkun kanssa puhelimessa. Soitan hänelle 

uudestaan myöhemmin. 

Tehtävä 5.

Oppilaat voivat arpoa uusia puhelinnumeroita esim. nopalla tai paperilappuja nostamalla. 

Tehtävä 6.

Tavoitteena on harjoitella puheluiden aloittamista ja lopettamista. Seuraavissa tehtävissä harjoitellaan 
varsinaisen asian esittämistä.
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Tehtävä 7.

Tässä tehtävässä on tarkoituksena käyttää puhelun aloittamis- ja lopettamisfraaseja sekä hoitaa 
varsinainen asia. Kuvia voi käyttää apuna, mutta oppilaat voivat myös keksiä omia puhelinkeskusteluita.  

Tehtävä 8.
 
Kuullunymmärtäminen

1.  Вы позвонили в библиотеку им. Пушкина. Библиотека открыла с понедельника по пятницу  
 с 9 до 17 и в субботу с 10 до 15.00. Добро пожаловать!

 Soititte Pushkinin kirjastoon. Kirjasto on avoinna maanantaista perjantaihin klo 9–17 ja  
 lauantaisin klo 10–15. Tervetuloa!

2.  Вы позвонили в бассейн «Спартак». Бассейн открыт со вторника по воскресенье с 9 до 21.00.  
 По понедельникам бассейн закрыт на санитарный день. Тренажёрный зал открыт каждый  
 день с 10 до 20.00. Салон красоты «Елена Прекрасная» работает ежедневно с 10 до 20.00.  
 Добро пожаловать!

Tämä on uimahalli Spartak. Uimahalli on auki tiistaista sunnuntaihin klo 9–21. Maanantaisin halli on 
suljettu siivouspäivän vuoksi. Kuntosali on auki joka päivä klo 10–20. Kauneushoitola ”Kaunis Helena” 
on auki joka päivä klo 10–20. 

3.  Вы позвонили Ивановым. Нас сейчас нет дома. Оставьте ваше сообщение после гудка.

 Soititte Ivanoveille. Emme ole nyt kotona. Jättäkää viesti äänimerkin jälkeen. 

Tehtävä 9.

Vastaukset:

Я очень рада, что ты мне позвонила. Я рада тебя слышать. 

Попросите Кирилла позвонить мне. Пусть Кирилл мне позвонит. 

Перезвоните через полчаса. Позвоните ещё раз попозже.

Вы неправильно набрали номер. Вы не туда попали. 

А Таня дома? Можно Таню к телефону?

Можешь сейчас говорить? У тебя есть время?

У вас дома никто не отвечал. У вас никто не брал трубку.

Tehtävä 10.

Tämä tehtävä on tarkoitettu nopeasti edistyville oppilaille, joille tehtävät 6 ja 7 ovat helppoja.
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Kappale 10     

Kакая красивая блузка!

Tässä kappaleessa on aiheena vaatteet ja ostoskeskustelu. Ostoksilla käyminen on nykyään 
aika yksinkertaista, koska suurin osa kaupoista on Venäjälläkin valintamyymälöitä. Sen takia 
ostoskeskusteluun on otettu vaatteiden sovittamiseen liittyviä fraaseja. Jos halutaan keskittyä 
maksutapahtuman yhteydessä käytävään dialogiin, kappaleesta voi nostaa esille sen viimeisen 
kappaleen. 

Jos opettaja halua syventyä aiheeseen perusteellisemmin, siihen sopii hyvin projektityö.
Oppilaat suunnittelevat oman vaatemallistonsa. Vaatteita voi suunnitella ja piirtää itse tai internetistä 
voi etsiä sopivia kuvia. Kuvista koostetaan esim. Power Point-esitys, johon kirjoitetaan kuvatekstit. 
Oppilaat esittelevät vaatemallistonsa muille.   

Vaateaiheeseen sopii myös leikki, jossa oppilaat kirjoittavat asukuvauksia. Leikki sopii eri kohtiin 
kappaleen käsittelyssä ja siihen voidaan palata muutamaan otteeseen. Tällöin taitojen karttuessa 
ilmaisuihin voidaan lisätä sanoja ruudullinen, raidallinen jne. 

 1.  Jokaiselle oppilaalle jaetaan tyhjä paperi. Paperin yläreunaan jokainen kirjoittaa paikan,  
  johon asu on tarkoitettu, esim.  В театр. 

 2.  Kirjoitus taitetaan piiloon. Jokainen ojentaa paperinsa seuraavalle oppilaalle. 

 3.  Oppilas kirjoittaa saamaansa paperiin, kuka pukeutuu, esim. Надя надевает 

 4.  Kirjoitus taitetaan piiloon. Jokainen ojentaa paperinsa seuraavalle oppilaalle.

 5.  Oppilas kirjoittaa saamaansa paperiin asun yläosan esim. синюю кофту и красную блузку

 6.  Kirjoitus taitetaan piiloon. Jokainen ojentaa paperinsa seuraavalle oppilaalle.

 7.  Oppilas kirjoittaa saamaansa paperiin asun alaosan, esim. зелёные шорты и жёлтые колготки

 8.  Kirjoitus taitetaan piiloon. Jokainen ojentaa paperinsa seuraavalle oppilaalle.

 9.  Oppilas kirjoittaa saamaansa paperiin kengät esim. резиновые сапоги

 10.  Kirjoitus taitetaan piiloon. Jokainen ojentaa paperinsa seuraavalle oppilaalle.

 11.  Oppilas kirjoittaa saamaansa paperiin päähineen esim. белую кепку

 12.  Kirjoitus taitetaan piiloon. Jokainen ojentaa paperinsa seuraavalle oppilaalle.

 13.  Paperit avataan ja oppilaat lukevat lauseet vuorotellen ääneen. 

  Esim. В театр Надя надевает синюю кофту и красную блузку, зелёные шорты и жёлтые  
  колготки, резиновые сапоги и белую кепку.
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Tehtävä 1.
 
Ristikon ratkaisu

1.  К О Ф Т А 2.  Г

У 3. П Л А Т О К 4.  Ш

5.   П О Я С Л О

А 6. С В И Т Е Р

Л 7.  Р Т Т

Ь 8.  П У У Ы

Н Л 9.  Б Л У З К А

10.  П И Ж А М А 11.  Д 12.  Б

К Т Ш 13.  П Ж Р

Ь 14. К О Л Г О Т К И Ю

Е А А Н К

15.  Ю В 16.  Н О С К И

17.  Ф У Т Б О Л К А Ы

К И

18. Ш Т А Н Ы

Sisävaatteet

По горизонтали: По вертикали: 

1.  кофта
3.  платок
5.  пояс
6.  свитер
9.  блузка
10.  пижама
14.  колготки
16.  носки
17.  футболка
18. штаны

1. купальник
2.  галстук
4.  шорты
7. рубашка
8.  платье
11.  джинсы
12.  брюки
13.  плавки
15.  юбка
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Tehtävät 2 ja 4.

Tehtävissä on tarkoituksena paitsi rakentaa yksinkertaisia lauseita taulukon sanoista, myös ryhmitellä 
vaatteita ajatuksellisesti. Tehtävässä 3 lienee hyvä käydä ilmaisut läpi opettajan johdolla. Tehtävissä on 
käytetty eri verbejä. Tässä надевать ja носить ovat melkein synonyymejä. Opettaja voi halutessaan 
ohjeistaa oppilaan tekemään molemmat tehtävät samalla verbillä. Voidaan myös opetella verbien ero, 
eli että надевать tarkoittaa pukeutumista ja носить vaatteen kantamista.

Tehtävä 3.

Ristikon ratkaisu

1.  К

2.  С 3.  Ш 4.  Т У Ф Л И

А А Р

5.  П Е Р Ч А Т К И

О Ф К 6.  Б

Г 7.  П А Л Ь Т О

8.  Б О Т И Н 9.  К И С

Е О
10.  

Ш
А П К А Н

К О

11.  Р У К А В И Ц Ы Ж

К

12.  К Р О С С О В К И

Ulkovaatteet

По горизонтали: По вертикали: 
  4.  туфли
  5.  перчатки
  7.  пальто
  8.  ботинки
10.  шапка
11.  рукавицы
12.  кроссовки

1.  куртка
2.  сапоги
3.  шарф
6.  босоножки
9.  кепка
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Tehtävä 5.
 

Palautetaan mieleen adjektiivien taipuminen suvun mukaan ja mietitään,  
millä sanoilla vaatteita voidaan kuvailla. 

Tehtävät 6 ja 7.

Tehtävien tavoitteena on samoin kuin tehtävissä 2 ja 4 järjestää vaatesanoja semanttisesti. 
Jos tässä yhteydessä leikitään asukuvausleikkiä, materiaaliadjektiivit voidaan ottaa mukaan.  
Tällöin täytyy tarvittaessa muistuttaa, että ne taipuvat pääsanansa suvun mukaan. 

 villa-  шерстяной 
 nahka-  кожаный 
 silkki-  шёлковый
 puuvilla-  хлопчатый 

Tehtävä 8.

 в клетку ruudullinen
 в полоску  raidallinen
 в горошек  pilkullinen
 однотонный  yksivärinen 

Tehtävä 9.

Oman vaatekaapin kuvailussa voidaan ottaa käyttöön värit, materiaalit, kankaan kuviot jne. 

Tehtävä 10.

Pukeutumisfraasit

Tässä otetaan käyttöön rakenne «на мне...»  Tehtävän tueksi työkirjaan on kirjoitettu kaikkien 
persoonapronominien prepositionaalimuodot. 

Harjoitus voidaan toteuttaa myös niin, että opettaja näyttää erilaisia valokuvia esim. internetistä ja 
luokka kuvailee, mitä kullakin henkilöllä on yllään. C-kohdan arvausleikki taas voidaan toteuttaa niin, 
että arvaaja tekee kysymyksiä, joihin luokka voi vastata vain «да» tai «нет». «На нём черная рубашка?» 

Lyhyet adjektiivit käsitellään tässä vain merkityksessä liian lyhyet jne. Ne tulevat käyttöön 
ostosdialogitehtävässä, mutta opettaja voi halutessaan jättää asian väliin.
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Tehtävä 11.
 

Kuuntele teksti ja tee tehtävä tekstin perusteella.

Наступило лето. Мама с Верой поехали в Италию, в  Милан, а папа с Марком поехали к своим 
родственникам на север, в Мурманск … 

Вера: Мама, посмотри, что я нашла в своём чемодане!
Мама: Что там? 
Вера: Тут две рубашки с длинным рукавом, резиновые сапоги, ботинки, три пары носков, 

свитер в клетку, спортивный костюм в полоску, синяя куртка, пижама в горошек,  
брюки и коричневый пояс. 

Мама: Это же вещи Марка! Как они могли оказаться у тебя? 
Вера: Наверное, наши чемоданы перепутали в аэропорту.
Мама: А что же у Марка в чемодане … ? 
Вера: Мои летние вещи! Например: моя новая юбка с вышивкой, мой розовый купальник и 

босоножки …  
Мама: Что же теперь делать?
Вера: Мама, мы же в Милане, а здесь так много магазинов … 

Veran laukku: 
две рубашки (с длинным рукавом)
резиновые сапоги
ботинки
носки
свитер (в клетку)
спортивный костюм (в полоску) 
синяя куртка 
пижама (в горошек) 
брюки 
коричневый пояс. 

Tehtävä 11c. 

1.  Зимой моя сестра любит кататься на лыжах. На горку она надевает
 b) шапку с ушками 

2.  Летом мой папа часто ездит на дачу. На даче он много работает в саду. Для работы надевать
 a) удобные штаны

3.  Моя мама работает в университете. Она преподаватель. На работу она очень часто надевает
 a) красную блузку

4.  Когда мы летом едем с семьёй отдыхать на море, то у каждого из нас в чемодане есть
 a) хлопчатые шорты 

5.  Осенью, когда идёт дождь, то Лена надевает 
 b) резиновые сапоги

6.  Когда я с друзьями хожу на стадион смотреть футбол, то я надеваю
 b) футбольный шарф

7.  С брюками я ношу
 b) кожаный пояс

8.  Кинозвёзды на премьеры всегда надевают
 а) вечерние платья

Markin laukku:
юбка (с вышивкой) 
(розовый) купальник 
босоножки
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Tehtävä 12.

Pelin tarkoituksena on harjoitella ostosdialogia suullisesti. Taulukko käydään huolellisesti läpi opettajan 
johdolla ennen pelaamista. Opettaja voi monistaa oppilaille seteleitä pelaamista varten. 

100 
рублей

100 
рублей

100 
рублей

100 
рублей

100 
рублей

100 
рублей

100 
рублей

100 
рублей
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Tehtävä 13.

Kulttuuritieto

Viimeinen kellonsoitto
Kouluvuosi päättyy oikein kauniiseen, keväiseen juhlaan – viimeisen kellonsoiton juhlaan. Tässä 
juhlassa jätetään hyvästit koululle ja lapsuudelle. Se on koulunsa päättävien juhla. Sitä vietetään 
toukokuun lopussa, kun opetus on jo loppunut, mutta päättökokeet eivät ole vielä alkaneet. 
Viimeisen kellonsoiton juhlaan tytöt pukeutuvat tummaan leninkiin, jonka päälle puetaan joko 
valkoinen esiliina tai valkoiset nauhat, tai valkoiseen paitaan ja tummaan hameeseen. Pojat laittavat 
ylleen puvun ja valkoisen paidan. Vaatteiden päälle he sitovat nauhan, jossa lukee ”abiturientti”, ja 
kiinnittävät vaatteisiin kellon muotoisia merkkejä. 
Juhlassa soitetaan kelloa, kuten Ensimmäisen kellonsoiton juhlassa. Tässäkin juhlassa kelloa soittaa 
ekaluokkalainen, joka istuu abiturientin harteilla. Juhlan jälkeen abiturientit laskevat taivaalle 
ilmapalloja.  

Päättäjäisilta tai abiturienttien tanssiaiset
Päättäjäisiltaa pidetään 11. luokan lopuksi. Sitä vietetään kesäkuun lopussa päättökokeiden jälkeen. 
Päättäjäisiltaan tytöt pukeutuvat iltapukuihin ja pojat pukuihin. Päättäjäisilta jakautuu kahteen osaan 
– viralliseen osaan ja juhlintaan. Päättäjäisillan aluksi abiturienteille jaetaan todistukset ja sitten alkavat 
tanssiaiset.
Aamun koitteessa abiturientit menevät katsomaan auringonnousua meren tai joen rannalle.

1.  Kirjoita sanat oikean otsikon alle. Mitkä sanat eivät kuulu joukkoon? 
 Perustele valintasi suomeksi parillesi.

Последний звонок Выпускной вечер

белые банты
колокольчик 

передник 
шарики

первоклассница
костюм
платье

бал 
аттестат 

море 
рассвет
костюм
платье

джинсы, часы, дневник 
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