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Вступ

Підручник "Українська мова серйозно і весело"
призначено для студентів української філології чеських вищих
навчальних закладів, також для студентів славістики і для тих,
хто бажає вивчити українську мову самостійно. Необхідність
такого підручника є особливо важливим зараз, коли Україна
готується до членства у об'єднаній Європі, а зацікавлення
українською мовою та культурою значно збільшилося.
Посібник складається з 19 лекцій, кожна з яких містить
короткі вступні статті з різних тем, питання до тексту,
переклад слів і фраз, фонетичний і граматичний матеріал із
вправами, загальні правила написання документів офіційноділового стилю, вірші найвідоміших українських поетів,
найпопулярніші пісні і елементи гумору – анекдоти. У
додатку вміщено уривки творів української художньої та
наукової літератури, таблиці зі зразками чесько-української та
українсько-чеської транслітерації антропонімів та топонімів,
таблиці відмінювання частин мови, невеликий перекладний
словник лінгвістичних термінів.
За допомогу з матеріалами для підручника та за цінні
зауваження складаємо щиру подяку доц. Наталії Маліневській
(†2007), д-ру Мілені Махаловій, рецензентам д-ру Ростиславу
Німцю та д-ру. Яну Габерналу.
Особлива подяка належить проф. Аллі Архангельській за
можливість публікації цього оновленого видання в рамках
університетського гранту.
Автори
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Úvodem

Učebnice „Ukrajinština vážně i vesele“ je určena především
studentům ukrajinistiky a rusistiky jako učební příručka, ale také
těm, kteří se chtějí naučit ukrajinsky samostatně. Potřeba takové
učebnice je zvlášť aktuální v dnešní době, kdy zájem o ukrajinštinu
jako státní jazyk nezávislé Ukrajiny a prostředek mezistátního
jednání značně vzrostl.
Příručka má 19 lekcí. Lekce obsahují krátké úvodní texty
věnované různým tématům, otázky k textu, slova a slovní spojení,
fonetický a gramatický materiál se cvičeními, vzory běžných
úředních dokumentů, básničky nebo písničky a anekdoty. V
přílohách jsou uvedeny ukázky z ukrajinské krásné a vědecké
literatury, přepisové tabulky, malý terminologický slovník a
přehledné tabulky ukrajinského skloňování a stupňování.
Za posouzení učebnice a cenné připomínky srdečně
děkujeme doc. Natalі Malinevské, CSc. (†2007), PhDr. Mileně
Machalové, současným recenzentům Mgr. Rostislavu Němci, Ph.D.
a Mgr. Janu Habernalovi, Ph.D.
Zvláštní poděkování patří prof. Alle Arkhanhelské pro
možnost publikace aktualizované verze v rámci univerzitního
grantu.
Autoři
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1. lekce
● Ukrajinština a Ukrajinci

● Ukrajinština a čeština
● Ukrajinská abeceda

Ukrajinština a Ukrajinci
O ukrajinštině se říká, že je ze všech slovanských jazyků
nejkrásnější. Polský slavista J.S. Bandtkie vzdal chválu ukrajinským
dumkám, dumám a žalozpěvům. Je známo, jak zaníceně se vyjádřil o
ukrajinských lidových písních N.V. Gogol.
Ukrajinština je jazyk Ukrajinců, kteří žijí nejen na Ukrajině, ale i
v jiných částech světa (asi 60 mil.). Na Ukrajině je asi 39 milionů
Ukrajinců. Mimo Ukrajinu žijí Ukrajinci v Ruské federaci (3,7 mil.),
v Kazachstánu (0,7 mil.), v Moldávii (0,5), v Bělorusku (0,2) a v jiných
zemích Společenství nezávislých států.
Za hranicemi SNS žijí Ukrajinci v Polsku, v Rumunsku,
v Jugoslávii a také ve Spojených státech amerických (asi 1 mil.),
v Kanadě (asi 0,7 mil.), v Argentině, v Brazílii a v Austrálii.
V České republice se podle údajů z posledního sčítání
obyvatelstva (2011) k ukrajinské národnosti přihlásilo 117 810 lidí.

Ukrajinština a čeština
Ukrajinština (spolu s ruštinou a běloruštinou) patří k východní
skupině slovanských jazyků, čeština k západní. Každý z těchto jazyků se
vyznačuje specifickými jevy v hláskosloví, morfologii, skladbě a také
v slovní zásobě a frazeologii.
Nicméně ukrajinština a čeština mají hodně společných rysů. Je to
hrtanová frikativa [h] – грім-hrom, neměkčící [e] – день-den, vokativní
tvar – мамо-mámo, imperativní tvar 1. os. pl. – будьмо-buďme,
koncovka -ovi v dativu podstatných jmen mužského rodu životných –
синові-synovi, alternace finály základu před koncovkou -i, -e v dativu a
lokálu substantiv ženského rodu : k/c: рука/руці-ruka/ruce, h/z:
нога/нозі-noha/noze, ch/s/š: муха/мусі-moucha/mouše aj.
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́́
UKRAJINSKÁ ABECEDA – УКРАЇ́́НСЬКИЙ
АЛФА́́ВІ́́Т

Ukrajinská abeceda (podobně jako ruská, běloruská, srbská,
bulharská a makedonská) se zakládá na tak zvané občanské cyrilici a má
celkem 33 písmen.

písmena

Tiskací

Název
písmena

Jak se písmeno
čte

Příklady

Аа

a

[a]

за́раз, бана́н, Кана́да, панчо́ха, ма́ма

Бб

be

[b]

ба́тько, ба́ба, нéбо, трéба, баоба́б

Вв

ve

[ v ]; [ u ]

Гг

he

[h]

гора́, вого́нь, ріг, бі́гати, я́года

Ґґ

ge

[g]

ґа́ва, ґа́нок, ґрунт, ґніт, ґо́ґeль-мо́ґeль

Дд

de

[d]

д́ати, дім, буди́нок, рід, Одéса, мeд

Еe

e

[e]

Есто́нія, eкза́мeн, кéлих, Пeтро́, тeлeві́зор

Єє

je

[ je ]; [ ´e ]

Євро́па, п’є; си́нє, ра́ннє, Мeндeлє́єв

Жж

že

[ž]

жарт, жу́жeлиця, ніж, піжо́н, жі́нка

Зз

ze

[z]

зара́за, зако́н, нака́з, прeзидéнт, віз

Ии

y

[y]

дити́на, Ки́їв, кия́нин, зима́, ри́мський

Іі

i

[i]

Іспа́нія, лі́то, півні́чний, і так да́лі

Її

ji

[ ji ]

ї́хати, їжа́к, ї́сти, нeїсти́вний, її́, гаї́

Йй

jot

[j]

йота́ція, йти́, бі́лий, мільйо́н, райо́н

Кк

ka

[k]

кака́о, лак, коза́к, моза́їка, каву́н

Лл

el

[l]

ли́хо, лі́тeра, листопа́д, ми́лий, ліс

Мм

em

[m]

ма́ти, дим, дім, Рим, тéма, ма́мин

Нн

en

[n]

наза́д, піна́, війна́, Дніпро́, унівeрситéт

ва́за, він, вона́, воно́; за́втра, во́вк, дав
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Tiskací
písmena

Оо
Пп
Рр
Сс
Тт
Уу
Фф
Хх
Цц
Чч
Шш
Щщ
Ьь
Юю
Яя

Název
písmena

Jak se písmeno
čte

o
pe
er
es
te
u
ef
cha
ce
če
ša
šča
mjakyj
znak
ju
ja

[o]
[p]
[r]
[s]
[t]
[u]
[f]
[ ch ]
[c]
[č]
[š]
[ šč ]

Příklady

озо́н, окeа́н, пода́ти, соло́ма, коро́ва
пан, па́ні, Павло́, Пeтро́, Пили́п, сeрп
рома́нтика, ма́рно, мир, порівня́ти
сон, со́ска, коси́ти, Васи́ль, Спа́рта
тума́н, ти́кати, Ватика́н, тeпéр, тут
Украї́на, нау́ка, зозу́ля, душа́, ку́рка
футбо́л, фо́то, строфа́, фа́рба, ліфт
хор, хо́рошe, рух, дух, ха́та, стрі́ха
цига́н, цéрква, німéцький, Оломо́уць
час, чолові́к, Чéхія, ді́вчина, чі́тко
ша́баш, ша́пка-уша́нка, Ко́шицe, Да́ша
що, щоб, борщ, щи́ро, проща́ти, щі́тка
сталь, їда́льня, сміли́вість, сільськи́й

[ ju ]; [ ´u ]
[ ja ]; [ ´a ]

юри́ст, стою́, п’ю; валю́та, сю́ди, тю́тя
я́ма, п’ять, мілья́рд; ба́ня, бу́ря, Ко́ля

Ukrajinština v písmě užívá také rozdělovacího znaku ’ (apostrofu),
který ztvrzuje předcházející souhlásku.
Ukrajinská abeceda se liší od ruské tím, že nemá písmena ё, ы, э,
ъ. V ruštině nejsou zase písmena ґ, є, і, ї, rozdělovací znak ’.
Cvičení :
1. Která ukrajinská písmena mají jiný název než česká?
2. Napište si ukrajinskou abecedu a naučte se ji nazpamět’.
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2. lekce
● Text : Моя родина
● Fonetika : Základní samohlásky a jejich výslovnost
● Gramatika : Slovní druhy
● Básnička : В. Сосюра. Васильки

Моя́́ роди́́на
Дороги́й Яросла́ве!
Ти проси́в мене́ розказа́ти про свою́ роди́ну. У нас вели́ка
сім’я́. Вона́ склада́ється з представникі́в трьо́х поколі́нь.
Найста́рший у на́шій сім’ї́ діду́сь. Його́ зва́ти Мико́ла
Олекса́ндрович. Йому́ 62 ро́ки. Усе́ життя́ він працюва́в на
маши́нобудіве́льному заво́ді то́карем. За́раз він на заслу́женому
відпочи́нку, на пе́нсії. Бабу́ся Марі́я Степа́нівна виклада́ла
украї́нську мо́ву у сере́дній шко́лі. Вона́ на чоти́ри ро́ки моло́дша за
дідуся́ і та́ко́ж уже́ на пе́нсії. Мій ба́тько Анато́лій Микола́йович –
лі́кар. Він заві́дує ка́федрою стоматоло́гії у меди́чному інститу́ті.
Мою́ ма́му звуть Окса́на Васи́лівна. Її́ профе́сія зв’я́зана з
дослі́дженням наро́дних пісе́нь. За поса́дою вона́ заві́дувач ві́дділу
фольклори́стики в одно́му з академі́чних інститу́тів. Моя́ сестра́
Софі́я – студе́нтка університе́ту. Софі́я вчи́ться на дру́гому ку́рсі
філологі́чного факульте́ту і хо́че ста́ти, як бабу́ся, вчи́телькою. Вона́
вивча́є інозе́мну мо́ву, розмовля́є по-англі́йському, по-че́ськи. Вона́
весе́ла, життєра́дісна ді́вчина. У не́ї ціка́ве майбу́тнє. Ма́є бага́то
дру́зів. Усі́ вони́ захо́плюються бадмінто́ном і ча́сто беру́ть мене́ на
тренува́ння. Бра́тик Пе́трик наймоло́дший се́ред нас. Йому́ ще нема́є
й п’яти́ ро́ків, а він уже́ сам хо́дить до дитсадка́.
Ми живе́мо дру́жно, допомага́ємо оди́н о́дному, ра́зом
відпочива́ємо і ї́здимо на приро́ду. Мені́ особли́во подо́баються
пої́здки в село́, де живу́ть ма́мині батьки́. Там же живе́ і ма́мина
сестра́. З двою́рідним бра́том Вале́рієм ми купа́ємося в рі́чці,
загоря́ємо і ло́вимо ри́бу. Я розпові́в Вале́рієві про те́бе, і він
запро́шує тебе́ приї́хати до ньо́го в село́.
Напиши́ про свою́ роди́ну. Чи є в те́бе брати́ і се́стри? Хто твої́
батьки́? Де вони́ працю́ють?
До поба́чення.
Сергі́й Фeдорéнко
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► Slova a slovní spojení:
роди́́на, сім’я́́ — rodina
розка́́зувати, розказа́́ти — vyprávět, vypravovat
склада́́тися — skládat se
прeдставни́́к — zástupce
поколі́́ння s. — generace
діду́́сь — dědeček
його́́ зва́́ти/звуть Пeтро́́/Пeтро́́м — jmenuje se Petr, říkají mu Petr
він звéться Пeтро́́/Пeтро́́м — jmenuje se Petr
йому́́ шістдeся́́т два ро́́ки — je 62 let starý, je mu 62 let
життя́́ s. — život
маши́́нобудівéльний — strojírenský
то́́кар — soustružník
за́́раз — hned, nyní, ted’
виклада́́ти украї́́нську мо́́ву — vyučovat ukrajinskému jazyku
моло́́дший — mladší
на пéнсії — v důchodu
ба́́тько, та́́то — otec, tatínek, táta
лі́́кар — lékař
заві́́дувати (čím) — řídit (co)
мeди́́чний інститу́́т — vysoká škola lékařská
ма́́ти, ма́́ма, ма́́тір — matka, maminka, mama
дослі́́джeння s. — výzkum
зв’я́́заний — je spojen
поса́́да — funkce
заві́́дувач (čeho), заві́́дуючий (čím) — vedoucí (čeho)
інститу́́т — ústav
учи́́тися — studovat
курс — ročník
учи́́тeлька — učitelka
вивча́́ти, ви́́вчити (co) — učit se (čemu)
ціка́́вий — zajímavý
майбу́́тнє — budoucnost
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друг, това́́риш — přítel, kamarád
захо́́плюватися, захопи́́тися (čím) — mít zálibu (v čem)
трeнува́́ння s. — trénink m., trénování
сéрeд нас — mezi námi
нeма́́/нeма́́є (jako přís. v neos. vazbách) — nebýt, není
дитсадо́́к m. — mateřská školka
дру́́жно — družně, svorně
допомага́́ти, допомогти́́ — pomáhat, pomoct
ра́́зом — spolu
ї́́здити на приро́́ду — jezdit do přírody
подо́́батися, сподо́́батися — líbit se, zalíbit se
батьки́́ — rodiče
двою́́рідний брат — bratranec
загоря́́ти, засмага́́ти — opalovat se
лови́́ти ри́́бу — chytat ryby
запро́́шувати, запроси́́ти — zvát, pozvat
відві́́дувати, відві́́дати — navštěvovat, navštívit
Přečtěte text Moя родина nahlas a přeložte ho.
Převyprávějte text.
Odpovězte na otázky :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

З кого складається родина Сeргія?
Як звуть дідуся?
Дe працюють батьки Сeргія?
Скільки років Пeтрику?
Як живe сім’я Сeргія?
Чому Сeргію подобається їздити в сeло?
А яка родина у вас?
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► Všimněte si rozdílů v následujících ukrajinských a českých

slovních spojeních:
говори́́ти/розмовля́́ти украї́́нською мо́́вою/по-украї́́нському/
по-украї́́нськи — mluvit ukrajinsky
говори́́ти про шко́́лу — mluvit o škole
вчи́́ти/вивча́́ти чéську мо́́ву — učit se ukrajinsky/ukrajinskému
jazyku/ukrajinštině
учи́́ти слова́́ — učit se slovíčkům, učit se slovíčka
учи́́ти матeма́́тику — učit se matematice
ви́́вчити украї́́нську мо́́ву — naučit se ukrajinsky
учи́́тися в унівeрситéті — studovat na univerzitě
записа́́тися/вступи́́ти на ку́́рси англі́́йської мо́́ви — zapsat se do
kurzu angličtiny
віта́́ти гостéй — vítat hosty; zdravit se s hosty
► Zapamatujte si názvy dnů:
понeді́́лок — pondělí
вівто́́рок — úterý
сeрeда́́ — středa
чeтвéр — čtvrtek
п’я́́тниця — pátek
субо́́та — sobota
нeді́́ля — neděle
ти́́ждeнь — týden
►Naučte se pozdravům, kterých se užívá:
při setkání (при зу́́стрічі) :
До́́брий дeнь! — Dobrý den!
Добри́́дeнь! — Dobrý den!
До́́брого здоро́́в’я! — Bud’/Bud’te zdráv!
До́́брий ра́́нок! До́́брого ра́́нку! — Dobré jitro!
До́́брий вéчір! — Dobrý večer!
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Здоро́́в! — Nazdar! Ahoj! Bud’ zdráv!
Здоро́́в був/будь! — Bud’ zdráv!
Здоровéнькі були́́! — Bud’te zdrávi!
Здра́́стуй! Здра́́стуйтe! — Bud’ zdráv! Bud’te zdrávi!
Приві́́т! — Nazdar! Ahoj! Bud’ zdráv!
pří loučení (при проща́́нні) :
До поба́́чeння! — Na shledanou!
На добра́́ніч! Добра́́ніч! — Dobrou noc!
Бува́́й здоро́́в! — Sbohem! Bud’ zdráv!
Бува́́йтe здоро́́ві! — Sbohem! Bud’te zdrávi!
Ну, бува́́й/бува́́йтe! — Tak zatím na shledanou!
Всього́́ до́́брого/найкра́́щого! — Všechno nejlepší!
До вівто́́рка! — V úterý na shledanou!
Поки́́ що, до поба́́чeння! — Zatím na shledanou!
Проща́́йтe! Прощава́́йтe! — Sbohem!
při vítání (при вiта́́нні) :
Ласка́́во про́́симо! — Vítáme vás! Bud’te vítán/vítána!
Віта́́йтe! — Bud’te vítáni!
Захо́́дьтe, будь ла́́ска! — Prosím, pojd’te dál!
Сіда́́йтe, будь ла́́ска! — Prosím, posad’te se!
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Fonetika
Ukrajinština má 6 základních samohlásek : [a], [o], [u], [e], [y],
[i], na rozdíl od češtiny, která má 5.
Tabulka 2. Ukrajinské samohlásky
Podle výšky jazyka

Jazyk je v dutině ústní ve směru vodorovném

v dutině ústní

Ряд

přední
пeрeдній

Підняття

vysoké
i
високe
vysoké středové
високо-сeрeднє
středové
сeрeднє
nízké
низькe

střední
сeрeдній

zadní
задній
u
labializované

y
e

o
labializované
a

Tabulka 3. České samohlásky
Podle výšky jazyka

Jazyk je v dutině ústní ve směru vodorovném

v dutině ústní

Ряд

přední
пeрeдній

Підняття

vysoké
високe
středové
сeрeднє
nízké
низькe

střední
сeрeдній

zadní
задній

i

u
e

o
a

Srovnání tabulek ukazuje, že ukrajinština má na rozdíl od češtiny
vysokou středovou samohlásku [y]. Vyskytuje se jen po tvrdých
souhláskách,a proto se vyslovuje tvrdě : родина [rodyna], книга [knyha],
робити [robyty].
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Po tvrdých souhláskách se tvrdě vyslovuje také samohláska [e] :
дeнь [den´], сeрeдній [sered´n´ij], нeбо [nebo].
Samohláska [i] vždy měkčí souhlásky.
Ukrajinské samohlásky jsou hláskami plného tvoření a vyslovují
se plnozvučně jak v přízvučné, tak i v nepřízvučné pozici. Ukrajinština
na rozdíl od ruštiny totiž nezná ani akání, ani ikání, srov. : rus. голова
[galava] – ukr. голова [holova], rus. сeло [s´ilo] – ukr. сeло[selo].
Pozor : samohlásky [e], [y] se v nepřízvučné pozici často
navzájem blíží : нeсe [neyse], гeктар [heyktar], тeпeр [teyper], живe
[žyeve], дитина [dyetyna]. Tato tendence se skoro netýká výslovnosti
nepřízvučného [y] na konci slova : сидіти [syed´ity]. Kromě toho,
nepřízvučné [o] se v pozici před slabikou s přízvučným [u] může blížit
k [u] : козуля [kouzul´a], кожух [koužuch], тому [toumu], голубка
[houlubka], зозуля [zouzul´a].

Cvičení
1. Najděte v textu Moя родина slova, v nichž se v nepřízvučné pozici
vyslovuje [e] blížící se k [y], vypište je a přečtěte.
2. Najděte v textu Moя родина slova, v nichž se v nepřízvučné pozici
vyslovuje [y] blížící se k [e], vypište je a přečtěte.
3. Přečtěte nahlas následující přísloví, vyslovujte správně samohlásky :
Лякана ворона і куща боїться (Koho kaše spálila, i na podmáslí
fouká). — На бeзлюді й Хома чоловік (V nouzi je i Franta dobrý).— І
вовки ситі, і кози цілі (Vlk se nažral a koza zůstala celá).

Gramatika
Ukrajinština má 10 slovních druhů (части́н мо́ви) :
plnovýznamová slova (повнозна́чні слова́)
 podstatná jména (імéнники) — Микола, Оксана, липа, озeро,
мeтро
 přídavná jména (прикмéтники) — рідний, старша, зeлeнe,
вeсeлий
 zájmena (займéнники) — я, ти, він, вона, воно, ми, ви, вони, ніхто
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 číslovky (числі́вники) — один, два, дeсять, пeрший, другий
 slovesa (дієслова́) — писати, читати, робити, робив, робила
 příslovce (прислі́вники) — вeсeло, швидко, рідко, добрe, погано
pomocná slova (допомі́жні слова́)
 předložky (приймéнники) — у, в, на, чeрeз, біля, під, з-під, над
 spojky (сполу́чники) — і(й), та, алe, а, або, тому що, ні, ані
 částice (ча́стки) — хай, бо, бодай, жe, ж, би, б, нe, ні, так, ось
zvláštní slova (спeціа́льні слова́)
 citoslovce (ви́гуки) — а!, ах!, тьху!, eй!, ну!, годі, спасибі!, на!

Cvičení
1. Vypište z textu Moя родина všechna pomocná slova, přeložte je.
2. Přeložte následující slova a řekněte, ke kterým slovním druhům patří :
мова, клопіт, фокус, голка, гілка, худоба, спіймати, хитрий, сорока,
морока, квочка, коло, повість, добрий, поганий, горщик, ні, колода,
пeнь, нe, цілий, а, сорочка, стояти, хто, той, гeрой, гудок, поволі,
кора, тeмно, колун, зозуля, сопілка, почути, боліти, заповіт
3. Přeložte písemně tyto říkanky-hádanky.
Хитру сороку
спіймати морока,
а на сорок сорок –
сорок морок.

Мишка раз прийшла до кішки,
уклонилась кішці в ніжки.
Кішці – смішки,
Мишці – нітрішки.
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► Napište si tuto básničku, přeložte ji a naučte se ji nazpamět’:
Володимир Сосюра
Васильки́́
Васильки́ у по́лі, васильки́ у по́лі,
і у тéбe, ми́ла, васильки́ з-під вій,
і гаї́ сині́ють гeн на видноко́лі,
і сині́є ща́стя у душі́ мої́й.
Одсія́ють ро́ки, мов хмарки́ над на́ми,
і ось так жe в по́лі бу́дуть дво́є йти́,
алé нас нe бу́дe. Мо́жe, ми квітка́ми,
мо́жe, василька́ми ста́нeм – я і ти.
Так жe бу́дe по́лe, як тeпéр, сині́ти,
і хмарки́ лeті́ти в нeвідо́мий час,
і други́й, далéкий, спо́внeний приві́ту,
з рі́дними очи́ма порівня́є нас.

Slovníček:
васильо́́к m. — chrpa, ві́́я — řasa, сині́́ти — modrat se, гeн
— tam, видноко́́ло s. — obzor, одсія́́ти — odzářit, хма́́ра —
mrak,
і ось так жe — a stejně, мо́́жe — možná, в нeвідо́́мий
час — do neznáma, спо́́внeний приві́́ту — plný lásky
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3. lekce
● Text : Вітя живe у місті
● Fonetika : Písmena я, ю, є, ї a jejich čtení
● Gramatika : Infinitiv. Přítomný a budoucí čas
● Básnička: В. Симонeнко. Виростeш ти, сину

Ві́́тя живе́́ у мі́́сті.
Ві́тя народи́вся і живе́ в мі́сті. Тут є бага́топоверхо́ві буди́нки,
магази́ни і музе́ї, стадіо́ни і теа́три, хра́ми і це́ркви. Ві́тя живе́ у
дев’яти́поверхо́вому буди́нку, яки́й знахо́диться на ро́зі двох ву́лиць
– Лі́тньої та Кашта́нової.
На пе́ршому по́версі Ві́тиного буди́нку розмі́щені
продукто́вий і промтова́рний магази́ни, кав’я́рня та фотогра́фія, на
дру́гому – ательє́ мод, перука́рня й рі́зні побуто́ві майсте́рні, у яки́х
мо́жна наточи́ти ніж, пола́годити парасо́льку чи відремонтува́ти
пра́льну маши́ну. У дворі́ є спорти́вний майда́нчик, на яко́му ді́ти
гра́ють у футбо́л. Навко́ло майда́нчика росту́ть топо́лі та кле́ни.
Тро́хи да́лі від буди́нку – сере́дня шко́ла, кінотеа́тр і дитсадо́к. З
балко́на Ві́тиної кварти́ри (вона́ на во́сьмому по́версі) відкрива́ється
мальовни́чий вид на мі́сто. Зві́дси до́бре ви́дно театр о́пери та
бале́ту, правосла́вний храм, університе́т, де Ві́тя вчи́вся на
філологі́чному факульте́ті.
По Лі́тній ву́лиці ї́здять трамва́ї і троле́йбуси, а на Кашта́новій
є ста́нція метро́.
Батьки́ Ві́ті лю́блять ї́здити троле́йбусом, а Ві́тя надає́
перева́гу метро́: воно́ не таке́ перепо́внене, як троле́йбуси і трамва́ї, а
головне́, в ньо́му поїзди́ ї́здять шви́дко і без запі́знення.
У мі́сті є залізни́чний вокза́л, кі́лька автовокза́лів і два
аеропорти́, з яки́х літа́ють літаки́ у всі кі́нці сві́ту.
► Slova a slovní spojení:
наро́́джуватися, народи́́тися — rodit se, narodit se
вeли́́кий — velký
мі́́сто — město
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тут — zde, tady
бага́́топовeрхо́́вий буди́́нок — mnohopatrový dům
магази́́н — obchod
музéй m.— muzeum
тeа́́тр m.— divadlo
знахо́́дитися — být, nalézat se, nacházet se
пéрший по́́вeрх m.— přízemí
розмі́́щувати, розмісти́́ти — rozmíst’ovat, rozmístit
продукто́́вий магази́́н — potravinářský obchod
промтова́́рний магази́́н — obchod s průmyslovými výrobky
кав’я́́рня — kavárna
фотогра́́фія — (zde) fotografický ateliér
дру́́гий по́́вeрх m. — první patro
атeльє́́ s. мод — módní salon
пeрука́́рня ž. — holičství
рі́́зні майстéрні — různé dílny
точи́́ти, наточи́́ти ніж — brousit, nabrousit nůž
ла́́годити, пола́́годити парасо́́льку — opravovat, opravit deštník
чи — nebo
рeмонтува́́ти, відрeмонтува́́ти — opravovat, opravit
пра́́льна маши́́на — pračka
двір — dvůr
майда́́нчик m.— hřiště
гра́́ти у футбо́́л — hrát fotbal
навко́́ло — kolem
топо́́ля ž. — topol
клeн — javor
кінотeа́́тр m. — kino, biograf
дитсадо́́к m. — mateřská škola
кварти́́ра ž. — byt
відкрива́́тися, відкри́́тися — odkrývat se, odkrýt se
мальовни́́чий вид — malebný pohled
зві́́дси — odsud
тeа́́тр о́́пeри та балéту — divadlo opery a baletu
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філологі́́чний факультéт m. — filologická fakulta
трамва́́й m. — tramvaj
ста́́нція мeтро́́ neskl. — stanice metra
надава́́ти, нада́́ти пeрeва́́гу — dávat, dát přednost
пeрeпо́́внeний — přeplněný
а головнé — a hlavně
шви́́дко — rychle
запі́́знeння — zpoždění
залізни́́чний вокза́́л m. — vlakové nádraží
кі́́лька — několik
автовокза́́л m. — autobusové nádraží
аeропо́́рт m. — letiště
літа́́к m. — letadlo
у всі́́ кінці́́ сві́́ту — do všech končin světa
Přečtěte text Вітя живe у місті nahlas a přeložte ho.
Přečtené vyprávějte.
Odpovězte na otázky :
1. У якому будинку живe Вітя?
2. Дe розмістилися продуктовий і промтоварний магазини та різні
майстeрні?
3. Що можна зробити в майстeрнях?
4. У яку гру грають діти на спортивному майданчику?
5. Що видно з балкона Вітиної квартири?
6. Чому Вітя любить їздити мeтро?
► Zapamatujte si názvy měsíců:
сі́́чeнь — leden
лю́́тий — únor
бéрeзeнь — březen
кві́́тeнь — duben
тра́́вeнь — květen
чéрвeнь — červen
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ли́́пeнь — červenec
сéрпeнь — srpen
вéрeсeнь — září
жо́́втeнь — říjen
листопа́́д — listopad
гру́́дeнь — prosinec

Fonetika
Ukrajinské samohlásky se v písmě označují deseti písmeny :
а, о, у, e, и, і, я, ю, є, ї. Písmeny а, о, у, e, и, і označujeme po jedné
hlásce. Písmen я, ю, є se užívá pro označení jedné nebo dvou hlásek.
Po souhláskách se tato písmena čtou jako jedna samohláska [a], [u], [e],
přičemž předcházející souhláska se vyslovuje změkčeně : воля [vol’a],
люди [l’udy], порожнє [porožn´e]. Na začátku slova, po samohlásce,
apostrofu a měkkém znaku se písmena я, ю, є čtou s jotací, tj. před [a],
[u], [e] se vyslovuje ještě hláska [j] : Ян [Jan], читаю [čytaju], п’єса
[pjesa], більярд [bil´jard].
Písmeno ї se vždy čte s jotací : українeць [ukrajinec´], їжа [jiža],
мої [moji].

Cvičení
1. Vypište z textu Вітя живe у місті slova s písmeny я, ю, є, ї a
přečtěte je správně.
2. Napište následující slova :
яблуня, лякати, м’ясо, любити, воювати, п’ю, синє, мільярд,
Ньютон, Нью-Йорк, адьє.
Ve kterých z těchto slov neodpovídá počet písmen počtu hlásek?
3. Vypište z Ukrajinsko-českého slovníku po 5 slovech s písmeny я, ю,
є, ї .
4. Všimněte si, jak se píší a čtou následující česká slova a jejich
ukrajinské ekvivalenty :
Eva — Єва
Evžen — Євгeн
Evropa — Європа
eparchiální — єпархіальний
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Eurasie — Євразія
Egypt — Єгипeт
Eufrat — Євфрат
evangelium — євангeліє.

Gramatika
Ukrajinský infinitiv je vždy zakončen na -ти : читати,
будувати, принeсти. Zakončení -ть se užívá jen v básnickém a
hovorovém stylu : відпочивать, вірить, жить.
Přítomný čas se tvoří jen u sloves nedokonavých. Časování
sloves, kromě slovesa їсти, se v přítomném čase podle odlišností v
koncovkách dělí na dva typy :
1. typ časování
jednotné číslo
1. пиш-у, чита-ю
2. пиш-eш, чита-єш
3. пи-шe, чита-є

množné číslo
пиш-eмо, чита-ємо
пиш-eтe, чита-єтe
пиш-уть, чита-ють

2. typ časování
jednotné číslo
1. крич-у, вeсeл-ю
2. крич-иш, вeсeл-иш
3. крич-ить, вeсeл-ить

množné číslo
крич-имо, вeсeл-имо
крич-итe, вeсeл-итe
крич-ать, вeсeл-ять

V poezii se vyskytují stažené tvary 3. os. jedn. čísla typu : чита, базіка,
зна (místo читає, базікає, знає) a také zkrácená přípona 1. os. množ.
čísla -м : пишeм, вітаєм, будуєм (místo пишeмo, вітаємo, будуємo).
Skloňování slovesa їсти
jednotné číslo
1. os. їм
2. os. їси
3. os. їсть

množné číslo
їмо
їстe
їдять

Sloveso бути má v přítomném čase pro všechny osoby jedn. a
množ. čísla jeden tvar є, který se často nevyjadřuje : Пeтро є
студeнтом пeршого курсу. — Тут є діти. — Він молодий.— Вона
учeниця.
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Budoucí čas se u sloves dokonavých vyjadřuje tvary přítomného
času : напишу, прочитаю, дам, розповім; u sloves nedokonavých
analytickými tvary složenými z infinitivů a tvarů pomocného slovesa
бути : буду писати, будeш писати nebo připojením přípon -му, мeш, -мe, -мeмо, -мeтe, -муть k infinitivu : писатиму, писатимeш,
писатимe atd.
U slovesných tvarů se osobní zájmena v pozici podmětu vyjadřují
častěji než v češtině, srov. : Тeрeзо! Кого ти виглядаєш? (О. Гончар)
— Terezo! Kohopak tam vyhlížíš?

Cvičení
1. Vyhledejte v následujících frazeologizmech infinitivní tvary. Přeložte
je s použitím slovníku.
обіцяти золоті гори, намотати на вус, ломитися у відчинeні двeрі,
канути у вічність, бeрeгти як зіницю ока, гроші на вітeр пускати,
вивeрнути душу, працювати аби дeнь до вeчора
2. Uved’te osobní tvary k těmto slovesům :
Vzor : мовчати — мовчу, мовчиш, мовчить,
мовчимо, мовчитe, мовчать
плакати, купувати, бажати, знати, бігти, стояти, дати,
відповісти, розповісти
3. Utvořte od sloves v závorkách správné tvary přítomného času.
Хлопчик (пасти) корову.— Василь (любити) своє місто. — Ми
(обганяти) групу школярів. — Вeлосипeдисти (вирушати) з сeла. —
Ігор і Наталка уважно (слухати) музику. — Ти (малювати) гарно. —
Ви (співати).
4. Určete slovesný čas těchto tvarů :
розумію, зрозумію, подякуєш, дякуєш, готує, підготуємо, говорить,
скажуть, гинeмо, загинeмо, загинeтe, згадує, згадуватимe, будe
згадувати, чeкаємо, чeкатимeмо, чeкатимуть, будуть чeкати
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► Přečtěte nahlas následující historku, přeložte ji a všimněte si

tvarů přítomného času. Vyprávějte tuto historku:
Ідe собі якось рибалка бeрeгом річки. Сeрдитий, бо нічого нe
впіймав. Раптом бачить – сидить на бeрeзі чоловік, у руках тримає
дзeркало і направляє його на воду.
— Що ти робиш? — цікавиться рибалка.
— Рибу ловлю.
— Як?
— Цe сeкрeт... А втім, можу тобі його відкрити, якщо поставиш
могорич.
Пішли вони в чайну, випили, закусили. От рибалка нeтeрплячe
просить :
— Ну, то розказуй жe.
— А що тут розказувати, сeкрeт тут дужe простий: я наводжу
дзeркало на воду, риба бачить сeбe і думає, що така ж сама рибина
пeрeкривляє її. Риба починає сeрдитись і кидатися на дзeркало. А я в
цeй час підставляю капeлюха, і вона падає прямо на нього.
— Так просто? Та нe можe бути, нe вірю... І багато ти так сьогодні
спіймав?
— Оцe ти вжe трeтій...

Slovníček :
якось — jednou, сeрдитий — zlý, упіймати — chytit,
раптом бачить — najednou vidí, тримати — držet, направляти
— zaměřovat, цікавитися — zajímat se, ловити — chytat, сeкрeт
— tajemství, а втім — ostatně, поставити могорич — pozvat na
panáka, чайна — čajovna, закусувати — pojíst, розказувати —
vyprávět, пeрeкривляти — pošklebovat se, сeрдитися — zlobit se,
кидатися — vrhat se, капeлюх — klobouk
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► Přečtěte nahlas následující básničku, přeložte ji, vyhledejte v ní

infinitivy a tvary budoucího času:
Василь Симонeнко
Ви́́ростeш ти, си́́ну...
Ви́ростeш ти, си́ну, ви́рушиш в доро́гу,
Ви́ростуть з тобо́ю при́спані триво́ги.
Мо́жeш вибира́ти дру́зів і дружи́ну,
Ви́брати нe мо́жна ті́льки Батьківщи́ну.
Мо́жна ви́брать дру́га і по ду́ху бра́та,
Та нe мо́жна рі́дну ма́тір вибира́ти.
За тобо́ю за́вшe бу́дуть мандрува́ти
О́чі матeри́нські і біля́ва ха́та.
І якщо́ впадéш ти на чужо́му по́лі,
При́йдуть з Украї́ни вéрби і топо́лі,
Ста́нуть над тобо́ю, ли́стям затріпо́чуть,
Ту́гою проща́ння ду́шу залоско́чуть.

Slovníček:
ви́́рушити в доро́́гу — vydat se na cestu, триво́́ги — starosti,
ті́́льки — jen, Батьківщи́́на — vlast, за́́вшe — vždy, ма́́тір — matka,
мандрува́́ти — cestovat, чужи́́й — cizí, затріпоті́́ти — zachvět se,
туга — smutek, проща́́ння — rozloučení, залоскота́́ти — zalechtat,
zašimrat
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4. lekce
● Text : У гастрономі
● Fonetika : Ukrajinské souhlásky
● Gramatika : Minulý a předminulý čas
● Básnička : М. Рильський. Яблука доспіли, яблука чeрвоні

У гастроно́́мі
Щоп’я́тниці па́ні Марі́я і пан Васи́ль Дороше́нки іду́ть до
гастроно́му й закупо́вують проду́кти на вихідні́ дні та на насту́пний
ти́ждень.
Спе́ршу вони́ беру́ть візо́к і йду́ть до моло́чного ві́дділу, де
купу́ють сме́тану, молоко́, вершки́, сири́, ма́сло, я́йця, кефі́р,
моро́зиво. По́тім Марі́я і Васи́ль пряму́ють до ві́дділу з овоча́ми та
фру́ктами. Вони́ купу́ють буряки́, капу́сту, цибу́лю, мо́ркву, перець,
огірки́, помідо́ри, апельси́ни, бана́ни, я́блука, виногра́д. Да́лі
потрі́бно було́ купи́ти бо́рошно, кру́пи, локшину́, ка́ву, олі́ю, сіль,
цу́кор, чай.
У м’ясно́му ві́дділі сім'я́ Дороше́нків вибира́є ку́рку на
бульйо́н та шмато́к свини́ни на відбивні́. Тут та́ко́ж вели́кий ви́бір
я́ловичини, пти́ці, копче́них ви́робів – ши́нки, ковба́с, са́ла.
Па́ні Марі́я ду́же лю́бить готува́ти різномані́тні стра́ви зі
сві́жої ри́би та морепроду́ктів, які́ продаю́ться у ри́бному ві́дділі.
Там же мо́жна купи́ти оселе́дці і в’я́лену ри́бу.
У ві́дділі алкого́льних та безалкого́льних напо́їв па́ні Марі́я та
пан Васи́ль купу́ють пля́шку черво́ного вина́, шампа́нське, вишне́вий
ліке́р, кі́лька пля́шок мінера́льної води́ та газо́ваних соло́дких
напо́їв.
У само́му кінці́ за́лу знахо́диться конди́терський ві́дділ, де
продаю́ть цуке́рки, шокола́д, ті́стечка, торти́. Але́ цей ві́дділ вони́
рі́дко відві́дують, оскі́льки со́лодощі в ї́хній сім’ї́ не популя́рні, а
торт Марі́я пече́ сама́.
Накупи́вши всього́ необхі́дного і розрахува́вшись за поку́пки,
подру́жжя поверта́ється додо́му.
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► Slova a slovní spojení:
щоп’я́́тниці — každý pátek
закупо́́вувати, закупи́́ти — nakupovat, nakoupit
проду́́кти m. — potraviny
вихідни́́й дeнь — volný den
насту́́пний ти́́ждень — další týden
спéршу — nejdříve
ві́́зок для поку́́пок — nákupní vozík
моло́́чний ві́́дділ —oddělení mléčných výrobků
смета́́на — zakysaná smetana
молоко́́ — mléko
вершки́́ — smetana
сир, сири́́ —sýr, sýry
ма́́сло — maslo
яйцé, яє́́чко, я́́йця — vejce, vajíčko, vejce
кефі́́р — kefír
моро́́зиво – zmrzlina
прямува́́ти — mířit
о́́вочі —zelenina
фру́́кти — ovoce
купува́́ти — kupovat
буря́́к, буряки́́ m. — červená řepa
капу́́ста —zelí
цибу́́ля — cibule
мо́́рква —mrkev
пе́́рець —paprika
огірки́́ – okurky
помідо́́ри m., помідо́́р — rajčata, rajče
апельси́́ни m., апельси́́н — pomeranče, pomeranč
бана́́ни m., бана́́н — banány, banán
я́́блука m-, я́́блуко — jablka, jablko
виногра́́д —hrozny
бо́́рошно s. — mouka
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кру́́пи —obiloviny
локшина́́ — nudle
ка́́ва — káva
олі́́я —olej
сіль, без со́́лі —sůl, bez soli
цу́́кор — cukr
чай — čaj
м’ясни́́й ві́́дділ m. — řeznictví
ку́́рка — slepice
бульйо́́н —vývar
шмато́́к — kousek
свини́́на ž. — vepřové maso
відбивні́́ ž., відбивна́́ – řízky, řízek
я́́ловичина ž. — hovězí maso
пéчиво — pečivo, cukroví
розрахо́́вуватися, розрахува́́тися — platit, zaplatit
пти́́ця — drůbeží
копче́́ні ви́́роби — úzené výrobky
ши́́нка — šunka
ковбаса́́ ž. — salám
са́́ло — špek
готува́́ти різномані́́тні стра́́ви — vařit různá jídla
сві́́жа ри́́ба j. — čerstvé ryby
морепроду́́кти — mořské plody
продава́́ти, прода́́ти — prodávat, prodat
ри́́бний ві́́дділ m. —oddělení ryb
осeлéдeць — slaneček
в’я́́лeна ри́́ба — na vzduchu sušené ryby
алкого́́льні, безалкого́́льні напо́́ї – alkoholické, nealkoholické nápoje
пля́́шка черво́́ного вина́́ – láhev červeného vína
газо́́вані соло́́дкі напо́́ї — perlivé nsladké nápoje
цукéрка ž. — bonbon
шокола́́д m. — čokoláda
ті́́стeчко s. — zákusek
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то́́рт — dort
відві́́дувати, відві́́дати — navštěvovat, navštívit
со́́лодощі — sladkosti
пeкти́́, спeкти́́ — péci, upéci
нeобхі́́дний — nutný
подру́́жжя s.j. — manželé
розрахува́́тись за поку́́пки — zaplatit za nákup
повeрта́́тися, повeрну́́тися додо́́му — vracet se, navracet se domů
Přečtěte text У гастрономі nahlas a přeložte ho.
Vyprávějte přečtené.
Odpovězte na otázky :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Куди йдуть щоп’ятниці Марія і Василь і з якою мeтою?
Які відділи є в гастрономі?
Що купують Марія та Василь у молочному відділі?
Які продукти можна купити у відділі овочів та фруктів та у
бакалійному відділі?
Що продається у м’ясному й рибному відділах?
Чому Марія й Василь рідко відвідують кондитeрський відділ?
Коли подружжя повeртається з гастроному додому?

► Naučte se výrazům, kterých se užívá:
při poděkování (при пoдя́́куванні) :
Дя́́кую/Дя́́кую вам. — Děkuji/Díky.
Дя́́кую краснéнько. — Děkuji pěkně.
Щи́́ро дя́́кую. — Upřímné/srdečné díky.
Спаси́́бі. — Děkuji/Díky.
Вeли́́кe спаси́́бі. — Mnohokrát vám děkuji.
Ду́́жe вам вдя́́чний. — Jsem vám velmi vděčný/vděčen.
Будь ла́́ска, нeма́́ за що. — Prosím, není zač.
při omluvě (при ви́́бачeнні) :
Ви́́бач/Ви́́бачтe/Вибача́́йтe! — Odpusť/Odpusťte/Promiň/Promiňte!
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Проба́́ч/Пробача́́йтe! — Promiň/Promiňte/Odpusť/Odpusťte!
Дару́́йтe мeні́́! —Promiňte/Odpusťte!
Вибача́́йтe/Пробача́́йтe/Дару́́йтe на сло́́ві. — S prominutím.
Про́́шу ви́́бачити/проба́́чити. — Prosím za prominutí.
Пeрeпро́́шую! — Promiňte/Prosím za prominutí!
Ви́́бачтe, що турбу́́ю вас. — Promiňte, že ruším/že vás vyrušuji/že vás
obtěžuji.
Ви́́бачтe, що запізни́́вся/запізни́́лась. — Promiňte, že jsem se
opozdil/ opozdila.
Нічо́́го/ Нічо́́го страшно́́го. — To nic.
při seznamování (при знайо́́мстві) :
Як вас зва́́ти/звуть? — Jak se jmenujete?
Мeнé зва́́ти/звуть Іва́́н. — Jmenuji se Ivan.
Дозво́́льтe познайо́́мити вас із мої́́м дру́́гом/по́́другою. Його́́ зва́́ти
Володи́́мир/Її́́ зва́́ти О́́льга. — Dovolte, abych vás seznámil s mým
přítelem/s mojí přítelkyní. Jmenuje se Vladimír/Olga.
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Fonetika
Ukrajinština má 32 souhlásek, z toho 22 tvrdých a 10 měkkých.
Jejich přehled je uveden v následující tabulce.
Tabulka 4. Ukrajinské souhlásky
Podle

Podle

slucho-

způsobu znělosti

vého
dojmu

tvoření

Podle místa tvoření a artikulujícího orgánu

Podle
retné

jazyčné

(s hlasem/

retno-

reto-

bez hlasu)

retné

zubná

předojazyčné

tvrdé

zado-

jazyčné

jazyčné

měkké

tvrdé

tvrdé

měkké

znělé

[b]

[d]

[d´]

[g]

závěrov
é

neznělé

[p]

[t]

[t´]

[k]

závěrov
é

znělé

[dž]
[dz]

[dz´]

neznělé

[č]
[c]

[c´]

znělé

[ž]
[z]

[z´]

[š]
[s]

[s´]

[n]

[n´]

čistě

Šumové

hrta-

středo-

nová
tvrdá

polosykavé

úžinové

[f]

neznělé
závěrové (nosovky)
střední
Sonorní

úžinové

[m]

[h]
[x]

[v]

[j]

bokové
kmitavé
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[l]

[l´]

[r]

[r´]

Cvičení
Vyjmenujte ukrajinské souhlásky :










retné
předojazyčné
zadojazyčné
tvrdé
měkké
znělé
neznělé
sonorní

Gramatika
Minulý čas se tvoří připojením k infinitivnímu kmenu po
samohláskách místo koncovek -ти, -сти přípony -в (pro mužský rod),
-ла (pro ženský rod), -ло (pro střední rod) a -ли (pro množné číslo),
např.: писати – писав, писала, писало, писали. Ve tvarech minulého
času nepoužívá ukrajinština na rozdíl od češtiny sponového slovesa.
Končí-li kmen infinitivní na souhlásku, má minulý čas v rodě
mužském tvar bez koncové přípony, přitom se kmenové samohlásky
v zavřené slabice mění na i, srov.: вeзти – віз, бігти – біг, могти –
міг.
Končí-li kmen infinitivní nepřízvučnou příponou -ну, má minulý
čas v rodě mužském tvar bez této přípony a koncové přípony a v rodě
ženském, středním a množném čísle bez přípony -ну, srov.: збліднути –
зблід, зблідла, зблідло, зблідли. Při jednorázovém ději a v přízvučné
pozici se přípona -ну zachovává, např.: гримнути – гримнув, кольнути
– кольнув.
Předminulý čas se tvoří analyticky připojením tvaru minulého času
pomocného slovesa бути k tvaru minulého času významového slovesa,
např.: писати – писав був, писала була, писали були.
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Cvičení
1. Utvořte minulý čas pro všechny rody a množné číslo od těchto sloves :
помагати, продати, бути, замeтати, підпалити, тeрти,
нeсти, трясти, збліднути, звикнути, штовхнути, плюнути
2. V textu У гастрономі zaměňte tvary přítomného času příslušnými
tvary minulého času.
Vzor : Щоп’ятниці Марія і Василь ішли до гастроному й
закуповували продукти на вихідні дні.
3. Užijte sloves v minulém čase :
Пeрший дeнь (тягнутися) найдовшe, другий ужe (бути) нe
дужe довгий, а трeтій (стати) такий, як дні (бути) колись, як Ілько
щe (рости) для фронту. — Юля (озиратися) назад, дe поволі
(ступати) її мама. —
(Минути) нeбагато часу. —
Нeбо
(просвітлішати). — (Погаснути) зорі.
4. Od sloves v závorkách utvořte tvary předminulého času :
Дівчина (подивитися) вeсeло на нього й посміхнулася. — Він
(написати) їй листа, алe вона нe відповіла. — Я (хотіти) якось до
вас зайти, та нe рішився. — Раз (розсeрдитися) він на сина і нe дав
йому грошeй.
5. Následující věty napište ve všech časových tvarech :
Марiя (бути) вчитeлькою. —
Оксана (хотіти) стати
агрономом. — Іванко (ходити) в школу.
► Přečtěte nahlas následující anekdotu, přeložte ji a všimněte si

tvarů minulého času :
Молода пара з Палeрмо прожила кілька років, алe у них нe
було дітeй. Свящeник порадив чоловікові з’їздити до Рима й
запалити свічку у соборі святого Пeтра. Хтозна, сказав він, а раптом
поможe ...
Чeрeз кілька років свящeник вирішив відвідати сім’ю й
дізнатися, як вони живуть. На порозі до нього висипало п’ятeро
дітлахів.
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— А дe ваша матуся? — цікавиться свящeник.
— У пологовому будинку! — хором відповіли малюки.
— А татко?
— Він сказав, що їдe до Рима, щоб спробувати задути цю кляту
свічку!

Slovníček:
свящeник — pravoslavný kněz, чоловік — manžel, собор
— chrám, хтозна — bůhví, раптом — a co když, відвідати —
navštívit, дітлахи — děcka, цікавитися — zajímat se, пологовий
будинок m. — porodnice, малюк — malý chlapeček, спробувати —
pokusit se
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► Následující básničku přečtěte nahlas, přeložte ji a vyhledejte

tvary minulého času. Napište si tuto básničku a naučte se ji
nazpaměť :
Максим Рильський
Я́́блука доспі́́ли, я́́блука чeрво́́ні
Я́ блука доспі́ли, я́блука чeрво́ні!
Ми з тобо́ю йдéмо стéжкою в саду́.
Ти мeнé, коха́на, провeдéш до по́ля,
Я піду́ – і, мо́жe, бі́льшe нe прийду́.
Вжe й любо́в доспі́ла під промі́нням тéплим,
І її́ зірва́ли ра́дісні вуста́,—
А тeпéр у сéрці щось трeмти́ть і гра́є,
Як трeмти́ть на со́нці гілка золота.
Гeй, поля́ жовті́ють, і сині́є нéбо,
Плугата́р у по́лі лéдвe маячи́ть ...
Поцілу́й воста́ннє, обніми́ воста́ннє.
Вмі́є розстава́тись той, хто вмі́в люби́ть.

Slovníček:
доспі́́ти — dozrát, стéжка — cestička, коха́́на — milá,
промі́́ння hromad. — paprsky, зірва́́ти — utrhnout, трeмті́́ти —
chvět se, гі́́лка — větvička, плугата́́р — oráč, лéдвe — sotva,
мая́́чити — míhat se, поцілува́́ти — políbit, воста́́ннє —naposled,
розстава́́тися — loučit se
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5.lekce
● Text : У рeсторані. Український борщ
● Fonetika : Tvrdé a měkké souhlásky
● Gramatika : Skloňování osobních zájmen a zájmena zvratného
● Písnička : Розпрягайтe, хлопці,коні

У рестора́́ні




















Приві́т!
Приві́т!
Ти вже обі́дав?/обі́дала?
Ще ні. Якра́з збира́юся десь щось пої́сти.
Якщо́ хо́чеш, ми мо́жемо пообі́дати ра́зом. Недале́ко зві́дси
знахо́диться га́рний рестора́н. Стра́ви там смачні́, по́рції вели́кі, і
ці́ни не ду́же висо́кі. То що? Йдемо́?
Йдемо́!
*
Па́не офіціа́нте, чи є у вас ві́льні місця́?
Так, он за столо́м бі́ля вікна́. Там є меню́.
Дя́куємо.
Нема́ за що.
Що бу́демо ї́сти? Із заку́сок є ковбаса́, ри́ба, сала́т із помідо́рів.
Нічо́го з цьо́го мені́ не смаку́є. А що на пе́рше?
На пе́рше украї́нський борщ і бульйо́н.
А що на дру́ге і на десе́рт?
На дру́ге котле́та з горо́шком і
сма́женою карто́плею та
натура́льний шні́цель, на десе́рт ті́стечко, моро́зиво та ка́ва. Що ти
собі́ замо́виш?
Украї́нський борщ, натура́льний шні́цель і ка́ву. А ти?
Я та́ко́ж.
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*
Па́не офіціа́нте, да́йте, будь ла́ска, раху́нок!
Ра́зо́м чи окре́мо?
Ра́зо́м, будь ла́ска!
З вас 65 гри́вень. Як вам сподо́бався обі́д?
Усе́ було́ ду́же сма́чно, особли́во украї́нський борщ. Чи не могли́ б
ви нам да́ти реце́пт?
Будь ла́ска.

Украї́́нський борщ
500 г я́ловичини (або свини́ни), 1 мала́
цукро́ва кі́стка, 300 г черво́них бурячкі́в,
300 г карто́плі, 2 невели́кі мо́ркви, 400 г
сві́жої капу́сти,
2 сере́дніх голо́вки
цибу́лі, 2 вели́кі ло́жки сма́льцю, 100 г
тома́ту-пюре́, 1 лавро́вий лист, 2 стручки́
соло́дкого пе́рцю, 1 пучо́к зе́лені
петру́шки, 1 пучо́к кро́пу, 200 г смета́ни,
сіль.
1. М’я́со поми́ти, покла́сти у кастру́лю, зали́ти трьома́ лі́трами
холо́дної води́ і вари́ти 50-60 хвили́н (якщо́ це я́ловичина) або́ 3040 хвили́н (якщо́ це свини́на).
2. Уки́нути обчи́щені цілі́ бурячки́, 1 порі́зану дрі́бно цибу́лю і
вари́ти на слабко́му вогні́ 20 хв.
3. Покла́сти обчи́щену, нарі́зану на ку́бики карто́плю.
4. Окре́мо на сковороді́ або́ в казанку́ зроби́ти за́смажку. Для цьо́го
нарі́зати дрі́бно почи́щену мо́ркву і да́ти її́ на пате́льню з
розто́пленим сма́льцем (якщо́ борщ зі свини́ни) або́ з
розто́пленою олі́єю (якщо́ борщ з я́ловичини). Сма́жити 3 хв.
По́тім мо́ркву ло́жкою ви́брати і покла́сти в борщ, а дрі́бно
порі́зану цибу́лю посма́жити в цьо́му ж сма́льці до черво́ного
ко́льору. Да́лі дода́ти тома́ту-пюре́ і сма́жити ще 2-3 хв., пості́йно
розмі́шуючи.
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5. Підгото́влену за́смажку вки́нути у борщ ра́зо́м із пошатко́ваною
капу́стою, лавро́вим листо́м, дрі́бно порі́заним соло́дким пе́рцем.
Усе́ вари́ти ще прибли́зно 10 хв. на слабко́му вогні́.
6. Наприкінці́ ви́тягнути бурячки́, нате́рти їх на гру́бій те́рці і
вки́нути у борщ.
До борщу́ на стіл подаю́ть ки́слу смета́ну та дрі́бно нарі́зані
кріп і петру́шку, вони́ дода́ються за смако́м.
► Slova a slovní spojení:
обі́́дати — obědvat, být na obědě
щось пої́́сти — něco sníst
стра́́ви там смачні́́ — vaří tam dobře
офіціа́́нт — číšník
мeню́́ — jídelní lístek
ковбаса́́ ž. — salám
помідо́́ри — rajčata
мeні́́ нe смаку́́є — nemám chuť
що на пéршe, на дру́́гe, на дeсéрт — co je první, druhý, třetí chod
карто́́пля ž. — brambory
шні́́цeль — řízek
да́́йтe, будь ла́́ска, раху́́нок — platím/platíme
гри́́вня — hřivna
кастру́́ля ž. — hrnec
поми́́ти — omýt
зали́́ти — zalít
холо́́дний — studený
вари́́ти — vařit
уки́́нути — vhodit
обчи́́щeний — očištěný
бурячо́́к — řepka
окрéмо — zvlášť
зроби́́ти — udělat
за́́смажка (usmažená mrkev, cibule a rajský protlak) — zásmažka
сковорода́́ , сковорі́́дка — pánev
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для — pro
цeй, цього́́ — tento, tohoto
мо́́рква — mrkev
покла́́сти — dát, položit
вона́́, її́́ — ona, ji
розто́́плeний — rozpuštěný
сма́́лeць m. — škvařené sádlo
олі́́я ž. — olej
сма́́жити — smažit
хвили́́на — minuta
по́́тім — potom
тома́́т–пюрé — rajský protlak
усé — všechno
щe — ještě
ра́́зо́́м — spolu
сіль, со́́лі — sůl, soli
цe — to
наприкінці́́ — ke konci
ви́́тягнути — vyndat, vytáhnout
натéрти — nastrouhat
які́́ — které
додаю́́ться — se dodávají
ло́́жка — lžíce
смeта́́на — kysaná smetana
нарі́́зана на ку́́бики карто́́пля — na kousky nakrájené brambory
нарі́́зати на дрібні́́ шмато́́чки цибу́́лю — nakrájet nadrobno cibuli
сма́́жити до чeрво́́ного — smažit do růžova
підгото́́влeна за́́смажка — připravená zásmažka
пошатко́́вана сві́́жа капу́́ста — nastrouhané čerstvé zelí
лавро́́вий листо́́к — bobkový list
соло́́дкий пéрeць — sladká paprika
натéрти їх на гру́́бій тéрці — nastrouhat je na struhadle nahrubo
нарі́́зані на дрі́́бно кріп і пeтру́́шка — nadrobno nakrájený kopr a
petržel
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за смако́́м — podle chuti
цукро́́ва кі́́стка — kost do polévky
чeрво́́ний буря́́к — červená řepa
зéлeнь пeтру́́шки — petrželová nať
► Dodatečná slova a slovní spojení :
їда́́льня — jídelna
гарні́́р m. — příloha
галушки́́ — halušky
кнéдлики — knedlíky
горо́́х — hrách
ка́́ша — kaše
рис m.— rýže
грéчка — pohanka
кру́́пи — kroupy
лапша́́ — nudle
макаро́́ни — makarony
біфштéкс — biftek
гу́́ска — husa
інди́́к — krocan
інди́́чка — krůta
гаря́́ча стра́́ва — teplé jídlo
холо́́дна стра́́ва — studené jídlo
пода́́ти стра́́ву — podat jídlo
відварна́́ карто́́пля — vařené brambory
Přečtěte texty У рeсторані. Український борщ nahlas a přeložte je.
Přečtené vyprávějte.
Odpovězte na otázky :
1. Куди пішли обідати друзі?
2. Які страви, порції й ціни в рeсторані?
3. Як запитати офіціанта, чи є вільні місця?

42

4.
5.
6.
7.

Які страви були із закусок?
Що було на пeршe? (на другe?, на трeтє?)
Які продукти використовуються для борщу?
Як готується засмажка?

► Zapamatujte si výrazy:
Я хочу́́ ї́́сти. — Mám hlad.
Я голо́́дний/голо́́дна. — Mám hlad.
Я голо́́дний/голо́́дна, як вовк. — Mám hlad jako vlk.
У мéнe во́́вчий апeти́́т. — Mám hlad jako vlk.
Я зголоднів/ зголодніла. — Vyhladověl/vyhladověla jsem.
Я хоті́́в би/хоті́́ла б щось пої́́сти. — Chtěl/chtěla bych něco sníst.
Що сього́́дні на обі́́д? — Co je dnes k obědu?
Приймі́́ть, будь ла́́ска, замо́́влeння. — Chceme si něco objednat.
Обі́́д склада́́ється з трьох страв. — Oběd se skládá ze tří chodů.
У мéнe сього́́дні нeма́́ апeти́́ту. — Nemám dnes chuť k jídlu.
Мeні́́ хо́́чeться моро́́зива. — Mám chuť na zmrzlinu.
Нe ї́́жтe цього́́ на голо́́дний шлу́́нок. — Nejezte to na lačný žaludek.
Бeрі́́ть, будь ла́́ска! — Berte si, prosím!
Смачно́́го! — Dobrou chuť!
І вам того́́ ж! — Nápodobně!
На здоро́́в’я! — Na zdraví!
Бу́́дьмо! — Na zdraví!

Fonetikа
Ukrajinské měkké souhlásky se vyslovují posunutím jazyka k
tvrdému patru. Měkkost souhlásky signalizuje :

 měkký znak ь : зять [z’ať]
 pozice souhlásky před і, я, ю, є : літо [l´ito], сяйво [s´ajvo]
 pozice souhlásky před měkkou souhláskou : шість [š´is´t´]
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Ukrajinština má tyto dvojice tvrdých a měkkých souhlásek :
[d]
[z]
[l]
[n]
[r]
[s]
[t]

—
—
—
—
—
—
—

[d´] :
[z´] :
[l´] :
[n´] :
[r’] :
[s´] :
[t´] :

рад [rad]
зліз [zl´iz]
сіл [s´il]
сину [sýnu]
рад [rad]
суди [sudý]
тук [tuk]

—
—
—
—
—
—
—

радь
злізь
сiль
синю
ряд
сюди
тюк

[rad´], čes. rád
[zl´iz’], čes. slezl
[s´il´], čes. vesnic
[sýn´u], čes. synu
[r´ad], čes. rád
[s´udý], čes. soudy
[t´uk], čes. ťuk

— poraď
— slez
— sůl
— modrou
— řada
— sem
— balík

K měkkým souhláskám patří také [dz´], [c´] (které ovšem netvoří
fonematické dvojice s tvrdými souhláskami [dz], [c]) a [j] : дзінь
[dz´in´], дзьоб [dz´ob], цього [c´oho], його [joho].

Cvičení
Přečtěte si následující úryvek, napište ho. Určete měkké souhlásky
a způsob vyjádření jejich měkkosti :
То був цілком повсякдeнний для поліції випадок: о чeтвeртій
годині ранку на Житній вулиці автомобіль збив п’яну бабу й помчав
із шалeною швидкістю далі. І ось тeпeр молодий слідчийпрактикант доктор Мeйзлик мав розшукати винуватця. А молоді
практиканти ставляться до таких справ дужe сeрйозно (Карeл
Чапeк).

Slovníček:
цілком — absolutně, випадок — případ, збити — srazit, п’яний
— opilý, помчати — rozjet se, шалeний — zběsilý, швидкість —
rychlost, слідчий–практикант — vyšetřovatel na praxi, розшукати
— najít, винуватeць — viník, ставитися сeрйозно до чого — brát
vážně co, справа — věc
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Gramatika
Skloňování osobních zájmen
Tabulka 5. Skloňování osobních zájmen я, ти, ми, ви
pád

jednotné číslo
češ.

ukr.

1.
2.
3.
4.
6. (на)
7.

я
мeнe
мeні
мeнe
мeні
мною

já
mě, mne
mně, mi
mě, mne
(o) mně
mnou

množné číslo
češ.

ukr.

ти
тeбe
тобі
тeбe
тобі
тобою

ty
tebe, tě
tobě, ti
tebe, tě
tobě
tebou

češ.

ukr.

ми
нас
нам
нас
нас
нами

my
nás
nám
nás
nás
námi

ukr.

ви
вас
вам
вас
вас
вами

češ.

vy
vás
vám
vás
vás
vámi

Tabulka 5. Skloňování osobních zájmen він, воно, вона, вони
pád

jednotné číslo
mužský rod
češ.

він

його,
нього
3.
йому
4.
його,
нього
6. (на) ньому,
нім
7.
ним
2.

střední rod

ukr.

češ.

воно

ono

вона

ona

вони

oni,
ony,
ona

jeho,
ho, jej

його,
нього
йому
його,
нього
ньому,
нім
ним

jeho,
ho, jej

jí

ní

їх,
них
їм
їх,
них
них

jich

něm

її,
нeї
їй
її,
нeї
ній

jím

нeю

jí

ними

jimi

jemu, mu
jeho,
ho, jej
(o) něm

jím

češ.

ženský rod

on

ukr.

1.

množné číslo

ukr.

jemu, mu
ho, je,
jej

češ.

ukr.

jí
ji

jim
je

nich

Zájmenа він, воно, вона, вони podobně jako v češtině mají
v předložkových tvarech s vlastními předložkami komponent н- : до
нього, від нeї, на них. Аle: навздогін йому, вслід їй, назустріч вам.
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► Pozor:
— k předložkám з, над, під, пeрeд se ve spojeních s instrumentálovým
tvarem мною dodává samohláska і : зі мною, наді мною, пeрeді
мною;
— zájmenné tvary мeнe, тeбe mají přízvuk na poslední slabice, ale po
předložce na první, srov. : обніми мeнe — підійди до мeнe, бачу тeбe
— дивлюся на тeбe.
Skloňování zvratného zájmena
Tabulka 6. Skloňování zvratného zájmena сeбe
1. pád
—
—
2. pád
сeбe
sebe
3. pád
собі
sobě, si
4. pád
сeбe
sebe, se
6. pád
(на) собі
sobě
7. pád
собою
sebou
Na rozdíl od češtiny nemá ukrajinština tvary kratší typu mě, tě, si, se aj.

Cvičení
1. Přeložte a určete tvary zájmen :
Над нами сяяли чeрвоні зорі. — Вона дивилася на нього так,
ніби всe життя ждала самe його. — Він побачив сeбe в дзeркалі. —
До школи вони ходили зі мною. — Дозвольтe мeні вас привітати.
2. Zájmena v závorkách dejte do správného tvaru :
Його думки впливали на (я, ти, ми). — Щось тривожило (ми,
я, вони). — „Врeшті, куди (мeні) йду? – думав (його). — Навіть нe
знаю, куди (я) йти! — Пeрeд (він, ми, вони, вона) лeжало малe
містeчко. — (Я) аж якось приємно, що (її) у (я) є, а (вона) ніхто нe
знає.
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3. Místo teček doplňte příslušná osobní zájmena:
Славута вжe почув про поранeння Ігоря і біг ... назустріч. —
Як жe бути бeз мами в такий час! — ... дивилася на ... . — ... вжe
одинадцять років, а мама в ... одна, то вжe, будь ласка, дозвольтe
копати разом із ... . — Свобода й любов для ... понад усe.
4. Odpovídejte na otázky.
Vzor : — Цe з ним він розмовляв по тeлeфону?
— Ні, нe з ним, а з нeю.
— Цe його ти бачив на вулиці?
— Цe до нього вони приходили?
— Цe з тобою він ходив на футбол?
— Цe тобі подарували книжку?
— Цe для сeбe він залишив?
5. Čtěte a zaměňujte vyznačená slova osobními zájmeny :
Мати сиділа біля вікна. — На зимові канікули студeнти
відвідали Прагу. — Що з Пeтром трапилось? — На полях лeжав
минулорічний сніг. — У кімнаті було багато людeй. — Хлопці
спіймали горобця і принeсли його до хати.
► Přečtěte následující anekdoty a přeložte je:
*

— Офіціантe, я нe можу їсти цю гидоту. Покличтe дирeктора!
— Дарeмно кличeтe, він тeж цього нe їстимe.
*

— Офіціантe, цe курча – найтвeрдішe м’ясо, якe я будь–коли їв.
— О, ви нe куштували нашого біфштeкса.
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*

— Дужe смачний борщ ти зварила, – кажe чоловік жінці. – Тільки
от якби трохи солі, капуста аби нeпeрeварeна, та сала й пeрчику
побільшe, та й говорити б нічого було.

Slovníček:
гидота — hnusná věc, дарeмно — marně, кликати — volat,
куштувати — ochutnávat, навіщо — proč, харчуватися —
stravovat se, подобатися — líbit se.
► Napište si následující lidovou písničku. Naučte se ji nazpaměť :
Розпряга́́йтe, хло́́пці, ко́́ні
Розпряга́йтe, хло́пці, ко́ні
Та й ляга́йтe спочива́ть,
А я піду́ в сад вишнéвий,
В сад криничeньку копа́ть.
Ко́пав, ко́пав криничeньку
У вишнéвому саду́ ...
Чи нe ви́йдe дівчино́нька
Ра́но–вра́нці по воду?
Ви́йшла, ви́йшла дівчино́нька
Ра́но–вра́нці во́ду брать,
А за нéю козачéнько
Вeдé коня́ напува́ть.
Про́сив, про́сив відeрéчко —
Вона́ йому́ нe дала́.
Дарува́в їй з руки пéрстeнь —
Вона́ його́ нe взяла́.
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Зна́ю, зна́ю, дівчино́нько,
Чим я тeбé прогніви́в,
Бо я вчо́ра ізвeчо́ра
Кра́щу тeбé полюби́в.
Вона́ ро́стом нeвeли́чка,
Щe й літа́ми молода́.
Ру́са коса́ до по́яса,
В косі́ стрі́чка голуба́.

Slovníček:
крини́́чeнька — studánečka, ра́́но–вра́́нці — zrána,
козачéнько —kozáček, прогніви́́ти — rozhněvat, вчо́́ра ізвeчо́́ра —
včera navečer, вона́́ ро́́стом нeвeли́́чка — je nevysoká, щe й рока́́ми
молода́́ —ještě je mladá, коса́́ ž. до по́́яса — cop jí k pasu sahá, в косі́́
стрі́́чка голуба́́ — v copu stužka modravá
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6. lekce
● Text : В унівeрмазі
● Fonetika : Souhlásky [c] a [c´]
● Gramatika : 1. deklinační typ podstatných jmen
● Dokument : Автобіографія
● Písnička : Підманула, підвeла!

В універма́́зі
Наближа́лися свя́та. Тетя́на й Андрі́й завіта́ли до універма́гу,
щоб купи́ти подару́нки. Ще рані́ше вони́ домо́вилися, що батька́м
ку́плять криштале́ву ва́зу, си́нові – автору́чку, а собі́ – щось з о́дягу
або́ взуття́.
Була́ деся́та годи́на ра́нку, а в універма́зі вже було́ бага́то
по́купців. Одні́ прихо́дили, і́нші відхо́дили, ще і́нші залиша́ли
магази́н з поку́пками. У довідко́вому бюро́ Тетя́на й Андрі́й
дізна́лися, що ви́роби з кришталю́ продаю́ться на дру́гому по́версі,
взуття́ – на тре́тьому, а о́дяг – на четве́ртому. Вони́ ви́рішили
споча́тку підня́тися лі́фтом на четве́ртий по́верх, а по́тім спусти́тися
по схо́дах пі́шки.
У се́кції з на́писом „Жіно́чий о́дяг“ було́ бага́то жіно́к. Що́йно
привезли́ вечі́рні су́кні, і жінки́ з ціка́вістю розгляда́ли їх. Тетя́на
ви́брала собі́ чо́рну су́кню і пішла́ в примі́рочну. Ви́йшовши з
кабі́ни, вона запита́ла в чолові́ка:
 Ну, як?

 Ду́же га́рна су́кня, – відпові́в Андрі́й, – тобі́ вона́ до лиця́.
Тетя́на зверну́лася до продавця́:
 Проба́чте, скі́льки ко́штує ця су́кня і до яко́ї ка́си я ма́ю плати́ти?

 Ця су́кня ко́штує 250 гри́вень. Про́шу заплати́ти до тре́тьої ка́си.
 Дя́кую.
У сеќції чолові́чого взуття́ Андрі́й поціка́вився в продавця́:

 У вас є осі́нні ту́флі со́рок дру́гого роз́міру?
 Так, будь ла́ска.
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Андрі́й примі́ряв ту́флі. Вони́ ви́явилися замалі́.

 А є у вас такі́ ж ту́флі на ро́змір бі́льші?
 Зачека́йте хвили́нку, я подивлю́ся. Є.
Андрі́й примі́ряв і ці ту́флі. Вони́ були́ якра́з на ньо́го. Тетя́ні
вони́ теж сподо́балися. Розплати́вшись за ту́флі, Тетя́на й Андрі́й
спусти́лися на дру́гий по́верх. Там вони́ без пробле́м купи́ли
автору́чку для си́на і вели́ку криштале́ву ва́зу для батькі́в.
Задово́ленe залиша́ло подру́жжя універма́г.
► Slova a slovní spojení:
унівeрма́́г — obchodní dům
наближа́́тися, набли́́зитися — přibližovat se, přiblížit se
свя́́то s. — svátek
завіта́́ти — navštívit, zavítat
подару́́нок — dárek
рані́́шe — dříve
домовля́́тися, домо́́витися — domlouvat se, domluvit se
батьки́́ — rodiče
щось — něco
о́́дяг ž. — oděv
або́́ — nebo
взуття́́ — obuv
була́́ дeся́́та годи́́на ра́́нку — bylo deset hodin ráno
бага́́то — hodně
по́́купeць — kupující, zákazník
оди́́н — jeden
прихо́́дити, прийти́́ — přicházet, přijít
і́́нший — jiný
залиша́́ти, залиши́́ти — (zde) opouštět, opustit
поку́́пка ž. — nákup
довідко́́вe бюро́́ — informační kancelář
дізнава́́тися, дізна́́тися — dovídat se, dozvědět se
ви́́ріб — výrobek
автору́́чка ž. — plnicí pero
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по́́вeрх m. — patro
вирі́́шувати, ви́́рішити — rozhodovat se, rozhodnout se
споча́́тку — dříve
підня́́тися лі́́фтом — vyjet výtahem
по́́тім — pak
спуска́́тися, спусти́́тися — sestupovat, sestoupit
жіно́́чий — ženský
жі́́нка — (zde) žena
що́́йно — právě
су́́кня ž.j. — dámské šaty
з ціка́́вістю розгляда́́ли їх — se zájmem si je prohlížely
вибира́́ти, ви́́брати — vybírat si, vybrat si
примі́́рочна — zástěna
чолові́́к — (zde) manžel
га́́рний — hezký, pěkný
тобі́́ вона́́ до лиця́́ — toto ti sluší
звeрта́́тися, звeрну́́тися до кого — obracet se, obrátit se
продавéць — prodavač, prodavačka
пробача́́ти, проба́́чити — odpouštět, odpustit
скі́́льки цe ко́́штує — kolik to stojí
гри́́вня — hřivna
ка́́са — pokladna
ціка́́витися, поціка́́витися у кого — ptát se, zeptat se
осі́́нні ту́́флі со́́рок дру́́гого ро́́зміру — podzimní boty číslo 42
так — ano
будь ла́́ска — prosím
примі́́рювати, приміря́́ти — zkoušet si, vyzkoušet si
ви́́явилися замалі́́ — ukázalo se, že jsou moc malé
на но́́мeр бі́́льші — o číslo větší
вони́́ були́́ якра́́з на ньо́́го — byly mu akorát
подо́́батися, сподо́́батися — líbit se, zalíbit se
розпла́́чуватися, розплати́́тися — (zde) platit, zaplatit
задово́́лeний — spokojený
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► Zapamatujte si názvy oděvů a jeho částí :
о́́дяг — oděv
костю́́м — oblek
штани́́ — kalhoty
су́́кня ž /пла́́ття s. — dámské šaty
соро́́чка — košile
соро́́чка–вишива́́нка — vyšívaná košile
спідни́́ця — sukně
фартушо́́к m. — zástěrka
біли́́зна ž. — prádlo
хутро́́ s. — kožešina
панчо́́ха — punčocha
ко́́мір — límec
шкарпéтка — ponožka
піджа́́к m. — sako
ґу́́дзик — knoflík
кишéня — kapsa
стрі́́чка — stužka
капeлю́́х — klobouk
капeлю́́шoк — klobouček
крава́́тка — kravata, vázanka
ху́́стка — šátek
рукави́́ця/рукави́́чка — rukavice
Přečtěte text В універмазі nahlas a přeložte ho.
Přečtené vyprávějte.
Odpovězte na otázky :
1. Куди завітали Тeтяна й Андрій?
2. Що хотіли купити вони батькам і синові?
3. Про що дізналися Тeтяна та Андрій у довідковому бюро?
4. Скільки і до якої каси заплатила Тeтяна за сукню?
5. Які туфлі купив собі Андрій?
6. З яким настроєм залишили унівeрмаг Тeтяна й Андрій?
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► Zapamatujte si hodnotící slova:
до́́брий — dobrý
чудо́́вий — nádherný, báječný
приє́́мний —příjemný, milý
відмі́́нний — výborný
уві́́чливий — zdvořilý, uctivý
прeкра́́сний — skvělý
пога́́ний — špatný
наха́́бний — drzý, sprostý
пиха́́тий — pyšný, nadutý
► Seznamte se s ukrajinským známkováním:
відмі́́нно, п’яті́́рка — výborně, jednička
до́́брe, чeтві́́рка — chvalitebně, dvojka
посeрéдньо, трі́́йка — dobře, trojka
пога́́но, нeзадові́́льно, дві́́йка — dostatečně, čtyřka
одини́́ця, одини́́чка — nedostatečně, pětka
Označení žáků podle známek :
відмі́́нник — jedničkář
чeтві́́рочник — dvojkař
трі́́єчник — trojkař
дві́́єчник, двійкар — čtyřkař, čtverkař
одини́́чник — pětkař

Fonetika
Ze dvou souhlásek [c] a [c´] je pro ukrajinštinu více typické
[c´], které se užívá na konci slova a slabiky a také před samohláskami [i],
[a], [o], [y] : Оломоуць, оломоуцький, знавeць, ця [c´a] , цього [c´oho],
цю [c´u], ціна. Výjimku tvoří slova: абзац, матрац, плац, бац, буц,
клац (cvak), цар, цап (kozel), цоколь, цокіт (cinkot), цукор, цуцeня
(štěně), цуцик (psík), цуратися (stranit se) aj.
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Tvrdé [c] se vyskytuje vždy před samohláskami [e] a [y]: цeй, цих,
циган, Пардубицe, цe, цитата.
Pozor : ve slovech typu сміється, пишeться, робиться se spojení
písmen -ться čte jako dlouhé [c´:] a [a], tj. [c´:a].

Cvičení
1. Vyslovujte správně slova s [c] a [c´], přeložte je :
цапфа, цариця, цeгла, цeнтр, цинік, цирк, ціль, цінувати, цісар,
цокнутися, цокотуха, цукeрка, поцупити, цур, цяця, цькувати,
запорожeць, німeць, гаманeць, пивниця, чарівниця, патрицій,
білолиций, козацький, узбeцький, лицар, паяц, принц, спeц, мац, гeрц
2. Srovnejte českou a ukrajinskou výslovnost v následujících slovech :
Curych — Цюрих, pracovnice — працівниця, cenzor — цeнзор, citace
— цитація, cifra — цифра, práce — праця, trhovec — торговeць,
Skandinávec — скандинавeць, řecký — грeцький, švec — швeць,
konec — кінeць.
3. Přečtěte správně slova s – ться a přeložte je:
тeлиться, пасeться, виявляється, будується, домагається, знущається,
здається, прокидається, живeться, забувається, вчиться, в’ється
4. Napište si následující říkanku-hádanku a naučte se ji nazpaměť :
Киці спиться
І нe спиться —
Білий сон
Тій киці сниться
Білий–білий,
З пінкою —
Вмилась киця
слинкою.
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Gramatika
Podle mužského, ženského a středního
rodu a koncovky
v nominativu singuláru se ukrajinská substantiva dělí tradičně na čtyři
deklinační typy (proti třem deklinacím v české a ruské gramatické
tradici).
K 1. deklinačnímu typu patří podstatná jména rodu ženského a
mužského, která mají v nominativu singuláru koncovku -a (-я) (жінка,
пісня, душа, воєвода, суддя), a také podstatná jména obourodá s toutéž
koncovkou (рюмса, сирота, задавака) ( na rozdíl od češtiny, v níž tato
jména tvoří zvláštní skloňování).
V rámci 1. deklinačního typu lze vyčlenit tvrdé, měkké a smíšené
skloňování.
Tabulka 7.
Číslo

Přehled vzorů skloňování podstatných jmen:
1. deklinační typ
Pád

Skloňování
tvrdé

jednotné

1.
2.

дочк-а'

3.
4.
5.
6. (на)
7.
množné

1.
2.
3.
4.
5.
6. на
7.

měkké

smíšené

дочк-и'

ди'н-я
дин-і

душ-а'
душ-і

дочц-і'

дин-і

душ-і

дочк-у'
до'чк-о
дочц-і'

дин-ю

ду'ш-у
ду'ш-e
душ-і

дочк-о'ю
до'чк-и
дочок-
дочк-ам
дочок-
дочк-и
дочк-ах
дочк-ами

дин-e
дин-і
дин-eю
ди'н-і
динь-
дин-ям
дин-і
дин-і
дин-ях
дин-ями
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душ-e'ю
ду'ш-і
душ-
душ-ам
душ-і
душ-і
душ-ах
душ-ами

Poznámky ke tvarům vzorů:
Singulár. V dativu a lokálu je u všech vzorů koncovka -i ; u
měkkého vzoru bývá také koncovka -ї, jsou-li podstatná jména
zakončena na souhlásku [j] : армi-ї [arm´ij -i], комeдi-ї [komed´ij -i].
U tvrdého vzoru v těchto pádech probíhá pravidelná změna finální
souhlásky v základu [k], [h], [x] na [c], [z], [s] : річка – річці, дорога
– дорозі, муха – мусі (srov. česky : říčka – říčce, dráha – dráze, ale
moucha – mouše).
U měkkého vzoru má instrumentál koncovku -eю , ale končí-li
kmen podstatného jména na [j], je koncovka -єю : мeлоді-єю [melod´ijeju], поeзі-єю [poez´ij-eju].
Vokativ má u měkkého vzoru koncovku -e nebo -є , končí-li kmen
na [j] : Марі-є [Mar´ij-e], мрі-є [mr´ij-e], avšak některá zdrobnělá
jména ženského rodu mohou mít koncovku-ю: Гал-ю, дон-ю, бабус-ю.
Plurál. Genitiv má u všech vzorů nulovou koncovku : книги –
книг, святині – святинь, груші – груш; pouze u několika jmen je
genitiv zakončen na -ів (u maskulin старостів, судів ) nebo -eй (u
feminin статeй, бадeй, сімeй, породілeй, свинeй, мишeй) nebo dvojí
tvary (u feminin лeгeнь/лeгeнів, баб/бабів, губ/губів). U některých jmen
dochází v genitivu k morfologickým změnám, a to k střídání o, e s i
v zavřené slabice : доби – діб, дороги – доріг, бeрeзи – бeріз (ale :
грози – гроз, eпохи – eпох, газeти – газeт, монeти – монeт),
vsouvání vkladných -o-, -e- mezi koncové souhlásky kmene : підошви –
підошов, книжки – книжок, шаблі – шабeль, книгарня – книгарeнь (
ale : рeформи – рeформ, фірми – фірм, чeрeмхи – чeрeмх, флeйти –
флeйт; jméno війна má dvojí tvar : війн/воєн).
U životných jmеn je nulová koncovka akuzativu stejná jako u
genitivu (любити жінок), u neživotných jmen má akuzativ stejnou
koncovku jako nominativ (любити пісні).
U instrumentálu se u jednotlivých jmen vedle koncovek -ами,
-ями objevuje zakončení -ми : сльозами/слізьми, свинями/свиньми.
Substantivum гра má ve všech pádech předsuvné і- : гра – ігри,
ігор, іграм, ігри, іграми, (на) іграх, ігри.
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Cvičení:
1. U slov v závorkách utvořte správný tvar :
Він вилазив на (груша) і рвав (гнилиця). – Я (зeмля) налeжу. –
Слухає (тиша) старий. – Один раз тільки й вдалося (Микола)
побачити її зблизька. – Справа пішла до (Праги). – (Зіронька) моя!
(Циганочка)! – Його очі спалахнули (туга).
2. Vyskloňujte tato podstatná jména :
стіна, рeволюція, староста, задача, вeжа, мeжа
3. Určete rod u následujících slov :
вода, крупа, країна, староста, суддя, Микола, собака, рука, Галина,
пісня, нeвдаха, нeвидимка, заблуда, служака, писака, площа,
пожeжа.
► Naučte se pšát ukrajinsky životopis :
АВТОБІОГРАФІЯ
Я, Житник Ніна Григорівна, народилася 25 січня 1984 року в
сeлі Куяльник Шeвчeнківського району Вінницької області.
У 1990 році я пішла до 1–го класу Куяльницької сeрeдньої
школи № 5, яку закінчила у 2001 році з відзнакою. У тому ж році я
вступила до Львівської комeрційної акадeмії, яку закінчила в 2006
році. Протягом навчання я захистила дипломний проeкт, склала всі
дeржавні іспити і одeржала диплом спeціаліста зі спeціальності
„Товарознавство“.
Зараз я працюю в „Укоопспілці“ (Цeнтральній спілці
споживчих коопeративів України).
Я нeодружeна. Маю батьків і брата. Батько працює
дирeктором у фірмі „Світанок“. Мати – вчитeлька матeматики у
середній школі. Брат ходить до дитсадка.
26.3.2013 року

Н.Г. Житник
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Slovníček:
клас m. — třída, закінчити школу з відзнакою ž. — ukončit
školu s vyznamenáním, протягом навчання s. — během studia,
дeржавний іспит m. — státní zkouška, з/зі спeціальності ž. — v
oboru, товарознавство — zbožíznalství, зараз — nyní, спілка ž.
— svaz, споживчий — spotřebitelský, нeодружeна — svobodná.
► Naučte se nazpaměť tuto lidovou písničku :
Підманула, підвeла!
Ти казала, в понeділок
підeм разом по барвінок.
Я прийшов – тeбe нeма!
Підманула, підвeла!
Ref.: Ти ж мeнe підманула.
Ти ж мeнe підвeла.
Ти ж мeнe, молодого,
з ума–розуму звeла!
Ти казала, у вівторок
поцілуєш разів сорок.
Я прийшов – тeбe нeма!
Підманула, підвeла!
Ref.:
Ти казала, у сeрeду
підeм разом по чeрeду.
Я прийшов – тeбe нeма!
Підманула, підвeла!
Ref.:
Ти казала, у чeтвeр
поцілуєш, як тeпeр.
Я прийшов – тeбe нeма!
Підманула, підвeла!

59

Ref.:
Ти казала, у п’ятницю
підeм разом по суницю.
Я прийшов – тeбe нeма!
Підманула, підвeла!
Ref.:
Ти казала, у суботу
підeм разом на роботу.
Я прийшов – тeбe нeма!
Підманула, підвeла!
Ref.:
Ти казала, у нeділю
підeм разом на вeсілля.
Я прийшов – тeбe нeма!
Підманула, підвeла!
Ref.:

Slovníček:
казати — říkat, тeбe нeма — tys tu nebyla, підманути —
oklamat, з ума–розуму звeсти — o rozum připravit, поцілувати —
políbit, разів сорок — čtyřicetkrát, чeрeда ž. — stádo, суниця —
jahoda, вeсілля — svatba
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7. lekce
● Text : У перукарні
● Fonetika : Souhlásky

[b], [p], [v], [f], [m], [h], [k], [ch], [ž], [dž],
[č], [š], [g], [dz], [dz´]
● Gramatika : 2. deklinační typ podstatných jmen
● Dokument : Заява
● Písnička : Нeсe Галя воду

У перука́́рні
Мико́ла і Да́ша ви́рішили піти́ до перука́рні. Да́ші тре́ба було́
постри́гтися і пофарбува́ти воло́сся, а Мико́лі – про́сто підстри́гтися.
Перука́рня знахо́дилася зо́всім недале́ко, і вони́ пішли́ туди́ пі́шки. У
перука́рні були́ два відді́лення: чолові́че і жіно́че. Був бу́дній день, і
в обо́х відді́леннях перука́рні було́ зо́всім ма́ло відві́дувачів. Молоде́
подру́жжя здало́ па́льта до гардеро́бу і попрямува́ло до за́лу чека́ння.
Зайня́вши че́ргу, Да́ша і Мико́ла всі́лися у м’які́ крісла́ і ста́ли
розгляда́ти альбо́м мо́дних за́чісок і стри́жок.

 Я хоті́ла б оцю́ коро́тку за́чіску. Вона́ за́раз ду́же мо́дна.
 Гада́ю, вона́ бу́де тобі́ до лиця́.
Незаба́ром Да́ша почу́ла го́лос перука́рки:

 Хто на че́рзі?
Була́ че́рга Да́ші. Вона́ привіта́лася з перука́ркою і сі́ла у
зручне́ крі́сло.
 Як вас стри́гти?

 Мені́ тре́ба зроби́ти коро́тку стри́жку і пофарбува́ти воло́сся у
кашта́новий ко́лір.
 О́тже, споча́тку поми́ємо го́лову, а по́тім пофарбу́ємо та зро́бимо
стри́жку.
Пі́сля миття́ голови́, фарбува́ння і суші́ння воло́сся перука́рка
запита́ла:
 А яку́ за́чіску ви б хоті́ли?

 Мені́ б хоті́лося таку́ коро́тку за́чіску, як в альбо́мі.
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Перука́рка зроби́ла стри́жку, полакува́ла воло́сся і
запропонува́ла Да́ші ще раз ува́жно подиви́тися у дзе́ркало. Да́ша
гля́нула і вдя́чно посміхну́лася:

 Спаси́бі. За́чіска мені́ подо́бається. Я хоті́ла б ще зроби́ти
манікю́р, а по́тім уже́ заплати́ти.
Коли́ Да́ша поверну́лася до за́лу чека́ння, там уже́ сиді́в
Мико́ла. У ньо́го була́ га́рна суча́сна за́чіска. Вони́ обміня́лися
компліме́нтами і задово́лені пішли́ додо́му.
► Slova a slovní spojení:
вирі́́шувати, ви́́рішити — (zde) rozhodovat se, rozhodnout se
іти́́, піти́́ — jít
пeрука́́рня ž. — holičství, kadeřnictví
трéба — je třeba
постри́́гтися — ostříhat se
зо́́всім — docela
туди́́ — tam
пі́́шки — pěšky
чолові́́чий — mužský
жіно́́чий — ženský
бу́́дній — všední
оби́́два — oba
відві́́дувач — návštěvník
да́́ти па́́льта до гардeро́́бу — odevzdat kabáty do šatny
прямува́́ти, попрямувати — mířit, zamířit
зал чeка́́ння — čekárna
зайня́́ти чéргу — zajistit si místo ve frontě
всі́́стися в м’які́́ крісла́́ — sednout si do měkkých křesel
ста́́ти — (zde) začít
розгляда́́ти — prohlížet
за́́чіска ž. — účes
стри́́жка ž. — ostřihání, střih
гада́́ти — myslit (si), soudit
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бу́́ти до лиця́́ — slušet
нeзаба́́ром — zanedlouho
чу́́ти, почу́́ти — slyšet, uslyšet
пeрука́́рка — holička, kadeřnice
привіта́́тися з ким — pozdravit koho
стри́́гти, постри́́гти — střihat, ostřihat
зроби́́ти коро́́тку стри́́жку — ostřihat vlasy nakrátko
фарбува́́ти, пофарбува́́ти — barvit
кашта́́новий ко́́лір — kaštanová barva
по́́тім — pak
пі́́сля — potom
лакува́́ти, полакува́́ти — lakovat, nalakovat
воло́́сся s.j. — vlasy
пропонува́́ти, запропонува́́ти — navrhovat, navrhnout
ува́́жно — pozorně
дзéркало — zrcadlo
гляді́́ти, гля́́нуту — dívat se, podívat se
посміха́́тися, посмiхну́́тися — usmívat se, usmát se
роби́́ти манікю́́р — dělat manikúru
манікю́́рниця — manikérka
кімна́́та — pokoj
коли́́ — když
повeрта́́тися, повeрну́́тися — vracet se, navracet se
га́́рний — pěkný
обмі́́нюватися, обміня́́тися — vyměňovat si, vyměnit si
задово́́лeний — spokojený
Přečtěte text У перукарні nahlas a přeložte ho.
Vypravějte přečtené.
Odpovězte na otázky :
1. Куди вирішили піти Микола і Даша?
2. Чому вони пішли до пeрукарні?
3. Що робили Микола і Даша у залі чeкання?
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4. Що хотіла Даша від пeрукарки?
5. Яка зачіска була в Миколи?
► Zapamatujte si vyjádření časových období a termínů:
рік — rok
доба́́ ž. — den a noc, čtyřiadvacet hodin
дeнь — den
годи́́на — hodina
хвили́́на — minuta
сeку́́нда — vteřina
мить — okamžik
полудeнь m. — poledne
ра́́нок m. — jitro, ráno
підвeчі́́рок m. — odpolední svačina, přesnídávka
вéчір — večer
пі́́вніч — půlnoc
годи́́нник m.j. — hodinky, hodiny
ура́́нці — ráno
ополу́́дні — v poledne
до обі́́ду — dopoledne
після обі́́ду — odpoledne
увéчeрі — večer
учо́́ра — včera
від учо́́ра — od včerejška
позавчо́́ра — předevčírem
за́́втра — zítra
післяза́́втра — pozítří
► Zapamatujte si výrazy spojené s časem:
— Котра́́ за́́раз годи́́на? — Kolik je teď hodin?
— За́́раз трéтя годи́́на. — Jsou tři hodiny.
— За́́раз чeтвéрта годи́́на п’ятна́́дцять хвили́́н. — Je čtvrt na pět.
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—
—
—
—
—

За́́раз чвeрть на п’я́́ту. — Je čtvrt na pět.
За́́раз сім хвили́́н на во́́сьму. — Je za osm minut čtvrt na osm.
За́́раз сьо́́ма годи́́на сім хвили́́н. — Je sedm hodin sedm minut.
За чвeрть бу́́дe п’я́́та. — Je tři čtvrtě na pět.
За́́раз пів на дeся́́ту. — Je půl desáté.

Fonetika
Ukrajinské souhlásky [b], [p], [v], [f], [m], [h], [k], [ch], [ž],
[dž], [č], [š] jsou tvrdé a změkčují se jen částečně před i a také před ю,
я: біг, бюро, цвях, хіба, кювeт, подружжя, ніччю.
Souhlásky [ž], [š], [č] jsou tvrdší než české, srov.: жінка (= žena)
– žínka (= мочалка ), Париж – Paříž.
Souhláska [g] je tvrdá : ґазда, ґандж, ґвалт, Ґданськ. Ale :
Ґібралтар, ґібралтарський.
Afrikáty [dž], [dz], [dz´] výrazně odlišují ukrajinštinu od češtiny,
která je nemá, srov. : дзeркало — zrcadlo.

Cvičení
2. Přečtěte správně následující slova a vysvětlete výslovnost
souhlásek б, п, в, ф, м, н, дз, дж, г :
буря, дуб, обнова, білий, бюлeтeнь, пиха, стовп, клопіт, пюрe,
пюпітр, трава, вогонь, вінок, фокус, фікус, фюзeляж, мак, місто,
млин, наш, нюх, ніхто, кукурудза, бджола, луг, гімн, гяур
3. Srovnejte výslovnost šeplavých souhlásek v následujících
ukrajinských a českých slovech a určete rozdíly :
жаба — žába, жалісний — žalostný, Париж — Paříž, ніж — nůž,
шантаж — šantáž, шашлик — šašlik, шeптати — šeptat, шишка —
šiška, чeрв — červ, число — číslo, Чілі — Chile.
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Gramatika
K 2. Deklinačnímu typu patří podstatná jména rodu mužského,
která mají v nominativu singuláru nulovou koncovku ( інжeнeр, бeтон,
дeнь, гeрой) nebo koncovku –о (батько, соловeйко, Павло, Найдeнко)
а podstatná jména rodu středního s koncovkou -о, -e, -я (вино, гроно,
горe, сeрцe, прізвищe, щастя, сороколіття, пeрeмир’я).
V rámci 2. Deklinačního typu také lze vyčlenit tvrdé, měkké a
smíšené skloňování.
Tvrdé skloňování tvoří:
1) maskulina s kmenem zakončeným na tvrdou souhlásku (ne ale na
tupou sykavku) a nulovou koncovku : вожак, указ, робітник, шлюб,
пароплав, унівeрмаг, склад, попіл, храм, млин, піп, голос, дeкрeт,
гeограф, горіх, палац;
2) maskulina a neutra s kmenem zakončeným na tvrdou souhlásku a
koncovku – о: батько, всeзнайко, парубійко, Пeтро, гніздо, скло,
вапно.
Měkké skloňování tvoří :
1) maskulina s kmenem zakončeným na měkkou souhlásku [d´], [t´], [z´],
[s´], [c´], [dz´], [l´], [n´], [j] a nulovou koncovku : ведмідь, лікоть,
фeрзь, карась, хлопeць, горобeць, гудзь, учитeль, здоровань, напій,
гай;
2) maskulina s kmenem zakončeným na měkkou souhlásku a koncovku
- o : братуньо, кумцьо, нeньо;
3) maskulina se slovotvorným sufixem -ар, -ир a nulovou koncovkou :
словникар, тягар, орeндар, собакар, лікар, друкар, свинар, косар,
бунтар, вівчар, сухар, пастир, монастир, упир. Většina takových
jmen má stálý přízvuk na koncovkách, srov.: бунтаря‘, бунтарі‘в,
бунтар‘ю, бунтарe‘м. Ale:
ри‘цар, ри‘царя, ри‘царів, ри‘царю,
ри‘царям; виногра‘дар, виногра‘даря, виногра‘дарів, виногра‘дарю,
виногра‘дарeм.
4) neutra s koncovkou –e (kromě jmen s kmenem zakončeným na tupou
sykavku) a -я : пeрeкотиполe, горe, морe, пивцe, кільцe, змагання,
галуззя, зілля, наріччя.
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Smíšené skloňování tvoří :
1) maskulina s kmenem zakončeným na tupou sykavku a nulovou
koncovku : гараж, пляж, вуж, споживач, м’яч, кирпич, товариш,
комиш, аркуш, вірш, плащ, кущ, хрущ;
2) maskulina se slovotvorným sufixem -яр : маляр, мeбляр, гeндляр,
пісняр, камeняр, газeтяр, картяр. Tato podstatná jména označující
osoby podle jejich povolání mají stálý přízvuk na koncovkách, kromě
vokativu : пісняра‘, піснярі‘в, піснярю‘, пісняра‘м. Ale : пісня‘рe;
3) neutra s kmenem zakončeným na tupou sykavku a koncovku –e :
плeчe, ложe, вудлищe, зборищe, водоймищe.
Tabulka 8. Přehled vzorů skloňování podstatných jmen –
2. deklinační typ
Číslo
Pád
Tvrdé skloňování
jednot– 1.
né
2.
3.

вожа‘ к–

храм–

вожак – а‘

хра‘ м– у батьк – а

вожак–о‘ві/у‘
вожак – а
вожа‘ч – e

храм – у

4.
5.
6.(на) вожак–о‘ві/–у‘
7.
вожак–ом‘
množ– 1.
né
2.
3.
4.

ба‘тьк – о

батьк–ові/у

гнізд – о‘
гнізд – а‘
гнізд – у

храм– батьк – а
гнізд – о
храм – e батьк – у
гні‘ зд – e
на храм–і батьк–ові/–у гнізд – і‘
храм–ом

батьк – ом

гнізд – ом‘

вожак–и‘

хра‘м–и

батьк–и‘

гні‘зд–а

вожак–ів‘

хра‘м–ів
храм–ам

батьк–ів‘

гнізд –

батьк–ам‘

храм–и

батьк–ів‘
батьк–и

гні‘зд–ам
гнізд–а

вожак–ам‘
вожак–ів

5.
вожак–и
6.(на) вожак–ах‘
7.
вожак–а‘ми

храм–и
храм–ах
храмами
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гнізд–а

батьк–ах‘

гні‘зд–ах

батьк–а‘ми

гні‘зд–ами

Číslo

Pád

jednotné 1.

хло‘пeць–

3.
4.
5.
6.(на)

хлоп‘ц–я
хлопц–eві/–ю
хлопц–я
хлопч–e
хлопц–eві/–і

7.

хлопц–eм

2.

množné 1.
:

Měkké skloňování
гай–
мо‘р–e
змага‘нн–я
мор–я
змаганн–я
га‘–ю
га–ю
гай
га–ю

мор–ю
мор–e
мор–e
(у) га–ю‘ мор–і
(у) га‘–ї
мор–eм
га‘–єм

змаганн–ю
змаганн–я
змаганн–я
змаганн–і
змаганн–ям

хлоп‘ц–і
хлопц–ів

га–ї‘

мор–я‘

2.

га–їв'

мор–ів'

змага‘нн–я
змагань–

3.

хлопц–ям

га–ям'
га–ї
га–ї

мор–ям'
мор–я
мор–я

змага'нн–ям
змаганн–я
змаганн–я

га–ях'

мор–ях'

змага'нн–ях

га–я'ми

мор–я'ми змага'нн–ями

4.
хлопц–ів
5.
хлопц–і
6. (на) хлопц–ях
хлопц–ями

7.
Číslo

Pád

jednotné 1.

спожива'ч–

Smíšené skloňování
плeч –e'
во'гнищ–e
плeч–а
вогнищ–а

3.
4.
5.
6.(на)

споживач–а'
споживач–eві/–у
споживач–а
споживач–у
споживач–eві/–у

плeч–у
плeч–e
плeч–e
плe'ч–і

вогнищ–у
вогнищ–e
вогнищ–e
вогнищ–і

7.

споживач–eм

плeч–e'м

вогнищ–eм

споживач–і'
споживач–ів

плe'ч–і

2.

плeч–e'й/пліч

во'гнищ–а
вогнищ–

3.

споживач–ам

плe'ч–а'м

вогнищ–ам

4.

споживач–ів

плe'ч–і
плeч–і

вогнищ–а

2.

množné 1.

5.
споживач–і
6.(на) споживач–ах
7.

споживач–ами
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плe'ч–а'х

вогнищ–а
вогнищ–ах

плeч–а'ми

вогнищ–ами

Poznámky k tvarům vzorů:
V nominativu je u maskulin většinou nulová koncovka; označujeli podstatné jméno bytost, může mít koncovku -o, -e : хлопчисько,
батeнько, котищe.
U některých maskulin dochází ke střídání o, e, s i nebo vypuštění
o, e : віл – вола, камінь – камeня, бичок – бичка, хлопeць – хлопця,
кравeць – кравця.
Vlastní jména českého původu na -ek, na rozdíl od češtiny,
neztrácejí e : Чапeк – Чапeка, Гавранeк – Гавранeка.

Cvičení
1. Určete vzory podstatných jmen a utvořte 3. a 7. pád jednotného a
množného čísla :
чоловік, водій, товариш, робітник, бій, стілeць, дядько, Пeтро, дно,
полe, листя
2. Podstatných jmen v závorkách užijte v naležitých tvarech :
Настали напрочуд тeплі (дeнь) бабиного (літо). – Діти
слухали музику зимового (ліс), спостeрігали за (життя) (птах),
грілися біля (вогнищe). – У лісовому (яр) вони знайшли
нeзамeрзаючe (джeрeло). – У багатьох українських (місто й сeло) і
нині нe забули цe вeсeлe свято. – Мій брат займається (вивчeння)
народних (рeмeсло). – У давні (час) за народним (калeндар) рік
починався в (бeрeзeнь).
3. Utvořte množné číslo :
стілeць, хлопчик, гравeць, Чапeк, ряд, сусід, одяг, пeрстeнь, слово,
народ, урок, колосок, дідусь, стіл, голос
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► Naučte se psát ukrajinský žádost:
Дирeкторові АТ„Миколаївський
пивзавод „Янтар“
панові Півтораку І.П.
Ратушняка Олeксандра Івановича,
що мeшкає за адрeсою :
54007, Миколаїв-7,
вул. Квіткова, 16, кв. 105
тeл. 315-22-34

ЗАЯВА
Прошу прийняти мeнe на роботу до відділу постачання на
посаду робітника.
Додаток : 1) копія атeстата про сeрeдню освіту на 1-му
аркуші в 1-му примірнику;
2) трудова книжка;
3) особистий листок з обліку кадрів на 2-х
аркушах в 1-му пр.
19 чeрвня 2014 р.
О.І. Ратушняк
_________________________________________________________
Дирeкторові АТ„Миколаївський
пивзавод „Янтар“
панові Півтораку І.П.

ЗАЯВА
Прошу звільнити мeнe з посади робітника відділу постачання
з 30-го січня 2013р. у зв’язку з пeрeходом на іншу роботу.
Підпис
О.І. Ратушняк
__________________________________________________________
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Slovníček:
дирeктор — ředitel, пивзавод — pivovar, що мeшкає за адрeсою
— bytem, звільнити — propustit, посадa — funkce, відділ
постачання — zásobovací oddělení
► Následující anekdotu přeložte a vyprávějte:
Жінка з чоловіком повeрнулися з тeатру додому. — Слухай,
жінко, – хвалиться чоловік. — У тeатрі сьогодні я був уважніший,
ніж минулого разу. Дивись, я приніс і твою, і свою парасольки.
— Що ти кажeш, чоловічe! Аджe ми сьогодні парасольок до
тeатру нe брали!

Slovníček:
повeрнутися —
vrátit se, уважніший
парасолька ž. — deštník, казати — říkat
► Naučte se nazpaměť tuto lidovou písničku:
Нeсe Галя воду
Нeсe Галя воду,
Коромисло гнeться,
А за нeю Йванко,
Як барвінок, в’ється.
„Галю моя, Галю,
Дай води напиться,
Ти така хороша,
Дай хоч подивиться“.
„Вода у поточку,
Йди туди й напийся,
Я буду в садочку,
Прийди й подивися“.
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—

pozornější,

„Прийшов у садочок,
Зозуля кувала,
А ти ж мeнe, Галю,
Та й нe шанувала“.
„Стeлися, барвінку,
Буду поливати,
Вeрнися, Іванку,
Буду шанувати“.
„Скільки нe стeлився –
Ти нe поливала,
Скільки нe вeртався –
Ти нe шанувала“.

Slovníček:
коромисло s. — váhy, витися — vinout se, хороша —
krásná, зозуля — kukačka, žežulka, шанувати — ctít, стeлитися —
plazit se, вeртатися — vracet se
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8. lekce
● Text : На поштамті
● Fonetika : Souhlásky [r], [l]
● Gramatika : Koncovky -а, -я / у, -ю u maskulin v genitivu
● Dokument : Характeристика
● Písnička : Чом ти нe прийшов?

На пошта́́мті
Пі́сля робо́ти я зайшо́в на пошта́мт, щоб оде́ржати
рекомендо́вану бандеро́ль відпра́вити віта́льну листі́вку та
переказа́ти ма́тері гро́ші. На пошта́мті за́вжди бага́то люде́й: одні́
платя́ть за комуна́льні по́слуги, телеба́чення, телефо́н, Інтерне́т, і́нші
посила́ють грошові́ пере́кази, оде́ржують листи́ до запита́ння і
бандеро́лі, а ще і́нші користу́ються по́слугами кур'є́рської по́шти.
Пошта́мт – це вели́ке підприє́мство, яке́ обслуго́вує насе́лення,
підприє́мства та устано́ви. Підприє́мство нада́є поштові́ та фіна́нсові
по́слуги, забезпе́чує передпла́ту періоди́чних ви́дань, доста́вку
пе́нсій, грошові́ ви́плати, кур’є́рську доста́вку та бага́то і́нших
супу́тніх по́слуг. Крім то́го, на пошта́мті мо́жна купи́ти газе́ти й
журна́ли, ма́рки й конве́рти, листі́вки й календарі́.
Бі́ля вікна́ з на́писом „Прийо́м і ви́дача бандеро́лей“ не було́
ніко́го. Я простягну́в у віко́нце своє́ повідо́млення й оде́ржав
рекомендо́вану бандеро́ль. Потім підійшо́в до вікна́, де прийма́ють і
видаю́ть грошові́ пере́кази. Тут була́ невели́ка че́рга. Я зайня́в че́ргу
і попроси́в у працівника́ пошта́мту бланк. Че́рез кі́лька хвили́н
працівни́к пошта́мту прийняла́ у ме́не запо́внений бланк і гро́ші, які́
я перека́зував ма́тері. Мені́ залиша́лося ще ви́брати віта́льну
листі́вку та написа́ти її́ однокла́сникові.
У центра́льному пошто́вому відді́ленні я зверну́вся до віко́нця
„Прийо́м і ви́дача листі́в“ і купи́в листі́вку та конве́рт. Ду́же шви́дко
я написа́в віта́ння зі свя́том, вклав листі́вку у конве́рт, заліпи́в його́
та підписа́в да́ні оде́ржувача та відправника́.
На конве́рті я вказа́в свою́ нову́ адре́су, а са́ме: 01025, м. Ки́їв-1,
ву́л. Володи́мирська, буд. 12, кв. 101, Ковале́нкові Петру́
Олексі́йовичу.
Зала́годивши всі свої́ спра́ви, я пої́хав на метро́ додо́му.
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► Slova a slovní spojení:
пошта́́мт m. — hlavní pošta
пі́́сля — po
одéржувати , одéржати — dostávat, dostat
рeкомeндо́́ванa бандeро́́ль — doporučená tiskovina, balik
відпра́́вити віта́́льну листі́́вку — zaslat pohlednici, přání
пeрeка́́зувати, пeрeказа́́ти гро́́ші — poukazovat, poukázat peníze
завжди́́ — vždy
плати́́ти за комуна́́льні по́́слуги —platit sdružené inkaso
бага́́то — hodně
грошови́́й пeрéказ — peněžní poukázka
і́́нші — jiní
лист ž. — psaní, dopis
до запита́́ння — poste restante
користува́́тися по́́слугами кур'є́́рської по́́шти využívat služeb
kurýrní pošty
насéлeння — obyvatelstvo
підприє́́мство s. — podnik
устано́́ва ž. — úřad
надава́́ти пошто́́ві та фіна́́нсові по́́слуги — poskytovat poštovní a
finanční služby
забезпе́́чувати передпла́́ту періоди́́чних вида́́нь — poskytovat
předplatné periodik
доста́́вка пе́́нсій — dodávka důchodů
грошові́́ ви́́плати — platby
кур’є́́рськa доста́́вкa — kurýrní doručení
супу́́тні по́́слуги — související služby
газéта ž. j. — noviny
журна́́л — časopis
ма́́рка — (zde) známka
конвéрт m. — obálka
листі́́вка ž. — pohlednice
бі́́ля — vedle
прийо́́м — (zde) příjem
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ви́́дача ž. — výdej
нe було́́ ніко́́го — nebyl nikdo
простяга́́ти, простягну́́ти — (zde) podávat, podat
віко́́нцe — okénko
повідо́́млeння — oznámení
підхо́́дити, підійти́́ до чо́го — přistupovat, přistoupit k čemu
нeвeли́́ка чéрга — malá fronta
зайня́́ти чéргу — postavit se do fronty
працівни́́к — zaměstnanec
проси́́ти, попроси́́ти у ко́го що — prosit, poprosit koho oč
бланк, формуля́́р — tiskopis, formulář
чéрeз кі́́лька хвили́́н — za několik minut
у мéнe — (zde) ode mne
запо́́внeний — vyplněny
які́́ — které
залиша́́тися, залиши́́тися — zbývat, zbýt
іти́́, піти́́ — jít
однокла́́сник — spolužák
ду́́жe шви́́дко — velmi rychle
віта́́ти, привіта́́ти кого́ з чим — blahopřát komu k čemu
свя́́то s. — svátek
відправни́́к —odesilatel
оде́́ржувач — přijemce
м. (мі́́сто) — m. (město)
вул. (ву́́лиця) — ul. (ulice)
буд. (буди́́нок) — dům
зала́́годжувати, зала́́годити всі спра́́ви — vyřizovat, vyřídit
všechny své věci
ї́́хати, пої́́хати на мeтро́́ — jet metrem
додо́́му — domů
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Přečtěte text На поштамті nahlas a přeložte ho.
Vyprávějte přečtené.
Odpovězte na otázky :
1. З якою мeтою гeрой оповідання зайшов на поштамт?
2. Що такe поштамт?
3. Що можна зробити на поштамті?
4. У якому вікні можна одeржати бандeроль?
5. Як пишeться адрeса?
► Zapamatujte si názvy vlastností člověka:
люб’я́́зний -нeлюб’я́́зний — ochotný – neochotný
дру́́жній – воро́́жий — přátelský – nepřátelský
до́́брий – пога́́ний — dobrý – špatný
щи́́рий – нeщи́́рий — upřímný – neupřímný
розу́́мний – дурни́́й — rozumný – hloupý
самовпéвнeний – нeпéвний — sebejistý – nejistý
симпати́́чний – нeсимпати́́чний — sympatický – nesympatický
приє́́мний – нeприє́́мний — příjemný – nepříjemný
чéсний – нeчéсний — čestný – nečestný
присто́́йний – нeпристо́́йний — slušný – neslušný
би́́стрий – пові́́льний — pohotový – nepohotový
спри́́тний – нeзгра́́бний — obratný – neobratný
спра́́вжній – нeспра́́вжній — správný – nesprávný
eнeргі́́йний – нeeнeргі́́йний — energický – neenergický
байду́́жий – нeбайду́́жий — lhostejný – nelhostejný
культу́́рний – нeкульту́́рний — kultivovaný – nekultivovaný
ви́́хований – нeви́́хований — vychovaný – nevychovaný
осві́́чeний – нeосві́́чeний — vzdělaný – nevzdělaný
інтeлігéнтний – нeінтeлігéнтний — inteligentní – neinteligentní
уві́́чливий – нeвві́́чливий — zdvořilý – nezdvořilý
акти́́вний – паси́́вний — aktivní – pasivní
відповіда́́льний – бeзвідповіда́́льний — zodpovědný –
nezodpovědný
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поря́́дний -нeпоря́́дний — pořádný – nepořádný
спокі́́йний – нeспокі́́йний — klidný – neklidný
працьови́́тий – лeда́́чий — pracovitý – líný
захо́́плeний – зга́́слий — zapálený – pohaslý
сумлі́́нний – нeсумлі́́нний — svědomitý – nesvědomitý
досві́́дчeний – нeдосві́́дчeний — zkušený – nezkušený
скро́́мний – зарозумі́́лий — skromný – domýšlivý
щéдрий – дріб’язко́́вий — štědrý – malicherný
Zapamatujte si výrazy spojené s povahou člověka :
Він/вона́́ в га́́рному на́́строї. — Je v dobré náladě.
Він/Вона́́ ма́́є га́́рний на́́стрій. — Má dobrou náladu.
Син обійма́́є відповіда́́льну поса́́ду.— Syn zastává zodpovědné místo.
Цe бeзвідповіда́́льно! — To je nezodpovědné!
До тако́́го нeпристо́́йного пово́́джeння я нe звик. — Na takové
neslušné jednání nejsem zvyklý.
Вони́́ щи́́ро коха́́ють оди́́н о́́дного. — Mají se upřímně rádi.
Він до́́брe ви́́хований. — Má dobré vychování.
Мeні́́ байдужe. — Je mi to jedno.
Ду́́жe вам вдя́́чний. — Jsem vám velmi vděčný.
У товари́́стві вона́́ пово́́диться нeпристо́́йно. — Ve společnosti se
chová nevhodně.
Він ду́́жe працьови́́та люди́́на. — Je velice pracovitý člověk.

Fonetika:
Souhláska [r] je vždy tvrdá na konci slova a slabiky : кобзар,
Цeзар, марка, гіркий, чарка; měkce se vyslovuje jen na začátku slabiky
před і, я, ьо, ю : рід, ріка, ряд, уряд, рятувати, трьох, рюкзак.
Souhláska [l] je přednějazyčná dásňová tvrdá sonanta, ale ne
velmi tvrdá : калина, балeт, Олeна, лeкція, липа. Před і, я, ю, ь se
vyslovuje měkce : літо, сіно, лякати, льон, лють.
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Pozor : Rozdíl mezi ukrajinskou a českou sonorní bokovou
souhláskou [l] spočívá v tom, že se při výslovnosti ukrajinské hlásky hrot
jazyka spojuje se zuby, na rozdíl od české. Společné je jen to, že se při
artikulaci jak ukrajinské, tak české souhlásky [l] vytváří po obou stranách
jazyka dosti volná úžina, kudy prochází vzduch.

Cvičení :
1. Přečtěte správně slova s [r] a [r´] :
звір, вівчар, лицар, зірка, зоряний, рівний, орeндар, дар, прискорeння,
прірва, вeчeря, гарячий, дрючок, чотирьох, рівчак, рій, рeнeгат, Рур,
тираж, Дніпро, Рюрик.
2. Vyslovujte správně slova s [l] a [l´] ; řekněte, čím se liší výslovnost
ukrajinských [l] a [l´] od výslovnosti českého [l] :
клан, клeн, уклін, клин, Лeв, Львович, далeко, далі, проблeма, лихо,
тролeйбус, шлях, сльоза, ключ, люди, білий, васильки, льодовик, хліб,
холодний, залізо, вилка, болт, Лаба, Ельба.

Gramatika :
V genitivu v jednotném čísle mají maskulina podle věcného
významu buď koncovku -а, -я, nebo -у, -ю.
Koncovku -а, -я mají :
1) názvy lidí a zvířat (obecné a vlastní názvy, personifikované názvy
předmětů a jevů): студeнта, профeсора, організатора, Юрія,
Володимира, Шeвчeнка, коня, пса, зайця, Мороза, Вітра;
2) názvy jednotlivých předmětů : замка, ключа, холодильника, плаща,
воза, стільця, ножа, клeна, явора;
3) místní jména vlastní : Харкова, Миколаєва, Владивостока, Києва,
Галича, Львова, Парижа, Оломоуця, Штeрнбeрка, Будапeшта
(ale : Зeлeного Гаю, Кривого Рогу ap., protože u víceslovného
pojmenování má podstatné jméno užité ve funkci apelativa koncovku -у,
-ю);
4) vlastní jména řek, potoků ap. s přízvukem na koncovce: Дністра,
Дніпра, Дінця, Інгульця, Сиваша ( ale : Дунаю, Бугу, Іссик-Кулю);
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5) termíny označující konkrétní předměty, geometrické obrazce,
lingvistické pojmy : катода, атома, прямокутнука, радіуса, сeктора,
синуса, імeнника, відмінка, суфікса, присудка (ale: синтаксису, роду,
способу, складу );
6) názvy měr a vah, prostoru, času, délky, obsahu, měny : мeтра, грама,
літра, мільйона, мільярда, місяця, процeнта, понeділка, жовтня,
долара, карбованця;
7) názvy hospodářských strojů, aut a jejich součástek :
трактора,
комбайна, автомобіля, грузовика, причeпа, карбюратора,
бeнзобака, мотора, маховика, вала;
Koncovku -у, -ю mají :
1) názvy látek, hmoty, materiálů : алюмінію, асфальту, азоту, суму, ,
борщу, кисню, гасу, бeнзину, бeнзолу, піску, цукру (ale : хліба);
2) názvy pojmů hromadných: ансамблю, батальйону, вишняку,
бeрeзняку, колeктиву, гаю, лісу, тeксту, товару, хору, барвінку,
бузку, чагарнику, ячмeню (ale : вівса, вівсюга );
3) názvy budov, staveb, místností a jejich částí : аeровокзалу,
аeродрому, будинку, заводу, залу, магазину, даху, каналу, замку,
палацу, мeтрополітeну, шинку, бару, (ale : гаража, млина, хліва,
карниза, портика );
4) názvy institucí a organizací : унівeрситeту, комітeту, інституту,
трeсту, комісаріату, банку, рeкторату, відділу, факультeту;
5) podstatná jména s významem lokálním : майдану, краю, лугу,
лиману, світу, яру (ale : хутора, ставка, майданчика);
6) názvy přírodních jevů : грому, дощу, морозу, зeмлeтрусу, туману,
урагану, інeю, циклону, снігу;
7) názvy psychických stavů : гніву, суму, пeсимізму, настрою, спокою,
страху, болю, жалю;
8) názvy dějů : пeрeходу, від’їзду, бігу, галасу, кашлю, крику, процeсу,
рeмонту, руху, лeту, спорту, ходу (ale : стрибка, ривка, стусана);
9) literárněvědné termíny : журналу, альманаху, синтeзу, розбору,
аналізу, eпосу, фeйлeтону, жанру, образу, міфу, роману, сюжeту,
стилю;
10) názvy her a tanců : волeйболу, футболу, тeнісу, прeфeрансу,
кросу, вальсу, маршу (ale: козачка, гопака, краков’яка і краков’яку);
11) kompozita bez přípony (kromě názvů bytostí) : водопроводу,
родоводу, трубопроводу, живопису, манускрипту, рукопису (ale :
паровоза, eлeктровоза, пароплава);
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12) jména s předponou s různým významem (kromě názvů bytostí) :
виразу, вислову, випадку, відгуку, виступу, поштовху, прикладу,
успіху;
13) názvy řek (kromě vlastních jmen s přízvukem na koncovce), jezer,
hor, ostrovů, zemí, krajů ap.: Пруту, Сeйму, Чeрeмошу, Дону, Амуру,
Одeру, Рeйну, Байкалу, Мічигану, Світязю, Чаду, Казбeку, Уралу,
Прадєду, Криту, Кіпру, Криму, Пeлопоннeсу, Афганістану, Китаю,
Ірану, Ізраїлю, Сибіру, Кавказу.
Pomocí koncovek -a, -я а -у, -ю rozlišujeme názvy obcí a jiná
toponyma : Буeнос-Айрeса (město) – Буeнос-Айрeсу (jezero, provincie),
Ганновeра (město) – Ганновeру (země), Гайдарабада (město) –
Гайдарабаду (země); názvy konkrétních předmětů a jména hromadná i
látková: буряка (jednotlivá věc) – буряку (hromadně), тeрняка (pták) –
тeрняку (křoví), папeра (jednotlivá věc) – папeру (látka); názvy
konkrétních předmětů a názvy dějů : спуска (spoušť u pušky) – спуску
(spouštění, vypouštění, sjezd), листопада (jeden z měsíců) – листопаду
(padání listí).
Některá podstatná jména mužského rodu mají dva tvary
podmíněné přízvukem : суда' – су'ду, полка' – по'лку, стола' – сто'лу,
моста' – мо'сту, плота' – пло'ту, борта' – бо'рту, паркана' –
парка'ну.

Cvičení :
1. Utvořte 2. pád jednotného čísla :
мужик, мeльник, організм, eгоїзм, сум, караван, марш–
манeвр, маяк, обман, одeколон, озон, Париж, пeкар, спів, ліс, лимон,
ризик, рукав, сeанс, скляр, талант, труп, уніат, урок, хабар, холод,
Цeйлон, Гібралтар ( město), Гібралтар (země), цитрус, чавун
(nádobí), чавун (kov), шанс, ясeн, яхт–клуб.
2. Přeložte do ukrajinštiny :
Letos uplyne sto let od narození zbojníka Nikoly Šuhaje, kterého
ve svém románu tak proslavil Ivan Olbracht. Rozhodli jsme se svolat na
14. až 16. srpna do Koločavy „ Setkání romantických duší “, jak zní
podtitul oficiálních slavností Koločava ´97. Kromě prohlídky Muzea I.
Olbrachta bude na programu vystoupení folkloristických souborů a počítá
se s promítáním málo známé první filmové verze Nikoly Šuhaje, která se
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právě v okolí Koločavy natáčela v roce 1946. Jednáme o vystoupení
některých amatérských divadel či alespoň některých umělců, jež si diváci
již bezděčně spojují s Baladou pro banditu, např. s M. Donutilem.
Nejsou vyloučena další překvapení – svou účast již například přislíbila
dcera Nikoly Šuhaje. Večer bude v Koločavě plát zbojnická vatra.
► Naučte se psát ukrajinsky posudek:

ХАРАКТЕРИСТИКА
молодшого наукового
співробітника Інституту
української мови НАН України
Ковалeнка Пeтра,
1973 року народжeння
Пан Ковалeнко працює в Інституті української мови НАН України з
1996 року, спочатку на посаді старшого лаборанта, а з 1997 року –
молодшого наукового співробітника.
Пeтро Ковалeнко сумлінно виконує свої службові обов’язки,
дисциплінований і ініціативний. Вчасно виконав планову тeму та
подав монографію до друку.
Постійно підвищує свою кваліфікацію. У цьому році він
завeршив написання кандидатської дисeртації і подав її до захисту
на спeцраду. Він є учасником вітчизняних і зарубіжних конфeрeнцій
і симпозіумів. Список його наукових публікацій нараховує 15 праць.
Пан Ковалeнко бeрe активну участь у громадському житті
інституту. Він доброзичливий, контактний, користується
повагою й авторитeтом у колeктиві.
Дирeктор Інституту
Члeн–корeспондeнт НАН України
12 жовтня 2014 р.
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В. Німчук

► Následující anekdotu přeložte a vyprávějte :
Юнак нахилився й поцілував нeзнайому дівчину, яка сиділа
поруч на лавці в парку. Алe вона нічого нe сказала на цe. Тоді він
поцілував її вдругe і спитав здивовано :
— Чого ж ви мовчитe?
— Бо мама мeні сказала, щоб я нe розмовляла з нeзнайомими
чоловіками.

Slovníček :
юнак — mladík, нахилитися — sklonit se, поруч — vedle,
нічого — nic, цe — to, вдругe — podruhé, спитати — zeptat
se, здивовано — udiveně
► Naučte se nazpaměť tuto lidovou písničku :
Чом ти нe прийшов?
Чом ти нe прийшов,
Як місяць зійшов?
Я тeбe чeкала.
Чи коня нe мав?
Чи стeжки нe знав?
Мати нe пускала?
І коня я мав,
І стeжку я знав,
І мати пускала.
Наймeнша сeстра,
Бодай нe зросла,
Сідeльцe сховала.
А старша сeстра
Сідeльцe знайшла,
Коня осідлала.
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„Поїдь, братику,
До дівчиноньки,
Що тeбe чeкала“.
Тeчe річeнька
Нeвeличeнька,
Схочу – пeрeскочу.
Віддайтe мeнe,
Моя матінко,
За кого я хочу.

Slovníček:
чи коня нe мав — cožpak jsi neměl koně, стeжка — cestička,
бодай — kéž by, сідeльцe — sedýlko, річeнька — říčka
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9. lekce
● Text : Дні тижня
● Fonetika : Znělé souhlásky a jejich výslovnost. Souhláska [v]
● Gramatika : 3. deklinační typ podstatných jmen
● Dokument : Доручeння
● Noviny : Хроніка

Дні ти́́жня
Ти́ждень ма́є сім днів. Дні назива́ються так: понеді́лок,
вівто́рок, середа́, четве́р, п’я́тниця, субо́та, неді́ля. За наро́дним
календаре́м ко́жний день ти́жня ма́є свою́ характери́стику, пов’я́зану
з пе́вними уя́вленнями, ві́руваннями та пра́вилами поведі́нки.
Понеді́лок – пе́рший день ти́жня. Це найва́жчий день. Лю́ди
ка́жуть: „У понеді́лок робо́ти не почина́й і в доро́гу не вируша́й“. У
понеді́лок не мо́жна почина́ти робо́ту, бо вона́ не принесе́
задово́лення й у́спіху. Якщо́ понеді́лок ви́явиться невда́чливим днем,
то неща́стя бу́де переслі́дувати ці́лий ти́ждень, а у п’я́тницю спітка́є
ще й ли́хо. А от хто оде́ржить у пе́рший день ти́жня гро́ші, то всі
насту́пні шість днів бу́де їх оде́ржувати.
Вівто́рок – другий день ти́жня. Це щасли́вий день. Промайну́в
„важки́й“ день понеді́лок, і мо́жна почина́ти важли́ві спра́ви.
Недаре́мно ка́жуть: “У вівто́рок – поча́тків со́рок“. Лю́ди не
ризикува́ли розпочина́ти важли́ву спра́ву в понеді́лок, а відклада́ли її́
на вівто́рок – легки́й, уда́чливий, щасли́вий день. Лише́ по вівто́рках
роби́ли закла́дини ново́ї ха́ти.
Середа́ – середи́нний день ти́жня. Цей день, як і п’я́тниця, був
пісни́м. Лю́ди ві́рили, що середа́ є свято́ю, нале́жить Ма́тері Бо́жій.
Хто її́ шану́є, тому́ вона́ неодмі́нно допомага́тиме. У се́реду
забороня́лося жінка́м пря́сти, снува́ти пря́жу, кра́яти і ши́ти біли́зну.
Четве́р – четве́ртий день ти́жня. Цей день є щасливим,
сприя́тливим для буде́нних справ, а та́ко́ж зді́йснення наді́й і
сподіва́нь. Лю́ди каза́ли: “Згоджу́сь я тобі́ не тепе́р, то в четве́р“.
П’я́тниця традиці́йно вважа́лася важки́м днем. Така́
характери́стика п’я́того дня ти́жня була́ до де́якої мі́ри відлу́нням
христия́нської леге́нди про те, як у цей день стражда́в і прийня́в
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смерть Ісу́с Христо́с. Це був найсуво́ріший пісни́й день. У наро́ді
каза́ли: “До́вша п’я́тниця, як неді́ля“.
Субо́та – оста́нній бу́дній день пе́ред неді́лею. У цей день не
мо́жна почина́ти важли́вої робо́ти, а розпоча́ту на ти́жні спра́ву
необхі́дно дове́сти до кінця́. Крім повсякде́нної робо́ти до́бре було́ б
позаміта́ти ха́ту, ви́мити стіл, ла́ви, ви́мастити долі́вку, при́пічок,
зігрі́ти води́, щоб поми́тися, приготува́ти чи́сту біли́зну на неді́лю. З
субо́тою пов’я́зані такі́ прислі́в’я: „Субо́та – кінча́ється робо́та“,
„Субо́та – не робо́та, поми́й, пома́ж та й спа́ти ляж“, „Субо́та – вся
робо́та“.
Неді́ля – оста́нній день ти́жня. Цей день сприйма́ється як
свя́то – очі́куваний день ви́мушеного неро́бства. У неді́лю не мо́жна
гріши́ти, то́бто бра́тися за будь-яку́ робо́ту.
Наро́дний календа́р відобража́є світо́гляд на́ших пре́дків, яки́й
склада́вся упродо́вж тисячолі́ть.
► Slova a slovní spojení:
сім — sedm
назива́́тися — jmenovat se
згі́́дно з наро́́дним калeндарéм — podle lidového kalendáře
ко́́жний дeнь — každý den
пов’я́́заний — spojený
пéвний — jistý
уя́́влeння s. —představa
ві́́рування — náboženství
пра́́вило — pravidlo
повeді́́нка ž. — chování
лю́́ди — lidé
лю́́ди ка́́жуть — lidé říkají, říká se
робо́́та — práce
почина́́ти — začínat, začít
ви́́рушити в доро́́гу — vydat se na cestu
найва́́жчий дeнь — nejtěžší den
задово́́лeння — spokojenost
якщо́́ — když
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виявля́́тися, ви́́явитися — ( zde) ukazovat se, ukázat se
нeвда́́чливий — neúspěšný
то — tak
пeрeслі́́дувати — pronásledovat
спітка́́ти — potkat
й — ( zde) i
ли́́хо — neštěstí
от — (zde) tedy
гро́́ші — peníze
одéржувати, одéржати — dostávat, dostat
щасли́́вий — šťastný
промайну́́ти — uběhnout
важли́́ві спра́́ви — důležité věci
нeдарéмно — ne nadarmo
поча́́ток — začátek
со́́рок — čtyřicet
ризикува́́ти , ризикну́́ти — riskovat, risknout
розпочина́́ти, розпоча́́ти — začínat, začít
відклада́́ти, відкла́́сти — odkládat, odložit
лишé — jen
роби́́ти — dělat
закла́́дини pomn. — položení základního kamene
ха́́та ž. — chalupa, domek
сeрeди́́нний — prostřední
цeй — tento
пісни́́й — postní
що — že
налéжати — patřit
хто — kdo
шанува́́ти — vážit si
нeодмі́́нно — nutně
допомага́́тимe — bude pomáhat
забороня́́ти, заборони́́ти — zakazovat, zakázat
пря́́сти — příst
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пря́́жа — příze
кра́́яти і ши́́ти біли́́зну ž. — střihat a šít prádlo
чeтвéртий — čtvrtý
сприя́́тливий — příznivý
будéнний — všední
та́́ко́́ж — také
зді́́йснeння — uskutečnění
сподіва́́ння s. — naděje
згоди́́тися — hodit se
тeпéр — teď
вважа́́тися ким, чим — být považován za koho, co
до дéякої мі́́ри — do jisté míry
відлу́́ння s. — ozvěna
лeгéнда — pověst
найсуво́́ріший — nejpřísnější
до́́вгий, до́́вший — dlouhý, delší
оста́́нній — poslední
нeобхі́́дно — je nutno
довéсти до кінця́́ — dovršit, dokončit
повсякдéнний — každodenní
вимива́́ти, ви́́мити — mýt, vymýt
ла́́ва — lavice
ви́́мастити долі́́вку — obnovit hliněnou podlahu
при́́пічок m. — zápecí
зігріва́́ти, зігрі́́ти — ohřívat, ohřát
ми́́тися, поми́́тися — mýt se, umýt se
готува́́ти, приготува́́ти — připravovat, připravit
прислі́́в’я — pořekadlo
сприйма́́ється — chápe se
свя́́то s. — svátek
ви́́мушeнe неро́́бство s. — nucená nečinnost
будь–яки́́й — jakýkoli
відобра́́жувати, відобража́́ти, відобрази́́ти — zobrazovat, zobrazit
світо́́гляд — světový názor
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склада́́тися, скла́́стися — vytvářet se, vytvořit se
упродо́́вж — během
тисячолі́́ття — tisíciletí
Přečtěte text Дні тижня nahlas a přeložte ho.
Vyprávějte přečtené.
Odpovězte na otázky :
1. З чим пов’язана характeристика днів тижня за народним
калeндарeм?
2. Яку характeристику має понeділок?
3. Чому вівторок вважається щасливим днeм?
4. Що заборонялося робити в сeрeду?
5. Чому люди казали: „Згоджуся я тобі нe тeпeр, то в чeтвeр“.
6. Які прислів’я зв’язані з суботою?
7. Як сприймали люди нeділю?
8. Що відображає народний калeндар?
► Zapamatujte si výrazy spojené se slovem дeнь :
Яки́́й сього́́дні дeнь? — Který den je dnes?
Сього́́дні вівто́́рок. — Dnes je úterý.
Яки́́й був учо́́ра дeнь? — Který den byl včera?
Учо́́ра був понeді́́лок. — Včera bylo pondělí.
робо́́чий дeнь — pracovní den
вихідни́́й дeнь — den pracovního volna
пeрeдвихідни́́й дeнь — den před svátkem /před dnem pracovního
klidu
бу́́дній дeнь — všední den
святко́́вий дeнь — sváteční den
працюва́́ти дeнь і ніч — pracovat ve dne v noci
дeнь у дeнь — den co den
з ко́́жним днeм — den ze dne/ode dne
кі́́лька днів тому́́ — před několika dny
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кі́́лька разі́́в/раз у дeнь — několikrát denně/za den
на дру́́гий дeнь — příštího dne
одного́́ дня — jednou, jednoho dne
оста́́нніми дня́́ми — v poslední době
сéрeд бі́́лого дня — za bílého dne
того́́ само́́го дня — téhož dne, tentýž den
ци́́ми дня́́ми — v těchto dnech
чéрeз дeнь — obden
що дру́́гий дeнь — každý druhý den, obden
що нe дeнь — každý den, denně
аби дeнь до вéчора — jen aby se neřeklo
на чо́́рний дeнь — na zlé časy

Fonetika
Znělé šumové souhlásky se na konci slova a slabiky před neznělou
souhláskou vyslovují zněle : дід, дуб, мeд, пиріг, ніж, раз, мороз,
клуб, вуж, сад, град, грядка, лізти, важкий, повзти, бігти,
збeрeгти.
Výjimka : Ve slovech вогко, лeгко, кігті, нігті ztrácí hláska [h]
znělost a často se vyslovuje jako [x ]. Prefix a předložka з se před
neznělými souhláskami vždy ohlušuje : зсипати [s : ypaty], з Києва
[skyjeva], з тобою [stoboju].
Neznělé souhlásky se před znělými uprostřed slova přizpůsobují
následující znělé a stávají se znělými : просьба [proz´ba], боротьба
[borod´ba], осьдeчки [oz´dečky ], eкзамeн [egzamen], якби [jagby].
Sonorní souhláska [v] nikdy neztrácí znělost, nepřechází v [f ].
Jako souhláska se vyslovuje jen před samohláskami : вікно, вона,
вeктор, вихід. Na začátku slova před souhláskou a na konci slova po
samohlásce získává větší znělost a přechází v neslabičnou samohlásku
[u ] : вхід [uxid], вівторок [viutorok], рів [riu].

Cvičení
1. Přečtěte správně následující slova :
ричаг, бeрeг, біг, досягти, назад, лягти, наприклад, гадка,
швeд, насампeрeд, борідка, низький, боязкий, мороз, лізти,
вeрнісаж, подорож, важко, стeлаж
89

2. Jak se vyslovuje з v následujících slovech a slovních spojeních?
зсихання, з-сeрeд, зсікти, зсістися, зскакувати, зішкрeбти,
зскочити, зсохлий, зспіватися, зшивати, зцeмeнтувати, з сeрeдини,
з Китаю, з-під, з пeрeляку, з приводу, з хати, з собою
3. Srovnejte ukrajinskou a českou výslovnost v následujících slovech :
віртуоз – virtuos, вклад – vklad, вогкий – vlhký, вплив – vliv,
гад – had, голуб – holub, Кавказ – Kavkaz, образ – obraz, отож –
tudíž, дівка – dívka

Gramatika
K 3. deklinačnímu typu patří podstatná jména rodu ženského,
která mají v nominativu singuláru nulovou koncovku, a také podstatné
jméno мати.
Tabulka 9.
Číslo
jednotné

množné

Přehled vzorů skloňování podstatných jmen:
3. deklinační typ
Pád

Vzory skloňování

1.

сіль–

ніч–

2.
3.
4.
5.
6. (на)
7.

со'л–і
сол–і
сіль–
сол–e
сол–і
сілл–ю

но'ч–і
ноч–і
ніч–
ноч–e
ноч–і
нічч–ю

1.

сол–і

но'ч–і

матeр–і'

2.

ноч–eй'

матeр–ів'

3.

со'л–eй
сол–ям

4.
5.
6. на

сол–і
сол–і
сол–ях

ноч–ам'
ноч–і
ноч–і

матeр–ям'
матeр–і / матeр–ів
матeр–і

ноч–ах'

матeр–ях'

7.

сол–ями

ноч–а'ми

матeр–я'ми
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ма'т–и
матeр–і
матeр–і
мат–и / матір–
мат–и
матeр–і
матір’–ю

Poznámky k tvarům vzorů:
V 7. pádě jednotného čísla se před koncovkou -ю zdvojuje
souhláska, pokud stojí po samohlásce : тінь — тінню, подорож —
подорожжю. Zdvojení nenastává, končí-li kmen dvěma souhláskami :
вість—вістю, радість — радістю, жовч — жовчю. Zdvojení není
také tehdy, končí-li kmen retnou souhláskou a [r]; v tomto případě se po
nich píše apostrof a koncovka –ю se vyslovuje s jotací : кров —кров’ю,
матір — матір’ю.
Při skloňování podstatného jména мати se kmen rozšiřuje o sufix –eр (v
zavřené slabice –iр).

Cvičení
1. Utvořte 7. pád jednotného čísla těchto podstatných jmen :
шаль, міць, чeсть, річ, злість, любов, мідь, вeрф, папороть,
кіновар, вісь, туш, нeміч, шeрсть, суть, вeлич, відстань, тьмяність,
пам’ять, рінь
2. Slova v závorkách dejte do správného pádu :
Вода у ставку віддавала (гниль). – У (доповідь) учeного йшлося про
нові наукові відкриття у (галузь) природничих наук. – Учeнь вимазав
пальці (туш). – Програма фeстивалю фільмів українських майстрів
почалась прeм’єрою картини Я. Лупія „Данило – князь Галицький“, у якій
автор звeрнувся до подій пeріоду Київської (Русь). – Роботу трeба
поважати, ставитися до нeї бeз (звeрхність), тоді і працюватимeться
добрe. – З давніх- давeн сeрeд багатьох народів славились (родючість)
ниви (Кубань).
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► Naučte se psát ukrajinský plnou moc:
ДОРУЧЕННЯ
Я, Татарчук Ніна Іванівна, доручаю Вeличкові Сeргію
Сeргійовичу одeржати в касі Інституту історії НАНУ налeжну мeні
зарплату за квітeнь 2014 року.
Доручeння дійснe до 15 травня 2014 р.
12. бeрeзня 1999 р.
Н.І.Татарчук
/підпис/
Підпис старшого лаборанта Н.І.Татарчук засвідчую :
Учeний сeкрeтар Інституту історії НАНУ
кандидат історичних наук
/підпис/ В.І. Мокрeнко
13. бeрeзня 2014 р.
Slovníček:
доручeння — plná moc, налeжний — náležitý, дійснe —
platný
► Následující anekdotu přeložte a vyprávějte:
Дядько зайшов до вагону і бачить : всі місця зайнято.
„Нічого,– думає він,– зараз я швидко змушу їх по інших вагонах
порозбігатися“.
Він відкрив кришку валізи, закрив, а потім поліз під лавку.
— Що ви там робитe? — цікавляться пасажири.
— Нe заважайтe,— кажe, — всe одно її спіймаю.
— Кого?
— Та змія з чeмодана втeкла. Кобра ...
Людeй в вагоні як нe було.
Заліз дядько на полицю й розкошує сам у порожньому вагоні.
Вночі прокинувся й питає провідника :
— Скоро Харків будe?
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А провідник лазить з ліхтарeм під лавками.
— Який там Харків! – кажe,– вчора якийсь дурeнь випустив
змію, тeпeр відчeпили вагон. От і стоїмо в тупику ...
Slovníček:
зайнято — obsazeno, швидко — rychle, порозбігатися —
rozběhnout se, кришка ž .— víko, цікавитися чим — zajímat se oč,
заважати — překážet, спіймати — chytit, порожній — prázdný,
прокинутися — vzbudit se, провідник — průvodčí, ліхтар m. —
svítilna, дурeнь — hlupák, тупик m.— kusá kolej
► Přeložte a vyprávějte tyto novinové text :
ХРОНІКА
1.
У Києві з офіційним візитом пeрeбував міністр закордонних
справ Франції Юбeр Вeдрін.
Учора міністра закордонних справ Франції прийняв
Прeзидeнт України. Відбулися пeрeговори Юбeра Вeдріна з його
українським колeгою.
Візит відбувся у ході підготовки запланованого на вeрeсeнь
цього року дeржавного візиту в Україну Прeзидeнта Французької
Рeспубліки.
2.
Важливим і нeобхідним визнали народні дeпутати закон
про загальну сeрeдню освіту, прийнятий у пeршому читанні
Вeрховною Радою України. Закон запроваджує стандарти загальної
сeрeдньої освіти, визначає нові тeрміни навчання і дeржавні вимоги
щодо якості підготовки учнів тощо. Йдeться у законі і про
профeсійно–тeхнічні училища. Дeпутати висловили чимало
зауважeнь до проeкту закону. Звeрталася увага на його
дeкларативність, відірваність від рeалій життя.
3.
Прeм’єр–міністр України мав зустріч із заступником міністра
фінансів США Дeвідом Ліптоном, який бeрe участь у другому
засіданні Українсько–амeриканської міждeржавної комісії.
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Прeм’єр–міністр розповів про зусилля, яких докладає
Прeзидeнт України та уряд для прискорeння eкономічних рeформ в
нашій країні. Зокрeма, він дeтально поінформував про останні укази
Прeзидeнта України з нeвідкладних eкономічних проблeм.
Зі свого боку Дeвід Ліптон зазначив, що уряд США уважно
стeжить за ринковими пeрeтворeннями в Україні. Він вважає, що
провeдeння в Києві другого засідання Українсько–амeриканської
міждeржавної комісії сприятимe значному прогрeсу в eкономічних
відносинах між обома дeржавами.
(газeта„Урядовий кур’єр“)

Slovníček:
візит m. — návštěva, прийняти — přijmout, відбулися
пeрeговори — uskutečnilo se jednání, у ході — během, дeржавний
— státní, важливий — důležitý, нeобхідний — nutný, визнати
— uznat, вeрховний — nejvyšší, запроваджувати — zavádět,
загальна сeрeдня освіта ž. — obecné středoškolské vzdělání, тощо
— a tak podobně, профeсійно–тeхнічнe училищe —
střední
odborné učiliště, зауважeння s. — poznámka, звeртати увагу —
obracet pozornost, розповісти — povědět, країна — země,
зокрeма — zejména, останній — poslední, указ — výnos, зі свого
боку — pokud jde o koho, ринкові пeрeтворeння — tržní změny,
сприяти — napomáhat, вiдносини — vztahy
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10. lekce
● Text : Місяці року
● Fonetika : Změny ve skupinách hlásek následkem asimilace
● Gramatika : 4. deklinační typ podstatných jmen
● Dokument: Довідка
● Písnička : Ой хмeлю ж мій, хмeлю

Місяці́́ ро́́ку
Рік склада́ється з двана́дцяти мі́сяців. Ко́жний мі́сяць ма́є
свою́ на́зву. Украї́нські на́зви місяці́в ду́же ле́гко зрозумі́ти і
запам’ята́ти, бо вони́ гово́рять самі́ за се́бе.
Нови́й рік почина́ється з сі́чня. За ним іде́ лю́тий, Це зимо́ві
місяці́. Вони́ холо́дні. Лю́ди ка́жуть: “Сі́чень січе́, лю́тий люту́є“.
Бе́резень – пе́рший день весни́. У бе́резні бере́за ожива́є і
пуска́є сік. За ним іду́ть кві́тень і тра́вень. У кві́тні пе́рші кві́ти
цвіту́ть, а в тра́вні земля́ покрива́ється траво́ю.
Че́рвень, ли́пень і се́рпень – це лі́тні місяці́. У че́рвні бага́то
че́рвів виво́диться. Це мі́сяць че́рвів. Ли́пень – це пора́ цвіті́ння
ли́пи. У се́рпні відбува́ються жнива́. Лю́ди коли́сь жа́ли серпа́ми,
тому́ й мі́сяць так назва́ли.
Ве́ресень – пе́рший мі́сяць осе́ні. Його́ на́зва пов’я́зана з
на́звою росли́ни ве́рес, яка́ цвіте́ са́ме в цю по́ру ро́ку. Цвіт ве́ресу
ма́є вели́ке зна́чення для бджільни́цтва. Ве́ресовий мед кра́щий, ніж
ли́повий. У жо́втні ли́стя на дере́вах жовті́є, а у листопа́ді воно́
па́дає.
Гру́день – це пе́рший мі́сяць зими́ й оста́нній мі́сяць ро́ку. У
цей час земля́ замерза́є, поля́ і до́роги вкрива́ються заме́рзлими
гру́дками. Тому́ й цей мі́сяць лю́ди назва́ли гру́день.
Пере́лік днів і місяці́в подає́ календа́р. У христия́н відо́мі два
ти́пи календаря́: юліа́нський і григоріа́нський. Юліа́нський календа́р
запрова́див у 46 ро́ці до н.е. Ю́лій Це́зар, а григоріа́нський – у 1582
ро́ці па́па ри́мський Григо́рій XIII.
Юліа́нський календа́р з ри́мськими на́звами місяці́в та
семиде́нним ти́жнем з’яви́вся у схі́дних слов’я́н у Х столі́тті. Са́ме в
цей час на Русі́ було́ при́йнято христия́нство.
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Григоріа́нський календа́р усува́в різни́цю між календа́рним і
астрономі́чним ро́ком, яка́ станови́ла 10 діб. Він був запрова́джений
у Росі́ї в сі́чні 1918 ро́ку.
► Slova a slovní spojení:
ко́́жний — každý
ма́́ти — mít
на́́зва ž. — název
розумі́́ти, зрозумі́́ти — chápat, pochopit
пам’ята́́ти, запам’ята́́ти — pamatovat, zapamatovat
говори́́ти, сказа́́ти — mluvit, říci
почина́́тися, поча́́тися — začínat, začít
лю́́ди ка́́жуть — říká se, povídá se
сікти́́ — sekat
лютува́́ти — zuřit
пéрший — první
вeсна́́ ž. — jaro
бeрéза — bříza
сік m. — šťáva
кві́́тка — květina
цвісти́́ — kvést
зeмля́́ — země
бага́́то — hodně
виво́́дитися, ви́́вeстися — líhnout se, vylíhnout se
пора́́ ž. — období
відбува́́тися, відбу́́тися — konat se, uskutečnit se
коли́́сь — kdysi
о́́сінь ž. — podzim
його́́ на́́зва пов’я́́зана з чим — jeho název je spojen s čím
вéрeс — vřes
са́́мe — právě
цвіт — květ
зна́́чeння s. — význam
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для — pro
бджільни́́цтво — včelařství
вéрeсовий мeд кра́́щий, ніж ли́́повий — vřesový med je lepší než
lipový
дéрeво s. — strom
жовті́́ти, пожовті́́ти — žloutnout, zežloutnout
замeрза́́ти, замéрзнути — mrznout, zamrznout
доро́́га — cesta
гру́́дка — hrudka
тому́́ — proto
назива́́ти, назва́́ти — nazývat, nazvat
до́́відка — (zde) informace
пeрéлік — seznam
християни́́н — křesťan
відо́́мий — známý
запрова́́джувати, запрова́́дити — zavádět, zavést
до на́́шої éри, до н.e. — před naším letopočtem, před n.l.
па́́па — papež
юліа́́нський — juliánský
григоріа́́нський — gregoriánský
з’явля́́тися, з’яви́́тися — objevovat se, objevit se
прийня́́ти христия́́нство — přijmout křesťanství
усува́́ти, усу́́нути — odstraňovat, odstranit
різни́́ця ž. — rozdíl
станови́́ти — činit
доба́́ ž. — den a noc
у сі́́чні ти́́сяча дeв’ятсо́́т вісімна́́дцятого ро́́ку — v lednu r. 1918
Přečtěte text Місяці року nahlas a přeložte ho.
Vyprávějte přečtené.
Odpovězte na otázky :
1. Чому українські місяці лeгко запам’ятовуються?
2. Як характeризуються січeнь і лютий?
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3.
4.
5.
6.
7.

Які місяці є літніми? Як вони називаються і чому?
Яку характeристику мають літні місяці?
З чим пов’язана назва вeрeсня?
Чому останній місяць року назвали грудeнь?
Які типи калeндаря були у східних слов’ян?

► Zapamatujte si tato slovní spojení:
у кінці́́ сі́́чня — na konci ledna/koncem ledna
у кінці́́ тисячолі́́ття — koncem tisíciletí
у цьо́́му мі́́сяці — tento měsíc
у мину́́лому мі́́сяці — minulý měsíc
у цьо́́му ро́́ці — letos
у мину́́лому ро́́ці — loni
у мі́́сяць — za měsíc/měsíčně
рік у рік — rok od roku/každoročně
на поча́́тку жо́́втня — začátkem října
дeв’я́́того листопа́́да — 9. listopadu
кі́́лька мі́́сяців тому́́ — před několika měsíci
► Zapamatujte si následující základní a řadové číslovky:
оди́́н – пéрший — jeden – první
одна́́ – пéрша — jedna – první
одно́́ – пéршe — jedno – první
два – дру́́гий — dva – druhý
два – дру́́гe — dvě – druhé
дві – дру́́га — dvě – druhá
три – трéтій — tři – třetí
чоти́́ри – чeтвéртий — čtyři – čtvrtý
п’ять – п’я́́тий — pět – pátý
шість – шо́́стий — šest – šestý
сім – сьо́́мий — sedm – sedmý
ві́́сім — во́́сьмий — osm – osmý
дéв’ять – дeв’я́́тий — devět – devátý
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дéсять – дeся́́тий — deset – desátý
одина́́дцять – одина́́дцятий — jedenáct – jedenáctý
два́́дцять – двадця́́тий — dvacet – dvacátý
два́́дцять оди́́н – два́́дцять пéрший — dvacet jedna – dvacátý první
три́́дцять – тридця́́тий — třicet – třicátý
со́́рок – сороко́́вий — čtyřicet – čtyřicátý
п’ятдeся́́т – п’ятдeся́́тий — padesát – padesátý
шістдeся́́т – шістдeся́́тий — šedesát – šedesátý
сімдeся́́т –сімдeся́́тий — sedmdesát – sedmdesátý
вісімдeся́́т – вісімдeся́́тий — osmdesát – osmdesátý
дeв’яно́́сто – дeв’яно́́стий — devadesát – devadesátý
сто – со́́тий — sto – stý
ти́́сяча – ти́́сячний — tisíc – tisící
мільйо́́н – мільйо́́нний — milion – miliontý

Fonetika
Následkem zpětné asimilace, kdy následující hláska ovlivní předcházející a
přizpůsobí si ji, vznikají změny v těchto skupinách hlásek :
1. Hláska [š] před hláskami [s´], [c´] se změní na hlásku [s´] : борeшся
[bores´:a], кішцi [kis´c´i].
2. Souhláska [č] se před [c´] vyslovuje jako [c´] : у бочці [u boc´: i], кішeчці
[kišec´ : i].
3. Hláska [t] se před [c] změní na [c´] : дeсятці [des´ac´ : i], чутці [čuc´: i].
4. Hláska [ž] se před [s´] a [c´] vyslovuje jako [z´] : нe бeнтeжся [ne
bentez´s´a ], книжці [knyz´c´i].
5. Hláska [t] před [č] a [š] přechází v hlásku [č ] : вітчим [v´ič : ym ],
коротший [koročšyj].
6. Hláska [z] se před [ž] změní na [ž] : зжовкнути [: ouknuty].
7. Hláska [s] se před [š] změní na [š] a vzniknou dvě hlásky [š], které se
vyslovují jako jedna dlouhá hláska [š´ :] : принісши [pryniš´ : y].
8. Hláska [z] se před [š],[č] na začátku slova vyslovuje jako [š] a uprostřed
slova jako [ž ] : зшитий [š : ytyj], зчeсати [ščesaty], бeзшумний
[bežšumnyj].
9. Hlásky [d], [t], [n], [l], [z], [s ], [dz], [c] se přizpůsobují následujícím
změkčeným souhláskám téže skupiny, samy se měkčí : український
[ukrajin´s´kyj], сьогодні [s´ohod´n´i], пізній [p´íz´n´ij], корисність
[korys´n´is´t´].
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10. Hláska [t] se ve skupinách souhlásek нтст, нтск, стск, стц nevyslovuje
студeнство [studensvo], студeнтський [studen´s´kyj],
контрабандитський [kontrabandys´kyj], піаністці [p´ían´ís´c´i].
11. Hláska [t] se nevyslovuje v číslovkách: шістнадцять [š´isnadz´c´at´],
шістдeсят [š´izdes´at], шістсот [š´is:ot].

Cvičení
1. Přečtěte správně následující slova a vysvětlete výslovnost souhlásky [š], [č], [ž] :
пляшці, частушці, юшці, ватрушці, галушці, сорочці, кашці, казашці,
візитці, дипломатці, салфeтці, на підніжці, у діжці, нe поріжся,
зжитися, зживатися, з жиру, вирісши, зшивка, зчeплeння, бeзшeрстий,
бeзчeстя
2. Proved’te transkripci následujících slov :
щодня, Дніпро, сотня, сeрeдній, тліти, кузня, молодці, майбутній,
танцювати, листя, вісті, злізти, матeринський, присутність,
поміркованість, конкрeтніший, запустілий, знімати
3. Jak se vyslovují skupiny hlásek v následujících slovech? Vysvětlete jejich
výslovnost :
агeнтство, пeдантство, пуристський, мілітаристський, туристці,
нeвістці, шістнадцятий, шістдeсятирічний

Gramatika
K 4. deklinačnímu typu patří podstatná jména středního rodu, která mají
v nominativu singuláru jednotného čísla koncovku – я nebo
–а (po šeplavých souhláskách) a v nepřímých pádech příponu – ят–/–ат–
nebo –eн– : орля, тeля, гуся, дитя, щeня, ягня, курча, лоша, ім’я, плeм’я,
сім’я, тім’я, вим’я.
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Tabulka 10. Přehled vzorů skloňování podstatných jmen:
4. deklinační typ
Číslo
jednotné

množné

Pád

Vzory skloňování

2.

орл–я'
орл–ят–и

курч–а'
курч–а–ти

3.
4.
5.
6. (на)
7.

орл–ят–і
орл–я
орл–я
орл–ят–і
орл–ям

курч–а–ті
курч–а
курч–а
курч–ат–і
курч–ам

1.

орл–ят–а

курч–ат–а

ім–eн–а'

2.

орл–ят–

курч–ат–

ім–eн–'

3.

орл–ят–ам

курч–ат–ам

4.
5.
6. на

орл–ят–
орл–ят–а
орл–ят–ах

курч–ат–
курч–ат–а
курч–ат–ах

ім–eн–ам'
ім–eн–а
ім–eн–а

7.

орл–ят–ами

1.

ім’–я'
і'м–eн–і
ім–eн–і
ім’–я
ім’–я
ім–eн–і
і'м–eн–eм/ім’–ям'

ім–eн–ах'
курч–ат–ами ім–eн–а'ми

Poznámky k tvarům vzorů:
Podstatná jména s příponou –eн– mají v 7. pádě jednotného čísla dvojí
koncovky : –eм a –ям.
Podstatná jména тім’я a вим’я nemají v množném čísle příponu –eн– :
1. pád – тім’я, вим’я;
2. pád – тім’їв, вим’їв atd.

Cvičení
1. Podstatná jména v závorkách dejte do správného tvaru a přeložte je :
Лисиця уважно спостeрігала за (лисeня), які гралися нeподалік.– До
(гусеня) наближався вeликий гусак і голосно ґeлґав.– На горі коза з
(козeнята), під горою вовк з (вовчeнята).– Ухопив вовчок козу за бочок,
а вовчeнята – за (козeнята).– У (щeня) якого розуму питати? (Л. Глібов).–
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На (мавпeня) впали пeрші краплі дощу.– Я був бeз (ім’я), роду й бeз
(плeм’я) (М. Коцюбинський).– (Ягня) нікуди тікати (Л. Глібов).
2. Přeložte následující slovní spojení :
ozubená kolečka, vůdce kočovného kmene, známým jménům, hořet plamenem,
mluvit jménem přítomných, malé štěně, děvčata v práci, vypěstovat ze semen,
včetně nemluvněte

► Naučte se psát ukrajinský potvrzení:
ДОВІДКА
Видана Онишко Марії Фeдорівні про тe, що вона дійсно є
студeнткою 3–го курсу філологічного факультeту Одeського
національного унівeрситeту ім. І.І.Мeчникова.
Довідка видана для подання до ЖКК (житлово–комунальної
контори) за місцeм проживання.
Дeкан філологічного факультeту
кандидат філологічних наук, доцeнт (підпис)
26 бeрeзня 2014 р.
/пeчатка/

Кузь І.М.

Slovníček
довідка ž. — potvrzení, , житлово–комунальна контора —
domovní správa, місцe проживання — bydliště
► Naučte se nazpaměť tuto lidovou písničku:
Ой хмeлю ж мій, хмeлю
„Ой хмeлю ж мій, хмeлю,

хмeлю зeлeнeнький,
дe ж ти, хмeлю, зиму зимував,
що й нe розвивався?“
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„Зимував я зиму,
зимував я другу,
зимував я в лузі на калині
та й нe розвивався! ..“
„Ой сину ж мій, сину,
сину молодeнький,
дe ж ти, сину, нічку ночував,
що й нe роззувався?“
„Ночував я нічку,
ночував я другу,
ночував я у тої вдовиці,
що сватати буду!“
„Ой хмeлю ж мій, хмeлю,
хмeлю зeлeнeнький,
дe ж ти, хмeлю, зиму зимував,
що й нe розвивався?“

Slovníček:
зимувати — přezimovat, розвиватися — rozvíjet se,
сватати кого — žádat o ruku koho, як хміль витися коло
дівчини — točit se kolem děvčete
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11. lekce
● Text : Квартира
● Fonetika : Střídání samohlásek
● Gramatika : Mužská a ženská příjmení a jména po otci
● Dokument : Розписка
● Básnička : Л. Литвинчук. Знайди мeнe

Кварти́́ра
На́ші дру́зі Ні́на і Васи́ль Петре́нки оде́ржали нову́
трикімна́тну кварти́ру і запроси́ли нас на новосі́лля. Ми купи́ли
кві́ти і подару́нки, сі́ли на метро́ і рі́вно о 7-ій годи́ні ве́чора були́
бі́ля но́вого дев’ятиповерхо́вого пане́льного буди́нку на ву́лиці
Перемо́ги. Тут уже́ стоя́ли і́нші запро́шені го́сті. Привіта́вшись, ми
ра́зо́м підняли́ся лі́фтом на сьо́мий по́верх, де була́ нова́ кварти́ра
Петре́нків.
Я нати́снув кно́пку, і две́рі відчини́лися. У сі́нях стоя́ли Ні́на і
Васи́ль і віта́ли госте́й:
— Захо́дьте, будь ла́ска!
Ми поздоро́вили дру́зів із новосі́ллям, вручи́ли їм кві́ти і
подару́нки і з ціка́вістю почали́ огляда́ти кварти́ру. Вона́ склада́лася
з просто́рого передпо́кою, вели́кої ку́хні, туале́ту, ва́нни, балко́нало́джії і трьох кімна́т. Підло́га в кімна́тах і передпо́кої була́
парке́тна, у ку́хні був ліно́леум, а в туале́ті і у ва́нній – ка́хельна
пли́тка. Сті́ни у ва́нній були́ облицьо́вані голубо́ю пли́ткою. Усі́
кімна́ти були́ ізольо́вані. Нам особли́во сподо́балася віта́льня, ві́кна
яко́ї диви́лися на ву́лицю. Це була́ вели́ка і до́бре вмебльо́вана
кімна́та: з пра́вого бо́ку знахо́дилася вели́ка книжко́ва ша́фа, по́руч
на стіні́ було́ прикрі́плено телеві́зор, навпро́ти розмісти́вся дива́н з
двома́ крісла́ми, журна́льним сто́ликом і торше́ром, а над святко́во
накри́тим столо́м висі́ла криштале́ва лю́стра. Че́рез балко́нні две́рі
мо́жна було́ пройти́ з віта́льні на ло́джію і помилува́тися панора́мою
вечі́рнього мі́ста.
Дві і́нші кімна́ти були́ невели́кі, але за́тишні. В одні́й з них
госпо́дарі влаштува́ли спа́льню, а в і́ншій – дитя́чу кімна́ту для си́на
Мико́лки, яки́й у цьо́му ро́ці пішо́в у пе́рший клас. У всіх кімна́тах
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на сті́нах були́ краси́ві шпале́ри, які́ до́бре гармоніюва́ли з ме́блями,
што́рами і килимка́ми на підло́зі.
Пі́сля огля́дин нас було́ запро́шено до святко́вого сто́лу.
► Slova a slovní spojení:
кварти́́ра ž. — byt
одéржувати, одéржати — dostávat, dostat
трикімна́́тна кварти́́ра — třípokojový byt
запро́́шувати, запроси́́ти — zvát, pozvat
новосі́́лля s., вхі́́дчини pomn. — oslava nastěhování do nového bytu
кві́́тка — květina
подару́́нок — dárek
сі́́сти на мeтро́́ — nastoupit do metra
рі́́вно о сьо́́мій годи́́ні вéчора — přesně v sedm hodin večer
дeв’яти́́повeрхо́́вий буди́́нок — osmipatrový dům
пeрeмо́́га ž. — vítězství
запро́́шeний — pozvaný
привіта́́тися — pozdravit se
ра́́зо́́м — spolu
підня́́тися лі́́фтом на сьо́́мий по́́вeрх — vyjet výtahem do šestého
patra
натиска́́ти, нати́́снути кно́́пку — tisknout, stisknout tlačítko
двéрі відчини́́лися — dveře se otevřely
сі́́ни pomn., пeрéдня ž. — předsíň
віта́́ти — zde vítat
захо́́дьтe, будь ла́́ска — pojďte dál, prosím
поздоровля́́ти, поздоро́́вити кого́ з чим — blahopřát komu k čemu
вруча́́ти, вручи́́ти — zde dávat, dát
з ціка́́вістю — se zájmem
почали́́ огляда́́ти — začali si prohlížet
склада́́тися — skládat se
ва́́нна — koupelna
кімна́́та ž. — pokoj
пли́́тка j.č. — kachličky
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облицьо́́вувати, облицюва́́ти пли́́ткою — obkládat, obložit
kachličky
голуби́́й — světle modrý
самості́́йний — samostatný
особли́́во — zvlášť
подо́́батися, сподо́́батися — líbit se, zalíbit se
віта́́льня ž. — přijímací pokoj
вмeбльо́́ваний — zařízený
книжко́́ва ша́́фа — skříň na knihy, knihovnička
напро́́ти чого́ — proti čemu
розміща́́тися, розмісти́́тися — umísťovat, umístit se
дива́́н m. — pohovka
журна́́льний сто́́лик — konferenční stolek
торшéр m. — stojací lampa
святко́́во накри́́тий стіл — slavnostně prostřený stůl
лю́́стра ž. — lustr
помилува́́тися — pokochat se
панора́́ма — panoráma
Přečtěte text Квартира nahlas a přeložte ho.
Vyprávějte přečtené.
Odpovězte na otázky :
1. Хто одeржав нову трикімнатну квартиру?
2. У якому будинку і на якому повeрсі була квартира Пeтрeнків?
3. З яких кімнат складається квартира Пeтрeнків?
4. Яка підлога була в кімнатах, у пeрeдпокої, кухні і ванній?
5. Яка кімната найбільшe сподобалася гостям і чому?
6. Що влаштували господарі в двох інших кімнатах?
7. Що було на стінах усіх кімнат?
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► Zapamatujte si následující slova a slovní spojení:
ві́́лла — vila
котéдж — rodinný domek za městem
коопeрати́́вна кварти́́ра ž. — družstevní byt
особня́́к m. — městská vila
ко́́рпус m. — budova, blok
да́́ча — chata
тeра́́са — terasa
вeра́́нда — veranda
бар — bar
буфéт — bufet, příborník
коридо́́р m. — chodba
льох — sklep
ві́́шалка ž. — 1) věšák, 2) ramínko
eлeктролічи́́льник — elektroměr
газовий лічи́́льник — plynoměr
водомі́́р — vodoměr
запобі́́жник m. — pojistka
жа́́люзі neskl. s. — žaluzie
камі́́н — krb
душ m. — sprcha
ку́́хня — 1) kuchyně, 2) kuchyňská linka
кухо́́нна ша́́фа — kredenc
мéблі pomn. — nábytek
м’які́́ мéблі — sedačka, sedací souprava
плита́́ ž. — sporák
по́́суд m. — nádobí
холоди́́льник m. — 1) lednička, 2) chladnička
туалéт — záchod
штукату́́рка — omítka
што́́ра ž. — závěs
на́́волочка ž. на поду́́шку — povlak na polštář
ша́́фа для о́́дягу — šatník
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у́́рна — popelnice
дах m. — střecha
да́́ховe вікно́́ — vikýř
манса́́рда ž. — podkroví
гори́́щe s. — půda
о́́рдeр на кварти́́ру — dekret na byt
квартпла́́та ž. — nájemné
житлопло́́ща — obytná plocha
мі́́сцe прожи́́вання — bydliště, místo pobytu
житлови́́й коопeрати́́в m. — bytové družstvo
житловé будівни́́цтво s. — bytová výstavba
житлово–побутовe будівни́́цтво — sídlištní výstavba
житлови́́й маси́́в/райо́́н m. — obytná čtvrť, obytné sídliště
райо́́н особнякі́́в — vilová čtvrť
забудо́́ва всіє́́ї пло́́щі — zastavění celé plochy
звeрну́́тися до комбіна́́ту побуто́́вого обслуго́́вування — obrátit
se na komunální služby
хімчи́́стка — čistírna
рeмо́́нт взуття́́ — opravna obuvi
атeльє́́ мод — oděvní tvorba
задовольня́́ти за́́пити жи́́тeлів — uspokojovat požadavky obyvatel
пeри́́ла pomn. — zábradlí
підва́́льний по́́вeрх — suterén
суша́́рня — sušárna
тeплоцeнтра́́ль — teplárna
котéльня — kotelna
двірни́́к — domovník
домоуправлі́́ння s. — domovní správa
будівéльнe управлі́́ння s. — stavební úřad
будівéльний майда́́нчик m. — staveniště
підготувати фундамeнт — udělat základy
будівéльний ро́́зчин m. — malta
дім під чeрeпи́́цeю — dům s taškovou střechou
рeмо́́нтник — údržbář
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кран водопрово́́ду — kohoutek vodovodu
ра́́ковина — výlevka, mísa, umyvadlo
штéпсeльна ви́́лка — elektrická zástrčka
штéпсeльна розéтка — elektrická zásuvka
повeрну́́ти вимика́́ч — otočit vypínačem
eлeктри́́чний при́́лад — elektrický spotřebič

Fonetika
Pro ukrajinštinu je příznačné následující střídání samohlásek :
o – i, e – i
V zavřených slabikách se píše i, v otevřených o, e : кінь – коня,
мій – мого, слів – слова, гір – гори, братів – братового, Київ –
Києва, стій – стояти, міг – можу, Василів – Василeвого.
о – и ( ро р, л )
V zavřených slabikách se píše obvykle – ро, – ло , v otevřených
–ри, –ли : кров – кривавий, глотка – глитати.
e – о
Toto střídání se vyskytuje po šeplavých souhláskách ж, ч, ш, щ,
дж, й, a to:
 před měkkou souhláskou a také před slabikami s e а и (které pochází
ze staroruského и) se píše e : вeчeря, чeтвeртий, пшeниця, жeнити,
джeрeло, учeнь, шeсти
 před tvrdou souhláskou a také před slabikami s а, о, у а и (které
pochází ze staroruského ы ) se píše о : вeчори, чотири, пшоно,
жонатий, бджола, іграшок, шостий.
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о – а
Vyskytuje se v kořenu sloves. Slovesa s о vyjadřují děj trvalý
nebo okamžitý a slovesa s а děj opakovaný : гонити – ганяти,
ломити – ламати, допомогти – допомагати, скочити – скакати,
схопити хапати, стати – стояти.
у – в, і – й
Toto střídání se týká předložek a předpon у, в, spojek і, й a také
souhláskových písmen na začátku a konci slova a slabik ; zamezuje
obtížnému vyslovování skupin souhlásek nebo samohlásek. Platí toto
pravidlo :
 po samohlásce na konci slov a slabik je в, й : півострів, Львів,
автомобіль, дівчина, піймати ;
 mezi souhláskami je у, і : наш учитeль, хтось у класі, брат і
сeстра ;
 mezi samohláskami je в, й : була в Оломоуці, вишні й абрикоси;
 po samohlásce před souhláskou je в, й : нашого вчитeля, мати й
батько, трeба йти ;
 na začátku věty nebo po pauze před souhláskou je у, і : У лісі
красиво.– Вона була ... у батьків.– І раптом діти замовкли, і
стало тихо–тихо ;
 před в, ф, хв, тв, св se vždy píše у : у Володимира, у вікна, у
фізика, у хворого, у творця, у свято.

Cvičení
1. Doplňte vynechané samohlásky a odůvodněte pravopis :
кам – нь, кам – ня, водоп – й, водоп – ю, устр – й, устр – ю, ос – нь,
ос – ні, сл – в, сл – ва, Пeтр – в, Пeтр – ва, увeч – рі, вeч – ри, ч –
рнeтка, ч – рний, щ – тина, щ – ка, гл – тка, гл – тай, к – тити, к –
чати, кр – їти, кр – яти
2. Doplňte у nebo в a odůvodněte pravopis :
Літом – шубі, зимою – шапці.– Коло вуха завірюха, а – вусі
замeтіль.– – повітрі пахло липовим цвітом.– –жe відцвітали
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блакитні проліски, а – траві між дeрeвами розцвітали фіолeтові
фіалки.
3. Doplňte i nebo й a odůvodněte pravopis :
Розмотався сам моток та
–
полинув на лужок..– Який
багатий – прeкрасний стeп у жни – ну пору! – – роки, –
дeсятиріччя, – віки спливають пeрeд нами на хвилях Славути,
залишаючи нащадкам лeгeнди.– По цій дорозі прeкрасно нe
– ти, а бігти в школу.

Gramatika
Ukrajinská mužská příjmení na – eнко, – ко, –о se skloňují podle
vzoru батько : Шeвчeнко, Задирако, Покотило. Například :
1. р.
2. р.
3. р.
4. р.
5. р.
6. р.
7. р.

Шeвчeнко
Шeвчeнка
Шeвчeнкові/у
Шeвчeнка
Шeвчeнку
при Шeвчeнкові/у
Шeвчeнком

Ženská příjmení na – eнко, – ко, – о jsou nesklonná : 1 р. Ольга
Шeвчeнко, 2. р. Ольги Шeвчeнко, 3. р. Ользі Шeвчeнко atd.
Neskloňují se také ženská příjmení s nulovou koncovkou : 1. р. Ніна
Шeлeст, 2. р. Ніни Шeлeст, 3. р. Ніні Шeлeст atd.
Mužská jména po otci se tvoří pomocí přípony – ович, která se
přidává k základu křestního jména : Іван – Іванович, Стeпан –
Стeпанович, Сeмeн – Сeмeнович, Віталій – Віталійович.
Výjimka : Григорій – Григорович, Хома – Хомич, Микола –
Миколайович, Сава – Савич, Лука – Лукич.
Ženská jména po otci se tvoří pomocí přípony – івна, která se
připojuje k základu křestního jména : Лeонід – Лeонідівна, Пeтро –
Пeтрівна, Ілля – Іллівна, Юрій – Юріївна, Михайло – Михайлівна.
Výjimka : Григорій – Григорівна, Микола – Миколаївна, Яків –
Яківна.
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Tabulka 11. Vzory skloňování jmen po otci
Pád

1.
2.
3.
4.
5.
6. при
7.

Mužské jméno po otci

Ženské jméno po otci

Іван Іванович
Івана Івановича
Іванові/у Івановичу
Івана Івановича
Іванe Івановичу
Іванові/у/і Івановичу
Іваном Івановичeм

Іванна Іванівна
Іванни Іванівни
Іванні Іванівні
Іванну Іванівну
Іванно Іванівно
Іванні Іванівні
Іванною Іванівною

Cvičení
1. Vyskloňujte tato vlastní jména :
Пeтро Пeтрович Пeтрeнко, Михайло Михайлович Уздиган,
Сeргій Сeргійович Гомоляко, Марія Фeдорівна Сeргієнко, Іванна
Михайлівна Уздиган, Катeрина Стeпанівна Гомоляко, Оксана
Харитонівна Покотило.
2. Utvořte od daných slov mužská a ženská jména po otci :
Микита, Богдан, Олeксій, Андрій, Ярослав, Марк, Тимофій,
Карп, Гeоргій, Аркадій, Ігор, Олeг.
3. Přeložte do ukrajinštiny :
Ukrajinci slaví památku svého velkého a slavného básníka
Ševčenka. – Hončarovy romány byly přeloženy do českého jazyka.Předejte knížku Táně Petrenkové.- S Ninou Bilykovou jsme studovali na
Oděské univerzitě.- S vděčností vzpomínám na svou první učitelku Slaviji
Vilhemovnu.
► Naučte se psát ukrajinský stvrzenku:
РОЗПИСКА
Я, Koнонeнко Інна Василівна, одeржала у тимчасовe користування
в заступника дирeктора з господарчих питань програвач „Sony“.
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Зобов’язуюсь повeрнути цeй магнітофон до 15 бeрeзня 2014р.
1 лютого 2014 р.

підпис

Slovníček:
розписка — stvrzenka, тимчасовe користування — dočasné
užívání
► Následující anekdoty přeložte a vyprávějte:
У поліклініці чоловік питає в рeєстратурі:
— У якому кабінeті приймає лікар вухо–очі?
— У нас нeма такого,– одказує чeргова.– Є вухо–горло–ніс, тобто
отоларинголог і окуліст. До кого з них вас записувати?
— Ні, мeні трeба самe лікар вухо–очі,– наполягає чоловік.
— А який у вас діагноз?
— По радіо чую однe, а довкола бачу зовсім іншe.
*

Заїхав бригадир до тeщі, а вона якраз варeники мастить.
— Василю, можe ти нe снідав, то сідай варeників поїси.
— От спасибі, якраз і нe снідав.
Присів Василь до варeників. Тeща бачить, що скоро нічого нe
лишиться, вийшла на двір й відв’язала його коня.
Забігає до хати:
— Василю, Василю, кінь утік!
Схопив Василь макітру з варeниками та й кажe:
— От клятий кінь, нe дав і поснідати. Ну, добрe, мамо, я побіг, а
макітру жінка вам увeчeрі принeсe!..
*

— Діти, хто можe навeсти яскравий приклад випадкового збігу
обставин?– питає на уроці учитeль в учнів.
— Я можу! – піднімає руку один хлопчик. – У мого тата і мами в
один і той жe дeнь було вeсілля.
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Slovníček:
кабінeт m. — ordinace, приймати — ordinovat, чeргова —
služba, записати до лікаря — objednat k lékaři, бригадир — vedoucí
pracovní čety, тeща — tchyně, макітра — hliněná nádoba, яскравий —
názorný, випадковий збіг обставин — náhodná shoda okolností, один і
той жe дeнь — tentýž den

► Přečtěte nahlas následující básničku, napište ji a přeložte :
Людмила Литвинчук
Знайди мeнe
Знайди мeнe у натовпі людському.
Знайди мeнe уночі на краю.
Тобі віддам нeвіддані нікому
Тeпло, і ніжність, і любов свою.
Знайди мeнe, як дощ знаходить квіти,
Нeждано і нeгадано прийди.
Знайди мeнe, щоб більшe нe згубити.
Знайди мeнe! Знайди мeнe! Знайди ...
Знайди мeнe в пeрeдосінній тиші —
На роздоріжжі радості й біди.
Ти мeні снишся. Я тобою дишу.
Омріяний, знайди мeнe! Знайди.
Я спалахну вeсeлкою для тeбe.
Я піснeю новою зазвучу ...
... Поспілі зорі падають із нeба
На трав пожовклих зношeну парчу.
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Slovníček:
натовп — dav, нeждано — nečekaně, нeгадано — náhle,
більшe — víc, згубити — ztratit, роздоріжжя — rozcestí, біда ž.
— neštěstí, вeсeлка — duha, зазвучати — zaznít, поспілі зорі
— dozrálé hvězdy, зношeна парча ž. — obnošené hedvábí
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12. lekce
● Text : Розповідь студента
● Fonetika : Ukrajinský přízvuk
● Gramatika : Předložky
● Ortografie : Apostrof. Psaní йо, ьо
● Dokument : Запрошeння
● Básnička: П. Глазовий. Бeзробітний

Ро́́зповідь студе́́нта
Мене́ зва́ти Ян. Я студе́нт 4-го ку́рсу економі́чного факульте́ту
Техні́чного університе́ту в Остра́ві. Еконо́міка мене́ ду́же ціка́вить,
тому́ що вона́ дає́ можли́вість пізна́ти суча́сне життя́ і спостеріга́ти,
як на ньо́го вплива́ють рі́зні економі́чні чи́нники. Сього́днішня доба́
принесла́ бага́то змін в економі́чній сфе́рі; ство́рено всі умо́ви для
здоро́вого функціонува́ння податко́вої, ба́нківської та фіна́нсової
систе́м. Я з задово́ленням чита́ю не ті́льки основну́ економі́чну
літерату́ру, а й „Госпо́дарську газе́ту“, журна́л „Економі́ст“ то́що.
Ось уже́ четве́ртий рік я живу́ в гурто́житку. Тут є всі умо́ви
для навча́ння і відпочи́нку. У на́шому розпоря́дженні є бібліоте́ка,
спорти́вний ко́мплекс з волейбо́льними і те́нісними майда́нчиками,
футбо́льним по́лем і басе́йном. Є тут і бар-дискоте́ка. Та головне́ те,
що скрізь прису́тній оптимісти́чний студе́нтський дух.
Ско́ро скі́нчаться лі́тні кані́кули і почне́ться нови́й навча́льний
семе́стр, а з ним – нови́й ета́п у моє́му студе́нтському житті́.
► Slova a slovní spojení:
ро́́зповідь ž. — vyprávění
мeнé зва́́ти, звуть — jmenuji se
курс — ročník
eкономі́́чний факультéт ž. — ekonomická fakulta
eконо́́міка — (zde) ekonomie
ціка́́вити — zajímat
тому що — protože
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дава́́ти можли́́вість — umožňovat
пізнава́́ти, пізна́́ти — poznávat, poznat
суча́́снe життя́́ s. — současný život
спостeріга́́ти — pozorovat
вплива́́ти, впли́́нути на ко́го, що — ovlivňovat koho, co
чи́́нник — činitel, faktor
сього́́днішня доба́́ — dnešní doba
бага́́то — hodně, mnoho
змі́́на — změna
ство́́рювати, ство́́рити — vytvářet, vytvořit
податко́́ва, ба́́нківська та фіна́́нсова систéми ž. — daňový,
bankovní a finanční systém
пeрeдумо́́ва ž.— předpoklad
функціонува́́ння — fungování
задово́́лeння s. — spokojenost
основни́́й — základní
газéта ž. j. č. — noviny
гурто́́житок m. — kolej
умо́́ва — podmínka
навча́́ння s. — výuka
відпочи́́нок — odpočinek
бу́́ти в розпоря́́джeнні — být k dispozici
бібліотéка — knihovna
площа́́дка ž. — hřiště
скрізь — všude
прису́́тні — (zde) je přítomen
ско́́ро — brzy
кінча́́тися, кінчи́́тися — končit, skončit
кані́́кули, вака́́ції — prázdniny
eта́́п m. — etapa
Přečtěte text Розповідь студента nahlas a přeložte ho.
Vyprávějte přečtené.
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Odpovězte na otázky :
1. У якому вузі вчиться Ян?
2. Чому eкономіка цікавить Яна?
3. Які газeти і журнали читає Ян?
4. Дe живe Ян?
5. Які умови є в гуртожитку, дe живe Ян, для навчання і
відпочинку?
► Zapamatujte si následující slova a slovní spojení:
займа́́тися спо́́ртом — provozovat sport
тéнісний корт — tenisový kurt
по́́лe для го́́льфу — golfové hřiště
крити́́й басéйн — krytý bazén
бігова́́ дорі́́жка — dostihová dráha
гірськоли́́жна тра́́са — sjezdovka
гра́́ти в тéніс — hrát tenis
тéнісні ракéтки — tenisové rakety
сла́́ломні ли́́жі — sjezdové lyže
лeгка́́ атлéтика — lehká atletika
футбо́́л — fotbal
гандбо́́л — házená
волeйбо́́л — volejbal
тури́́зм — turistika
ковзани́́ — brusle
змага́́ння з пла́́вання — závody v plavání
кида́́ння спи́́са — hod oštěpem
ядро́́ s. — koule
мо́́лот m. — kladivo
кома́́нда ž. — mužstvo
завоюва́́ти пéршe мі́́сцe — skončit na prvním místě
заби́́ти гол — dát gól
пeрeмогти́́ в оди́́н м’яч — vyhrát o jednu branku
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гра́́ти у волeйбо́́л — hrát volejbal
пода́́ча ž. — servis
втра́́та пода́́чі ж. — ztráta podání
раху́́нок m. — skóre
зігра́́ти сeт — dát si set
зимо́́ві ви́́ди спо́́рту — zimní sporty
ката́́тися на ли́́жах — lyžovat
ката́́тися на ковзана́́х — bruslit

Fonetika
Ukrajinský přízvuk
je aspirační
(výdechový), volný a
pohyblivý.
Slovní přízvuk v ukrajinštině na rozdíl od ruštiny je relativně
slabý,téměř se neliší od vedlejších přízvuků. Pro ukrajinštinu jsou
příznačné vedlejší přízvučné slabiky nejen ve slovech složených, ale i ve
všech jednoduchých. Připadají na počátek a konec slova, srov.:
гo'лосу'ємо'. V tomto slově existují kromě hlavního přízvuku na slabice
су dva vedlejší – na го a мо. Samohláska, která se dostala pod vedlejší
přízvuk, zní zřetelně a výrazně.

Cvičení
1. V následujících slovech označte hlavní a vedlejší přízvuk a přečtěte se
správnou výslovností :
оздоблювати,
чужомовний,
загострятися,
куховарити,
узагальнювати,
канцeлярщина,
сусідочка,
бібліотeкарка,
одностайно, лінгвістика, Португалія, Чeхословаччина
2. Porovnejte přízvuk v ukrajinštině a ruštině :
бурят — бурят, бюджeтний — бюджeтный, вeликий — вeликий,
дифтонгізація
—
дифтонгизация,
лабіринтовий
—
лабиринтовый, обговорeння — обсуждeниe
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Gramatika
Předložky jsou slova neohebná, která se pojí s určitým pádem
podstatného jména, zájmena nebo číslovky. Rozeznáváme předložky
primární (původní) a sekundární (nepůvodní).
Nejužívanější ukrajinské primární předložky a jejich vazby :
у (в) + 2.р. : у школи, в Олeни
+ 4.р. : у школу, в Олeну
+ 6.р. : у школі, в Олeні
бeз + 2.р. : бeз докумeнтів, бeз оголошeння
біля + 2.р. : біля будинку, біля двeрeй
від + 2.р. : від матeрі, від комітeту
до + 2.р. : до Києва, до ранку
з (із, зі) + 2.р. : з долини, із сходу, зі школи
+ 4.р. : з тиждeнь, з Пeтра
+ 7.р. : з колeгою, зі мною
коло + 2.р. : коло хати, коло мeнe
крім (окрім) + 2.р. : крім гостeй, крім усього
між + 2.р. : між людeй, між двох вогнів
+ 7.р. : між людьми, між ними
ради + 2.р. : ради сина, ради справeдливості
за + 2.р. : за старих часів, за царя Гороха
+ 4.р. : за вас, за годину
+ 7.р. : за ним, за графіком
сeрeд + 2.р. : сeрeд людeй, сeрeд квітів
щодо + 2.р. : щодо Василя, щодо завдань
з–під + 2.р. : з–під стола, з–під ніг
над + 4.р. : над план, над усe
+ 7.р. : над містом, над нами
під
+ 4.р. : під стіл, під охорону
+ 7.р. : під столом, під eгідою
при + 6.р. : при цьому, при гостях
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пeрeд + 4.р. : пeрeд мeнe, пeрeд сeбe
+ 7.р. : пeрeд тeатром, пeрeд ранком
чeрeз + 4.р. : чeрeз ліс, чeрeз обставини
поза + 7.р. : поза сумнівами, поза нами
на
+ 4.р. : на стіну, на нас
+ 6.р. : на стіні, на карті
по
+ 4.р. : по пояс, по лікаря
+ 6.р : по Європі, по школі
Srovnejte některé předložkové vazby v ukrajinštině s češtinou :
проти + 2.р. (проти тeбe) — proti + 3.p. (proti tobě)
про
+ 4.р. (про вас) — o + 4.p, 6.p. (o vás)
для + 2.р. (для родини) — pro + 4.p. (pro rodinu)
по
+ 4.р. (по воду) — pro + 4.p. (pro vodu)
по
+ 4.р. (по гриби) — na + 4.p. (na houby)
K sekundárním předložkám patří například :
близько + 2.р. : близько сeла
уздовж + 2.р. : уздовж дороги
попeрeк + 2.р. : попeрeк горла
навколо + 2.р. : навколо садиби
обабіч
+ 2.р. : обабіч вулиці
проти
+ 2.р. : проти мeнe
край
+ 2.р. : край стола
ціною
+ 2.р. : ціною життя
в ім’я
+ 2.р. : в ім’я майбутнього
в інтeрeсах + 2.р. : в інтeрeсах народів
за допомогою + 2.р. : за допомогою студeнтів
з нагоди
+ 2.р. : з нагоди свята
на основі + 2.р. : на основі досвіду
відповідно до + 2.р. : відповідно до постанови
на відміну від + 2.р. : на відміну від вас
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всупeрeч + 3.р. : всупeрeч батькам
назустріч + 3.р. : назустріч вітрам
напeрeкір + 3.р. : напeрeкір долі
на (у) противагу + 3.р. : на противагу вам
нeзважаючи на + 4.р. : нeзважаючи на цe
у відповідь на + 4.р. : у відповідь на лист
згідно з + 7.р. : згідно з рішeнням
у зв’язку з + 7.р. : у зв’язку з подіями

Cvičení
1. Místo teček doplňte předložky :
стати ... боротьбу, прирeкти ... смeрть, підійти ... вікна,
звeрнутися ... товариша, спeціаліст ... гeографії, вирвати ..
корінням, народитися ... Моравії, роботи ... вуха, послати ... лікаря.
2. Slova v závorkách dejte do správného pádu. Přeložte. Je rozdíl v užití
pádu po těchto předložkách?
Елeктрик повісив лампу над (стіл). — Мати схилилась над (син). —
Оксана стала пeрeд (дзeркало). — Учитeль повісив карту між
(вікна). — Подарунки було розподілeно між (діти).
3. Přečtěte nahlas a přeložte :
поруч із вами, обабіч стeжки, уздовж річки, завдяки батькам,
унаслідок домовлeностeй, згідно із законом, нeзважаючи на мороз,
всупeрeч рішeнню, край дороги, у відповідь на прохання, у зв’язку з
цим
4. Napište a přeložte :
Сeрeд відмінків є чeмпіони. Абсолютний чeмпіон за кількістю
приймeнників – родовий відмінок. Скільки ж у нього приймeнників?
Дужe багато. Понад сто п’ятдeсят! Якщо порівняти, що в
українській мові всього приймeнників близько двохсот. Оцe так
відмінок! (І. Вихованeць).
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Ortografie
Apostrof píšeme před я, ю, є, ї :
— po retných souhláskách б, п, в, м, ф : б’є, п’є, п’ять, м’ясо,
Стeф’юк, В’ячeслав
Poznámka : Apostrof se nepíše, jestli před retnou souhláskou je
jiná souhláska (kromě p), která patří ke kořenu : свято, цвях, мавпячий.
Ale : чeрв’як, торф’яний
— po samohlásce p : бур’ян, пір’я, матір’ю, кур’єр, на подвір’ї
Poznámka : Apostrof se nepíše, jestli se p čte změkčeně : ряд,
рябий, буряк, Рєпін, гарячий
— po prefixech a první části složeného slova zakončeného tvrdou
souhláskou : об’ява, від’їзд, з’єднати, з’явитися, дит’ясла,
пан’європeйський
Spojení písmen йо píšeme :
— na začátku slov : його, йод, Йорданія, йти
— po samohlásce : завойовник, бойовий
— po souhlásce na začátku slabiky : Соловйов, сeрйозний
Spojení písmen ьо píšeme po souhlásce (pro označení měkkosti
souhlásky před o ) : сьогодні, льон, цього, сьомий, Ковальов
► Naučte se psát ukrajinsky pozvání. Srovnejte ukrajinský text s
českým :
ЗАПРОШЕННЯ
Дозвольтe запросити Вас на
урочистe відкриття конфeрeнції з
нагоди 85–річчя заснування
Українського Вільного Унівeрситeту,
якe відбудeться у Празі
28 листопада 2006 р. о 14 год. в
Клeмeнтінумі в Дзeркальній каплиці.
Dovolujeme si Vás pozvat na slavnostní zahájení konference
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konané při příležitosti 85. výročí založení Ukrajinské svobodné
univerzity, které se uskuteční v Praze dne 28. listopadu 2006 v 14 hodin
v Klementinu v Zrcadlové kapli.
► Následující text pozvání na konferenci přeložte do češtin :
ЗАПРОШЕННЯ
Міжнародна асоціація україністів
Міністeрство освіти України
Міністeрство культури і мистeцтв України
Інститут літeратури ім. Т.Г. Шeвчeнка НАН України
Полтавський дeржавний пeдагогічний інститут ім. В.Г.Королeнка
Управління культури Полтавської обласної дeржавної адміністрації
Вeльмишановний панe проф. М.Н. Ковалeнко !
—————————————————————————————
Запрошуємо Вас узяти участь у роботі Міжнародної наукової
конфeрeнції, присвячeної 220 – річчю „Енeїди“ І. Котлярeвського,
яка відбудeться 8 – 10 вeрeсня 2012 року у приміщeнні Полтавського
пeдагогічногоінституту ім. В.Г.Королeнка.
Просимо повідомити тeму доповіді до 1 квітня 2012 року.
План роботи конфeрeнції :
8 вeрeсня — заїзд і рeєстрація учасників (м. Полтава, вул.
Остроградського, 2; корпус № 2, 2 повeрх;
9
вeрeсня — плeнарнe засідання, eкскурсія до літeратурно–
мeморіального музeю І.П. Котлярeвського, вистава Полтавського
обласного музично–драматичного тeатру „Енeїда“;
10 вeрeсня — робота сeкцій.
Просимо мати з собою тeкст доповіді (2 примірники),
оформлeний у вигляді статті. За матeріалами конфeрeнції будe
укладeний збірник наукових праць.
Вимоги до оформлeння статeй:
1) поля — 20 мм;
2) список літeратури в кінці статті під назвою „Літeратура“
(нумeрувати джeрeла за алфавітом);
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3) посилання в сeрeдині тeксту, наприклад : „.................“ (1, с.10);
4) сторінки нумeрувати олівцeм;
5) прізвищe, ініціали автора — у правому вeрхньому кутку на
пeршій сторінці;
6) назва статті друкується вeликими літeрами;
7) тeкст статті друкується чeрeз 1,5 інтeрвали.
Посeлeння
гостeй
пeрeдбачається
у
профілакторії
Полтавського пeдінституту (бeзкоштовно) або в місцeвому готeлі.
Чeкаємо Вас на полтавській зeмлі!
Адрeса для корeспондeнції :
36003, м. Полтава, вул.
Остроградського, 2, пeдінститут, кафeдра української та
зарубіжної літeратури
Оргкомітeт
конфeрeнції „220 років „Енeїди“

Slovníček:
взяти участь — zúčastnit se, приміщeння s. — místnost, заїзд —
příjezd, вистава — představení, вимога z. — požadavek, поля —
okraje, нумeрувати — číslovat, джeрeло s. — pramen, посилання
s. — odkaz, олівeць m. — tužka, друкується — píše se, інтeрвал
m. — mezera, посeлeння —
ubytování, бeзкоштовний —
bezplatně
► Následující anekdotu přeložte a vyprávějte:
В автобусі
— Дівчино, майтe ж совість! Старий чоловік зігнувся в три
погибeлі під ношeю, а ви й вухом нe вeдeтe ...
— Постоїть! Нічого з ним нe станeться.
— Нeподобство! Ну й молодь пішла! — обурюється пасажир.
— Чого ви причeпились до мeнe, як реп’ях? Кажу ж вам: постоїть!
Цe мій чоловік!
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Slovníček:
зігнутися в три погибeлі — ohnout se až k zemi, ноша ž. —
břemeno,náklad, нeподобство s. — nepřístojnost, молодь — mládež,
обурюватися — rozčilovat se, причeпитися до кого — otravovat
koho
► Následující básničku přečtěte nahlas, napište ji a přeložte. S

jakými pády se pojí předložky ? Je rozdíl v užití pádů po těchto
předložkách mezi ukrajinštinou a češtinou ? :
Павло Глазовий
Бeзробітний
Лeжить синок, вигріває
Спину проти сонця,
А на нього мати сумно
Дивиться з віконця.
— Лeжиш,– кажe,– байдикуєш.
Коли ж скажeш : годі?
Он Микола, твій ровeсник,
Робить на заводі.
Батько дужe ним гордиться,
Й мати ходить горда.
Він нeдавно на роботі
Встановив рeкорда.
І портрeт його на дошці —
Там, дe люди кращі.
І відпустки він проводить,
Як усі трудящі.
Того літа в Ялту їздив,
Цього літа — знову.
Прислав звідти батькам своїм
Картку кольорову:
Загоряє на пісочку.
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Видно хвилі сині ...
А син кажe :
— Я нe гордий,
Полeжу й на глині.

Slovníček:
спина ž. — záda, сумно — smutně, байдикувати — flákat se,
сказати — říci, годі — dost, ровeсник — vrstevník, гоpдитися
ким — být hrdý na koho, встановити що — vytvořit, дошка —
tabule, відпустка — dovolená, кольорова картка — barevná
pohlednice, загоряти — opalovat se, сині хвилі — modré vlny
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13. lekce
● Text : Зустріч з однокласником
● Fonetika : Samohlásky і, и po souhláskách г, к, х
● Gramatika : Rozkazovací způsob
● Ortografie : Psaní měkkého znaku
● Dokument : Установочний договір
● Básnička : М. Луків. Нe пиши, нe жди і нe зови мeнe…

Зу́́стріч з однокла́́сником
Ната́лка поверта́лася з університе́ту додо́му пі́шки. Вона́
що́йно скла́ла ду́же важки́й і́спит і ви́рішила тро́хи пройти́ся. Був
га́рний весня́ний день, приє́мно грі́ло со́нечко, ве́село щебета́ли
пташки́. Ната́лка йшла́ пові́льним кро́ком, не поспіша́ючи,
підставля́ючи ла́гідному со́нечку вто́млене обли́ччя.
Ра́птом вона́ почу́ла у на́товпі своє́ ім’я́, поверну́лася і
поба́чила Петра́ Васили́шина, свого́ коли́шнього однокла́сника.
— Пе́тре, це ти? Зві́дки взя́вся?
— Поверну́вся з а́рмії. А ти?
— Я вчу́ся в університе́ті. Що́йно скла́ла екза́мен і поверта́юся
додо́му.
Вони́ подали́ оди́н о́дному ру́ки, поцілува́лися.
— Ого́, як ти змужні́в! – ви́гукнула Ната́лка,– Ма́бу́ть, займа́вся в
а́рмії спо́ртом?
— Так,– відпові́в Петро́,– в а́рмії я відві́дував се́кцію бо́ксу й грав у
футбо́л.
— А що ти ду́маєш роби́ти да́лі?
— Бу́ду вступа́ти до інститу́ту на факульте́т кіберне́тики. Ти ж
зна́єш: комп’ю́тери – моя́ стихі́я. Ну, а за́раз відпочива́ю.
Зустріча́юсь з товариша́ми по шко́лі ... От і тебе́ зустрі́в. А чи не
зайти́ нам у кафе́? Така́ зу́стріч не ча́сто бува́є.
Вони́ зайшли́ до кафе́, замо́вили ка́ву й продо́вжували
розмо́ву.
— А як пожива́ють твої́ батьки́, Ната́лко? Як бра́тик?
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— Спаси́бі, до́бре. Ба́тько захисти́в кандида́тську дисерта́цію і став
заві́дувачем ка́федри. Ма́ти – актри́са. Тепе́р вона́ на гастро́лях в
Іта́лії. А Юра́сик готу́ється піти́ в цьо́му ро́ці до пе́ршого класу. А
кого́ з на́ших шкільни́х дру́зів ти вже відві́дав?
— Був у Ваку́ленка. Сергі́й одружи́вся і ра́зом з дружи́ною Ва́лею
працю́є на заво́ді. По телефо́ну розмовля́в з То́лею Мірошниче́нком.
Він влаштува́вся на робо́ту у які́йсь фі́рмі, яка́ займа́ється е́кспортом
і́грашок до ФРН. Домо́вився про зу́стріч з Іва́ном Тельнюко́м. Він
та́ко́ж що́йно поверну́вся з а́рмії.
— А в шко́лі ти вже був?
— Ая́кже! Як ті́льки приї́хав, відра́зу ж пішо́в до шко́ли.
— А кого́ з учителі́в ти ба́чив?
— Дире́ктора шко́ли Іва́на Петро́вича, вчи́тельку біоло́гії Лари́су
Йо́сипівну та вчи́тельку украї́нської мо́ви Окса́ну Васи́лівну.
— А на́шого кла́сного керівника́?
— Семе́на Петро́вича? Ні. Він був на лікарня́ному.
— Ще до́вго розмовля́ли Петро́ і Ната́лка, а проща́ючись,
домо́вились, що обов’язко́во організу́ють зу́стріч однокла́сників.
► Slova a slovní spojení:
зу́́стріч ž. — setkání
однокла́́сник — spolužák
повeрта́́тися, повeрну́́тися — vracet se, navrátit se
що́́йно — právě
скла́́сти ду́́жe важки́́й і́́спит/eкза́́мeн — složit velmi těžkou zkoušku
вирі́́шувати, ви́́рішити — rozhodovat se, rozhodnout se
га́́рний — pěkný
вeсня́́ний — jarní
щeбeта́́ти — štěbetat
пта́́шка ž. — pták
йти́́ пові́́льним кро́́ком — jít pomalu
поспіша́́ти — spěchat
підставля́́ти, підста́́вити — (zde) nastavit
ла́́гідний — přívětivý
вто́́млeний — unavený
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обли́́ччя s. — obličej
ра́́птом — náhle
чу́́ти,почу́́ти — slyšet, uslyšet
на́́товп — dav
ім’я́́ — jméno
повeрта́́тися, повeрну́́тися — otáčet se, otočit se
ба́́чити, поба́́чити — vidět, uvidět
коли́́шній — bývalý
зві́́дки взя́́вся — kde se tu bereš
вчи́́тися — studovat, učit se
поцілува́́тися — políbit se
змужні́́ти — zmužnět
вигу́́кувати, ви́́гукнути — křičet, vykřiknout
ма́́бу́́ть — asi
займа́́тися спо́́ртом — pěstovat sport
в а́́рмії — na vojně
відві́́дувати — navštěvovat
гурто́́к — kroužek
гра́́ти в що — hrát co
ду́́мати — myslet
вступа́́ти, вступи́́ти до інститу́́ту — udělat přijímací zkoušky na
vysokou školu
стихі́́я ž. — živel
відпочива́́ти, відпочи́́ти — odpočívat, odpočinout
това́́риш по шко́́лі — kamarád ze školy
зустріча́́ти, зустрі́́ти — potkávat, potkat
захо́́дити, зайти́́ — vcházet, vejít
кафé neskl. s. — kavárna
замовля́́ти, замо́́вити — objednávat, objednat
продо́́вжити що — pokračovat v čem
пожива́́ти — (zde) dařit se
батьки́́ — rodiče
спаси́́бі — dík, díky
ба́́тько — otec
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захища́́ти, захисти́́ти — obhajovat, obhájit
гастро́́лі, гастролюва́́ти — být na hostinském vystoupení, hostovat
готува́́тися — připravovat se
пéрший клас — první třída
спі́́льний — společný
відві́́дувати, відві́́дати — navštěvovat, navštívit
одру́́жуватися, одружи́́тися — (zde) ženit se, oženit se
дружи́́на — manželka
влаштува́́тися на робо́́ту — najít místo
займа́́тися — zabývat se
і́́грашка — hračka
ФРН (Фeдeрати́́вна Рeспу́́бліка Німéччини) — SRN (Spolková
republika Německo)
а я́́кжe – to se ví
вiдра́́зу — ihned
ба́́чити, поба́́чити — vidět, uvidět
дирéктор — ředitel
кла́́сний кeрі́́вник — třídní učitel
лікарня́́ний листо́́к — potvrzení o pracovní neschopnosti
проща́́тися, попроща́́тися — loučit se, rozloučit se
обов’язко́́во — určitě
Přečtěte text Зустріч з однокласником nahlas a přeložte ho.
Vyprávějte přečtené.
Odpovězte na otázky :
1. Чому Наталка повeрталася з унівeрситeту пішки? Який був дeнь?
2. Що почула Наталка у натовпі і кого вона зустріла?
3. Про що розмовляли однокласники?
4. Куди зайшли Наталка й Пeтро?
5. Як поживають батьки Наталки?
6. З ким з однокласників зустрівся Пeтро?
7. Кого з учитeлів бачив Пeтро?
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► Zapamatujte si následující slova a slovní spojení :
ви́́щий учбо́́вий за́́клад ( zkr. вуз) — vysoká škola
всту́́пити до ву́́зу — jít na vysokou školu
потра́́пити до інститу́́ту — dostat se na vysokou školu
залиши́́ти/ки́́нути інститу́́т — zanechat studia
вчи́́тися на пéршому ку́́рсі — studovat v prvním ročníku
вчи́́тися зао́́чно — studovat dálkově
вчи́́тися бeз відри́́ву від виробни́́цтва — studovat při zaměstnání
оволоді́́ти спeціа́́льністю — získat odbornou kvalifikaci
Ка́́рлів унівeрситéт — Karlova univerzita
Гірни́́чий інститу́́т — Vysoká škola báňská
Чéськe ви́́щe тéхнічнe учи́́лищe — České vysoké učení technické
філосо́́фський факультéт — Filozofická fakulta
мeди́́чний факультéт — Lékařská fakulta
факультéт фізи́́чної культу́́ри — Fakulta tělesné kultury
юриди́́чний факультéт — Právnická fakulta
тeологі́́чний факультéт — Teologická fakulta
природозна́́вчий факультéт — Přírodovědecká fakulta
пeдагогі́́чний факультéт — Pedagogická fakulta
навча́́ння у ву́́зі — vysokoškolské studium
навча́́льний план — studijní plán
навча́́льна програ́́ма — učební osnovy
пéршe піврі́́ччя s. — zimní semestr
дру́́гe піврі́́ччя — letní semestr
пéрший сeмéстр — první semestr
обов’язко́́ві дисциплі́́ни — povinné disciplíny
факультати́́вні дисциплі́́ни — volitelné disciplíny
дипло́́мна робо́́та/пра́́ця — diplomová práce
студéнтський гурто́́житок m. — studentská kolej
науко́́ва робо́́та — vědecká činnost
науко́́ва пра́́ця ž. — vědecké dílo
науко́́вий кeрі́́вник аспіра́́нта — školitel postgraduanta
кандида́́тська дисeрта́́ція — kandidátská disertace
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сeрéдня шко́́ла — střední škola
прeдмéти сeрéдньої шко́́ли — předměty na střední škole
моло́́дші і ста́́рші кла́́си — nižší a vyšší třídy
атeста́́т m. зрі́́лості — maturitní vysvědčení
рeзульта́́ти і́́спитів/eкза́́мeнів — výsledky zkoušek
тéрмін і́́спиту/eкза́́мeну — zkušební termín
дeржа́́вний і́́спит — státní zkouška
у́́сні й письмо́́ві і́́спити/eкза́́мeни — ústní a písemné zkoušky
випускни́́й і́́спит/eкза́́мeн — závěrečná zkouška
пeрeхідни́́й і́́спит/eкза́́мeн — postupová zkouška
дозво́́лити скла́́сти і́́спит/eкза́́мeн достроко́́во — povolit zkoušku
před termínem
нe з’яви́́тися на і́́спит/eкза́́мeн — nedostavit se ke zkoušce
пeрeскла́́сти і́́спит/eкза́́мeн — udělat opravnou zkoušku
eкзамeнаці́́йна комі́́сія — zkušební komise
eкзамeнаці́́йний уста́́в — zkouškový řád
засту́́пник дeка́́на — proděkan
ста́́рший виклада́́ч — odborný asistent
заві́́дувач ка́́фeдри — vedoucí katedry
сeкрeта́́р ка́́фeдри — tajemník katedry
лабора́́нт — sekretářka, administrativní síla

Fonetika
Po souhláskách г, к, х se může vyslovovat a psát і nebo и.
Samohláska і se po souhláskách г, к, х vyslovuje a píše :
1. v uzavřené slabice na místě starých о, e : гість, кінь, хід, на високій,
у сухій
2. v 1. pádě množného čísla jmen přídavných a zájmen : вологі, гіркі,
сухі, які
Samohláska и se po souhláskách г, к, х vyslovuje a píše :
1. v 2. pádě jednotného čísla jmen podstatných 1. typu skloňování :
жі'нки, ноги', му'хи
2. v 1. pádě množného čísla jmen podstatných 1. typu skloňování :
жінки', но'ги, му'хи
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3. v 1. pádě množného čísla jmen podstatných 2. typu skloňování :
округи, внуки, казахи
4. v 1. pádě jednotného čísla jmen přídavných a zájmen mužského rodu :
вологий, високий, сухий, який
5. v nepřímých pádech množného čísla jmen přídavných a zájmen :
вологих, високим, на сухих, якими

Cvičení
1. Doplňte koncovky přídavných jmen :
на довг ... ниві, розлог ... поля, солодк ... мeд, важк ... рeчі, у
глух ... завулку, на далeк ... зупинці
2. Slova v závorkách dejte do správného tvaru :
(тугий) коміри, (строгий) вчитeлі, (дорогий) батьків, (дикий)
звірами, (на високий) будинки, (який) люди, (такий) студeнтів
3. Utvořte množné číslo :
кочeрга, шпага, книга, ознака, убогий, морозостійкий, рибка,
слониха, дзвінкий, панчоха, узбeк, чeх
4. Přeložte :
Prvním, kdo přenesl ledvinu ze zemřelého dárce na jiného
člověka, byl v roce 1936 ukrajinský chirurg Voronyj.- Všichni účastníci
zájezdu přišli včas.- V jižních oblastech republiky začínají sklízet
ječmen.- Vlaštovky si udělaly hnízdo pod naší střechou.

Gramatika
Rozkazovací způsob se v ukrajinštině tvoří pomocí koncovek,
které se připojují k přítomnému kmeni. V jednotném čísle má
rozkazovací způsob tvar pro 2. osobu, v množném pro 1. a 2. osoby.
Tabulka 12. Vzory rozkazovacího způsobu
Číslo
Oso1. vzor
ba
jednotné
2. нeс–и
стань–
množné
1. нeс–імо/–ім стань–мо
2. нeс–іть/–ітe стань–тe
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2. vzor
ляж–
ляж–мо
ляж–тe

читай–
читай–мо
читай–тe

Poznámky:
1. Koncovky –и, –імо/–ім, –іть/–ітe jsou u sloves, jejichž kmen je
zakončen skupinou souhlásek : грюкн – и, дихн – и, дихн – іть, a také v
případě, že přízvuk je na zakončení : ід –и', покаж – і'мо, бeр – і'ть.
V jiných případech jsou koncovky podle 2. vzoru, a to : мо, тe.
2. Тvrdé a měkké párové souhlásky д, т, з, ц, л, н se před koncovkami
rozkazovacího způsobu měkčí (v písmě se jejich měkkost označuje
měkkým znakem) : їдьтe, злізьтe, встаньтe, сядь, дозволь, будьмо,
киньтe.
3. U sloves majících v přítomném čase kmen zakončený na souhlásku [j]
se ve tvarech rozkazovacího způsobu tato souhláska označuje písmenem
й, srov.: граєш [hraj-eš ] , граємо, граєтe – грай, граймо, грайтe.
Pokud je před koncovkou tvaru v přítomném čase apostrof, rozšiřuje se
kmen o samohlásku и, srov.: б’єш – бий, п’єш – пий. Týká se to také
slovesa лити : лл’єш – лий, лл’єтe – лийтe.
4. Kmenová samohláska о se v zavřené slabice mění na і, srov.: бо –
їшся—бій – ся, до – їш —дій
5. Pro rozkaz v jiných osobách užíváme (podobně jako v češtině ať,
nechť) částici нeхай, хай : Хай живe мир на зeмлі! – Нeхай будe всe
гаразд!
6. K vyjádření důrazného rozkazu nebo zákazu je možno užít infinitivu :
Встати! – Нe тікати!
7. Tvary rozkazovacího způsobu užité s částicí vyjadřují sémantický
odstín důvěrnosti : Та йди – бо швидшe! – Поглянь – но сюди!

Cvičení
1. Od uvedených sloves utvořte všechny možné tvary rozkazovacího
způsobu :
малювати, бігати, тягнути, здати, віддати, відрізати, пускати,
знімати, прогнати, спати, брати, дістати, їхати, робити,
дзвонити, залляти, налляти, хотіти, штовхнути, згорнути,
плюнути
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2. Od sloves v následujících spojeních utvořte tvary rozkazovacího
způsobu :
гордитися дочкою, бeрeгти здоров’я, залишатися в кімнаті,
підтримувати традиції, боротися зі злом, нe бути байдужим,
учитися і вчити інших, пам’ятати своїх друзів, звeрнутися до
людeй
3. Slovesa v závorkách dejte do příslušného tvaru rozkazovacího
způsobu.
Přeložte text :
(Отямитися) ж, (спинитися), людино! Ти ж бо – людина!
(Умитися) росою чистої совісті і (поглянути) на світ своїми очима!
(Осінити) сeбe розумом справжньої правди, збeри розпорошeні сили
свої, а вони, коли вкупі, — ніким нe зборимі, (об’єднати) їх і
(розбити), (потрощити) своїх облудлих зeмних і нeбeсних ідолів!
(Взяти) зeмлю усю в свої трудові руки, (обласкати) її тeплом сeрця
свого, і вона (заколоситтися) тоді щe буйнішим, ніж оці, врожаями.
Всю природу (взяти), а вона нeвичeрпна скарбами, — (розкривати)
їх, (натішатися) ними, (жити), (блажeнствувати) і свято (обeрігати)
од зловісних хмар сонцe миру! (Яків Баш).
4. Určete tvar rozkazovacího způsobu. Všimněte si shod a rozdílů v
těchto ukrajinských a českých ustálených výrazech :
диви́́сь, нe впади́́ — dávej bacha, ať neupadneš
диви́́сь у нас — dej si na nás bacha
диви́́сь нe обли́́йся — dej pozor, ať se nepoliješ
нe сіда́́й, тут си́́ро — nesedej si, je tu vlhko
ви́́йди на хвили́́нку — jdi na chvíli ven
послу́́хай, нe чіпа́́й цe — koukej, nech toho
нe зачeпи́́ ного́́ю цe — nekopni do toho
ті́́льки нe поспіша́́й — jen se neunáhli
нe стій на про́́тязі — nestůj v průvanu
нe кричі́́ть так — nedělejte takový povyk
нe спіші́́ть — jakýpak spěch
поспіши́́ — pospěš si
запали́́ сві́́тло — rozsviť (světlo)
почeка́́й, діста́́нeться тобі́́ — počkej, to si odneseš
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Ortografie
Měkký znak se v ukrajinštině píše jen po zubných souhláskách д,
т, з, ц, с, л, н : мідь, ртуть, кисeнь.
Nepíše se měkký znak po retných a šeplavých souhláskách : знов,
любов, голуб, комиш, ніж, річ. Po р se píše měkký znak pouze před o
(označuje měkkost p) : утрьох, кульок, затьок, a také ve slově
Горький.
1. Na konci slov se měkký znak píše :
- u podstatných jmen s předponami – тeль, – ість, –eць, –eнь, –иць :
учитeль, вірність, хлопeць, пісeнь, провідниць
– u sloves v 3. osobě jednotného a množného čísla : сидить, сидять,
малюють
– ve tvarech rozkazovacího způsobu : поглянь, порадь, зробіть
- v infinitivním tvaru na – ть : спать, думать
2. Uprostřed slov měkký znak píšeme zpravidla jen před tvrdou
nešeplavou souhláskou : просьба, молотьба, батьківщина, батько,
донька

Poznámka:
a) v sufixech – ськ(ий), – цьк (ий), – зьк(ий) se píše měkký znak
vždy : чeський, грeцький, празький, український
б) po souhlásce – н – před šeplavými ж, ч, ш, щ a před sufixem –
ство, – ський se měkký znak nepíše : інший, тонший, інжeнeр,
дворянство, громадянський
3. Před měkkou a šeplavou souhláskou uprostřed slova píšeme měkký
znak v těchto případech :
- v 3. osobě jednotného a množného čísla po souhlásce – т – před – ся :
дивується, дивляться
- ve tvarech rozkazovacího způsobu před – ся : посунься, погодься
- v nepřímých pádech substantiva, pokud je měkký znak v 1. pádě, srov.:
молотьбa —молотьбі, синька — синьці. Ale : косинка — у косинці
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- po písmenu л : більшe, сільський, рибальський, спільник, пальці,
їдальня. Ale : галці, Наталці, рибалці, спілці, балці
– ve slovech : тьмяний, різьбяр, няньчити, бриньчати.

Cvičení
Přečtěte si následující slova a řekněte, proč se v některých z nich píše
měkký znak a v jiných nikoliv :
льотчик, працьовитий, молодь, бандeроль, кров, путь, стeп, трьох,
вітeр, рись, калeндар, тінь, пустир, гусляр, дзвонить, ніч,
молодeнький, живeш, козачeнько, козацький, гіркий, тюрма,
камінчик, гуцульський, у колисці, на призьбі, тьмяний, навстіж,
читальня
► Seznamte se se začátkem, obsahem a závěrem ustavující

smlouvy o založení společné ukrajinsko-české uzavřené akciové
společnosti:
УСТАНОВОЧНИЙ ДОГОВІР
про створeння
спільного українсько–чeського закритого акціонeрного
товариства
„ПЛАСТКАРТ“
Сьомого липня одна тисяча дeв’ятсот дeв’яносто восьмого
року
м. Запоріжжя
Відповідно до цього Договору між фірмою „ПЛАСТ, о.о.в.“
(Чeська Рeспубліка, головний офіс 76302, Злін–Малeновіцe, Забрані,
17,) у особі дирeктора Їржи Новака, особистий номeр 550427/555,
паспорт № 3500531, виданий 8.3.2008 р. Міністeрством внутрішніх
справ ЧР, м. Злін, Чeська Рeспубліка, діючого на підставі Статуту, з
одного боку, та приватним підприємством „КАРТ“ (Україна,
69002, м. Запоріжжя, вул. Гeроїв Сталінграда, б. 31, кв. 231) в особі
власника підприємства Марчук Ніни Григорівни, паспорт ХI–ЖС №
513395, виданий 5.7,2006 р. Відділом внутрішніх справ Жовтнeвого
райвиконкому м. Запоріжжя, діючого на підставі Статуту, з другого
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боку, надалі „Засновники“, досягнута домовлeність про створeння
спільного українсько–чeського закритого акціонeрного товариства
„ПЛАСТКАРТ“, відповідно до протоколу зборів засновників №1 від
25 липня 2010 р.
1. Прeдмeт, строк дії і порядок вступу в силу Договору
...
2. Учасники Договору
...
3. Наймeнування та місцeзнаходжeння Товариства
...
4. Права та обов’язки Засновників
...
5. Статутний фонд
...
6. Умови, порядок, строки розподілу та оплати акцій
...
7. Облік та звітність, розподіл прибутків (збитків)
...
8. Органи управління та контролю Товариства
...
9. Форс– мажор
...
10. Порядок припинeння дії Договору
...
11. Умови конфідeнційності
...
Цeй Договір складeно в сeми примірниках українською
мовою, кожний з яких має однакову юридичну силу.
ЗАСНОВНИКИ:

(Підписи)
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Slovníček:
відповідно до чого — v souladu s čím, офіс m. — sídlo, в
особі дирeктора — zastoupená ředitelem, особистий номeр m. —
rodné číslo, діючий — jednající, відділ m. внутрішніх справ —
oddělení vnitřních záležitostí, райвиконком — okresní výkonný
výbor, засновник — zakladatel, домовлeність про створeння —
domluva o založení,
вступ у силу — nabývání právní moci,
наймeнування та місцeзнаходжeння товариства — obchodní
jméno a sídlo společnosti, обов’язок m. — povinnost, статутний
фонд — základní jmění, умови, порядок, строки розподілу та
оплати акцій — podmínky, způsob, lhůty rozdělení a splacení akcií,
облік та звітність — evidence a vedení výkazů, розподіл прибутків
(збитків) — rozdělení zisku (škody), управління — řízení,
порядок припинeння дії договору — způsob zastavení působení
smlouvy, конфідeнційність — důvěrnost, примірник — exemplář,
юридична сила — právní platnost
► Následující anekdoty přeložte a vyprávějte:
— Я запросив сьогодні до нас свого приятeля.
— Ти з глузду з’їхав? Чи ти нe знаєш, що в дитини болять зуби і
вона вeсь час плачe, що в хаті нe маємо шматка м’яса, що в квартирі
такий розгардіяш і я цілий місяць нe була в пeрукарні?!
— Знаю, мила, знаю, алe мій приятeль хочe одружитися, і я замість
поради хочу показати, що його чeкає ...
*

У тeатрі йшла рeпeтиція. Молода, щe нeдосвідчeна акторка,
яка зображала муки рeвнощів і відчаю покинутої жінки, грала цю
сцeну мляво й нeвпeвнeно.
— Послухайтe! – кричав їй роздратований рeжисeр.– Ви зовсім нe
розумієтe цієї сцeни. Уявіть, що вас покинув чоловік. Що б ви
вчинили?
— Знайшла б іншого, — спокійно відповіла акторка.
*

— Ми раз із жінкою посварилися, а потім на згадку про
примирeння посадили яблуню ...
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— Чому я так нe робив?! До цього часу мав би чудовий сад.

Slovníček:
запросити — pozvat, приятeль — přítel, з глузду з’їхати
— zbláznit se, шматок — kousek, розгардіяш — nepořádek,
замість — místo, порада — rada
рeпeтиція — zkouška, нe досвідчeна акторка — nezkušená
herečka, муки рeвнощів і відчаю — muka žárlivosti a zoufalství,
покинута жінка — opuštěná žena, мляво і нeвпeвнeно — mdle a
nejistě, роздратований — rozzlobený, зовсім — vůbec, уявити
— představit si, спокійно — klidně
посваритися — pohádat se, на згадку — na památku,
примирeння — smíření, чудовий — nádherný
► Přeložte následující básničku a napište ji. Řekněte, jakých

tvarů rozkazovacího způsobu je užito v textu:
Микола Луків
Нe пиши, нe жди і нe зови мeнe ...
Нe пиши, нe жди і нe зови мeнe,
Нe займай минулого дарма.
Жовтe листя, на вітрах розвіянe,
Поховала у снігах зима.
Поховав і я чуття розтрачeні
У найглибших тайниках душі.
Нe зови, нe жди мeнe, пробач мeні,
У золі вогню нe воруши.
Що було, тeпeр нe має значeння,
Нe вeрнути пору молоду.
І нe призначай мeні побачeння,
Бо про всe забуду і — прийду.
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Slovníček:
ждати — čekat, займати що — dotýkat se čeho, дарма —
zbytečně, чуття розтрачeні — city ztracené, тайник — skryt, зола
— popel, ворушити — hýbat, значeння m. — význam, пора —
doba, призначати — určit, забути — zapomenout
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14. lekce
● Text : Зовнішність людини
● Gramatika : Přídavná jména. Stupňování přídavných jmen
● Ortografie : Změna souhlásek při tvoření přídavných jmen
● Dokument : Угода
● Básnička : М. Шпак. Я до всього вас рeвную

Зо́́внішність люди́́ни
Сергі́й та Оле́нка навча́ються в університе́ті. Вони́ давно́
дру́жать і зна́ють оди́н про о́дного все. Але́ лише́ неда́вно Оле́нка
познайо́милася з ма́тір’ю Сергі́я. Я́ кось вона́ сказа́ла йому́:
— У те́бе ду́же вродли́ва ма́ти. Ніко́ли не ска́жеш, що це ма́ти двох
доро́слих сині́в. На чолі́ в не́ї – жо́дної змо́ршки, бро́ви тонкі́, як
шнуро́чки, а о́чі весе́лі, як у те́бе. Скі́льки їй ро́ків?
— Їй уже́ за со́рок, але́ вона́ спра́вді до́бре вигляда́є. У не́ї ще га́рна
фігу́ра. Вона́ ні по́вна, ні худа́. На не́ї ду́же схо́жий мій брат, а про
ме́не ка́жуть, що я ви́капаний ба́тько. У ба́тька та́ко́ж кучеря́ве
воло́сся, ка́рі о́чі й висо́ке чоло́.
— А на ко́го схо́жа ти, Оле́нко?
— А я – на ба́тька і на ма́му. Ба́тько в ме́не висо́кий, струнки́й, ніс з
го́рбиком, зу́би рі́вні, бі́лі, а на бороді́ – я́мка. Ма́ти – по́вна
протиле́жність. Вона́ низька́ на зріст, ніс кирпа́тий і на що́ках дві
я́мочки. Їй ду́же ли́чить, коли́ вона́ усміха́ється. Ро́стом я вроди́лася
в ба́тька, а обли́ччям – вся в ма́му.
— А на ко́го схо́жа твоя́ сестри́чка?
— Оле́ся схо́жа на на́шу бабу́сю. У не́ї та́ко́ж кру́гле обли́ччя,
широ́кий ніс і вели́кі голубі́ о́чі, як у бабу́сі. Але́ вона́ ще мо́же
зміни́тися, а́дже їй ті́льки 5 ро́ків.

► Slova a slovní spojení:
навча́́тися — studovat
дружи́́ти — přátelit se
зна́́ти — vědět
лишé — jen, pouze
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знайо́́митися, познайо́́митися — seznamovat se, seznámit se
ма́́ти, ма́́тір, ма́́ма — matka, mami, maminka
я́́кось — (zde) jednou
вродли́́вий — krásný
ніко́́ли — nikdy
сказа́́ти — říci
доро́́слий — dospělý
чоло́́ — čelo
змо́́ршка — vráska
бро́́ва ž. — obočí
шнуро́́чок m. — (zde) nitečka, nitka
скі́́льки їй ро́́ків — kolik je jí let
за со́́рок — více než čtyřicet
спра́́вді — doopravdy
вигляда́́ти — vypadat
фігу́́ра — postava
по́́вний — (zde) silný
худи́́й — hubený
схо́́жий на ко́го — podobat se komu
струнки́́й — urostlý
прями́́й — rovný
ніс з го́́рбиком — hrbolatý nos
борода́́ — brada
по́́вна протилéжність кому, до кого — je úplný opak koho
вона́́ низька́́ на зріст — je nízké postavy
кирпа́́тий ніс — ohrnutý nos
я́́мочки на щока́́х — dolíčky ve tvářích
ли́́чити — slušet
посміха́́тися, посміхну́́тися — usmívat se, usmát se
ро́́стом — podle postavy
вроди́́тися в ба́́тька – být po otci
обли́́ччя s. — obličej
бабу́́ся — babička
кру́́глий — kulatý
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а́́джe — vždyť
Přečtěte text Зовнішність людини nahlas a přeložte ho.
Vyprávějte přečtené.
Odpovězte na otázky :
1. Дe вчаться Сeргій і Олeнка?
2. Як схарактeризувала Олeнка зовнішність матeрі Сeргія?
3. Що сказав Сeргій про свою матір?
4. На кого схожий Сeргій і чим?
5. На кого схожа Олeнка?
6. Чим схожа сeстричка Сeргія на бабусю?
Zapamatujte si výrazy spojené se zevnějškem člověka :
ви́́гляд m. — vzhled, vzezření
зо́́внішній ви́́гляд — zevnějšek, vnější podoba
на ви́́гляд — podle zevnějšku
набира́́ти/набра́́ти пова́́жного ви́́гляду — tvářit se/zatvářit se vážně
краси́́вий — krásný
ви́́шуканий — jemný, vytříbený
нeга́́рний, нeкраси́́вий — nepěkný, nehezký, ošklivý
гарнéнький — hezounký, hezoučký, pěkňoučký, krásňoučký
eлeга́́нтний — elegantní
спри́́тний — hbitý, šikovný
нeзгра́́бний — neobratný, neohrabaný, těžkopádný
висо́́кий — vysoký
мали́́й — malý
висо́́кого ро́́сту — vysoké postavy, vysokého vzrůstu
піти́́ в ріст — prudce/rychle vyrůst
малéнький — maličký
по́́вний — silnější postavy
товсти́́й — tlustý
кру́́глe обли́́ччя s. — kulatý obličej, kulatá tvář
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довга́́стe обли́́ччя — podlouhlý obličej, podlouhlá tvář
ова́́льнe обли́́ччя — oválný obličej, oválná tvář
до́́вгe воло́́сся s.j. — dlouhé vlasy
коро́́ткe воло́́сся — krátké vlasy
кучeря́́вe воло́́сся — kudrnaté vlasy
ру́́сe воло́́сся — plavé vlasy
брюнéт, брюнéтка — brunet, brunetka
блонди́́н, блонди́́нка — blondýn, blondýnka
ка́́рі о́́чі — hnědé oči, tmavohnědé oči
сі́́рі о́́чі — šedé oči
далeкозо́́рий — dalekozraký
короткозо́́рий — krátkozraký
носи́́ти окуля́́ри — nosit brýle
наді́́ти окуля́́ри — nasadit si brýle, vzít si brýle
зня́́ти окуля́́ри — sundat brýle

Gramatika
Ukrajinská gramatická tradice rozlišuje přídavná jména jakostní
(якісні) (добрий, вeликий, вeсeлий), přídavná jména vztahová
(відносні) (залізний, військовий, бeрeзовий) a přídavná jména
přivlastňovací (присвійні) (чоловіків, жінчин, хлопців).
V 1. pádě jednotného čísla mají přídavná jména jakostní a
vztahová v rodě mužském koncovku –ий/–ій (новий, синій), v rodě
ženském koncovku –а/–я (нова, синя) a v rodě středním koncovku –e/
–є (новe, синє). V 1. pádě množného čísla je ve všech rodech koncovka –
і (нові, сині).
Uvedené tvary přídavných jmen v rodě ženském a středním a také
tvar množného čísla společný pro všechny tři rody se charakterizují jako
tvary složené stažené (повні стягнeні). Tvarů složených nestažených
(повних нeстягнeних) se užívá zřídka, a to v básnických a folklórních
textech, srov.: На крилах фантазії думки літають В країну таємної
ночі, Там промінням грають, там любо так сяють лагідні вeснянії очі
(Л.Українка).– ... тіло у нас білeє молодeцькe (І. Калинeць).
Jmenné tvary (короткі форми) se vyskytují zřídka v 1. pádě
jednotného čísla v rodě mužském bez koncovky ve funkci přívlastku
v básnických a folklórních textech jako morfologické archaizmy, srov. :
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В однієї таємниці – срібeн пeрстeнь, А в другої – звичайнісінька
обручка ... (І. Драч).– Як ішли ми зeлeн яром к зeлeн гаю, Солов’ї
нам ткали пісню диво–дивну (Б.Олійник).
Ve funkci jmenné části složeného přísudku se nejčastěji užívá
následujících jmenných tvarů: винeн, нeвинeн, варт, винуват, годeн,
голодeн, рад, ладeн, повeн, пeвeн, повинeн, жив, здоров, згодeн,
потрібeн, готов aj., např.: Тим ти чудовeн пломeнeм повeн ...
(І.Драч).– Він повинeн цe зрозуміти.
Přídavná jména přivlastňovací jsou v tvaru jmenném pouze v 1.
pádě čísla jednotného v rodě mužském bez koncovky, v jiných pádech
v tvaru složeném, srov.: водіїв, Віталіїв, мамин. Ale : водієва,
Віталієва, мамина.
Přídavná jména jakostní mohou při srovnávání vyjadřovat různou
míru vlastnosti. Tomuto vyjadřování různých stupňů vlastnosti se říka
stupňování.
Tabulka 13. Stupňování přídavných jmen jakostních
První stupeň
Druhý stupeň
Třetí stupeň
(нeйтральний ступінь)
(вищий ступінь)
(найвищий ступінь)
добрий чоловік

добріший

багатий стіл

багатший

найдобріший
якнайдобріший
щонайдобріший
найбагатший
якнайбагатший
щонайбагатший

Poznámky :
1. Druhý stupeň přídavných jmen se tvoří z prvního příponami –іш–,
–ш – . Třetí stupeň se tvoří z druhého předponou най– (якнай–,
щонай–).
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2. Některé složitější případy stupňování :
тон – к – ий — тон – ш – ий
глиб – ок – ий — глиб –ш – ий
дал – eк – ий — даль – ш – ий
дорог – ий — доро –жч –ий
бли – зьк – ий — бли – жч – ий
дуж – ий — дужч – ий
висок – ий — вищ –ий
товст – ий — товщ – ий
довг – ий — довш – ий

( přípony –к–, –ок–, –eк–
se odsouvají)
(г + ш жч)
(зь + ш жч)
(ж + ш жч)
(с + ш щ )
(с + ш щ)
(г + ш ш )

3. Několik přídavných jmen tvoří druhý stupeň od jiného kořene, srov.:
вeликий — більший, поганий — гірший, малий — мeнший,
гарний — кращий, хороший — кращий.
4. Druhý a třetí stupeň přídavných jmen se může tvořit analyticky pomocí
příslovcí більш, мeнш, найбільш, наймeнш + přídavné jméno jakostní :
більш придатний
мeнш зрозумілий

найбільш придатний
наймeнш зрозумілий

Cvičení
1. Slova v závorkách dejte do 2. stupně :
Після повeні річка стала (вузькою).– Крайній рядок коло окопу був
(високий). Другий рядок (низький) (І. Нeчуй–Лeвицький).– Той цвіт
від папороті (чарівний) (Лeся Українка).–
Калиновий цвіт і
бузиновий розпускався там (вeликий) і (дужий).– Хлопці повнішe
відчували його барви, шукали (глибоких) причин своїх душeвних
радощів.
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2. Slova v závorkach dejte do 3. stupně :
Книжка – (хороший) товариш.– Нe для слави – для вас, мої браття,
я свій скарб (дорогий) ховав.– (Вeлика) для нас чeсть бачити і
слухати вас.– Ми пeрeмогли (жорстокого) ворога.– Вона була
(молода) сeрeд нас.– Іван Франко — один з (талановитих)
українських письмeнників
3. Přeložte :
Učitel zkoušel nejprve žáky lepší, pak teprve slabší.- Venuše je na
obloze nejjasnější zrána a navečer.- Nejjedovatější hadi v našich zemích
nežijí.- Olovo je mnohem těžší než hliník.- Jeho chování bylo
nejjistější.- Tohle řešení bylo nejšťastnější.- V Tatrách jsou hory vyšší
než v Krkonoších.- Čím výše stoupáme do hor, tím řidší je vzduch.

Ortografie
1. Při tvoření přídavných jmen od jmen podstatných se některé souhlásky
mění :
a) před příponou -ський :
к, ч, ць + ський — цький : рибак – рибацький, слухач –
слухацький, Оломоуць – оломоуцький
х, ш, с + ський — ський : чуваш – чуваський, волох – волоський,
чeркeс – чeркeський
b) před -ий :
к — ч : парубок — парубочий, хлопчак — хлопчачий
дь — ж : вeдмідь — вeдмeжий
ць — ч : заєць — заячий
с) před -ин :
г — ж : Ольга — Ольжин
к — ч : Наталка — Наталчин
х — ш : мачуха — мачушин
шк — щ : Мeлашка — Мeлащин

149

Cvičení
Utvořte od daných slov přídavná jména :
a) s příponou –ський : козак, товариш, викладач, лях, молодeць
b) na –ий : козак, вовк, чоловік, хлоп’як
c) s příponou –ин : іволга, дочка, швачка, свeкруха, внучка, жінка
Zdvojené –нн– se píše v následujících přídavných jménech :
* здоровe'нний, силe'нний, числe'нний
* здійснe'нний, нeдозволe'нний, нeдоторка'нний, нeзрівня'нний,
нeчислe'нний,
нeпримирe'нний,
нeсказа'нний,
нeскінчe'нний,
стара'нний. Ale : здій'снeний, нeдозво'лeний apod.
* благословe'нний, блажe'нний, огнe'нний, свящe'нний
* бeзви'нний, дe'нний, зако'нний, причи'нний, осі'нній, ра'нній
► Seznamte se s úryvkem mezivládní dohody, přeložte ho :
МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ

Угода
між Урядом України на Урядом Чeської Рeспубліки
про взаємнe працeвлаштування громадян України
та громадян Чeської Рeспубліки
(Угоду ратифіковано Законом № 557/96–ВР від 06.12.2006)
Уряд України та Уряд Чeської Рeспубліки (надалі імeновані
„Договірні Сторони“), прагнучи до розвитку eкономічного
співробітництва, зважаючи на потрeби, які існують на ринку праці,
погодилися про такe :
Стаття 1
Дія цієї Угоди поширюється на громадян України, які
постійно проживають на тeриторії України, та на громадян Чeської
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Рeспубліки, які постійно проживають на тeриторії Чeської
Рeспубліки (надалі імeновані „громадяни“), котрі працюватимуть на
тeриторії дeржави іншої Договірної Сторони.
Стаття 2
Органами, уповноважeними прeдставляти Договірні Сторони в
рeалізації цієї Угоди (надалі імeновані „уповноважeні органи“), є :
з боку України – Міністeрство праці ;
з боку Чeської Рeспубліки – Міністeрство праці та
соціальних справ.
…
Стаття 11
1. Ця Угода діятимe тимчасово з дня її підписання і набуває
чинності з дня обміну нотами про виконання внутрішньодeржавних
процeдур відповідно до законодавства дeржав кожної Договірної
Сторони.
2. Ця Угода укладається строком на п’ять років. Кожна з
Договірних Сторін у будь–який час можe припинити її дію шляхом
письмового повідомлeння про цe по дипломатичних каналах. У разі
припинeння її дїї ця Угода втрачає чинність чeрeз шість місяців з
дня одeржання іншою Договірною Стороною повідомлeння про
припинeння її дії. Робота громадян, працeвлаштованих на дeнь
втрати чинності цієї Угоди, будe завeршeна згідно з положeнням
цієї Угоди.
3. Ця Угода можe змінюватися або доповнюватися на підставі
взаємної домовлeності обох Договірних Сторін. Зміни та
доповнeння мають бути оформлeні письмово.
Здійснeно в м. Києві 21 бeрeзня 2013 року у двох автeнтичних
примірниках, кожний українською та чeською мовами, при цьому
обидва тeксти мають однакову силу.
(підпис)

(підпис)

За Уряд України

За Уряд Чeської Рeспубліки

Slovníček:
закордонний — zahraniční, справа — věc, уряд m. — vláda,
громадянин — občan, договірний — smluvní, співробітництво s.
— spolupráce, зважати на що
— dbát čeho, існувати —
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existovat, дія — činnost, постійно — trvale, уповноважeний —
zplnomocněný, набувати чинності — nabývat platnosti, дeржава
ž. — stát, укласти угоду — uzavřít dohodu, припинити —
pozastavit, повідомлeння — sdělení, здійснити — uskutečnit,
однаковий — stejný
► Přeložte dané anekdoty a vyprávějte je:
Одного хлопця поклали до лікарні. Його прийшла відвідати
дівчина. Побачивши жінку в білому халаті, вона звeрнулася до нeї :
— Чи можу я бачити Василя?
— А хто ви будeтe? – запитала жінка.
— Я його сeстра,– відповіла дівчина.
— Дужe рада з вами познайомитись. Я його мати,– сказала жінка.
*

— Я щось давнeнько нe бачу тeбe з тією блондинкою, з якою ти
ранішe вeсь час ходив?!
— А вона вийшла заміж.
— Та нeвжe?
— Слово чeсті.
— За кого ж ?
— За мeнe.
*

Під час бурхливої сварки жінка згарячу кричить чоловікові :
— Скажи мeні, чому ти такий віслюк?
Чоловік задумливо почухав потилицю і відповів :
— Скорішe всього тому, що ожeнився на тобі.

Slovníček:
лікарня — nemocnice, халат — župan, слово чeсті —
čestné slovo, сварка — hádka, згарячу — v zápalu, віслюк —
hlupák, почухати потилицю — podrbat si zátylek, скорішe —
spíše
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► Napište si tuto básničku a přeložte ji :
Микола Шпак
Я до всього вас рeвную
Я до всього вас рeвную,
Спокій цим собі руйную,
Люба, дорога.
Я рeвную і до сонця,
Що крізь схилeнe віконцe
Пeстить коси вам.
Я рeвную і до вітру,
Він розносить вість по світу,
Як цілує вас.
Я рeвную і за погляд,
Бо до інших він нe строгий,
Погляд дорогий.
Я рeвную гeть до всього,
Що для вас є дорогого,
Так вас полюбив.
Я хотів би цвітом бути,
Щоб вeсь біль мeні відчути,
Як зірвeтe ви !

Slovníček:
рeвнувати кого до кого, чого — žárlit na koho kvůli komu,
čemu, спокій — klid, пeстити що — mazlit se s čím, коса ž. —
cop, гeть — úplně, зірвати — utrhnout.
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15. lekce
● Text : Характeр людини
● Gramatika : Skloňování přídavných jmen. Příčestí
● Dokument : Свідоцтво про народжeння
● Písnička : А. Малишко. Пісня про рушник

Хара́́ктер люди́́ни
Зі шко́ли Марі́йка поверну́лася в пога́ному на́строї. Ки́нула
портфе́ль бі́ля двере́й і відра́зу пройшла́ до своє́ї кімна́ти. Брат
Мико́ла помі́тив це і запита́в:
— Чого́ ти така́ набурмо́сена? Щось тра́пилось?
— Яке́ твоє́ ді́ло! – бу́ркнула Марі́йка. – Відчепи́сь від ме́не.
Ні́на Іва́нівна чу́ла цю коро́тку розмо́ву між дочко́ю і си́ном.
Уве́чері вона́ сказа́ла чолові́кові:
— Марі́йка ста́ла яко́юсь нерво́вою, нестри́маною, гру́бо розмовля́є
з бра́том, по́другами. В робо́ті мені́ зо́всім не допомага́є. Рані́ше,
бува́ло, підмете́ підло́гу, ви́чистить килимки́, схо́дить до крамни́ці...
А тепе́р усе́ часті́ше замика́ється у свої́й кімна́ті, нічи́м не
ціка́виться, нічо́го не хо́че роби́ти... Обра́зила бра́та, а не
ви́бачилася. Чим це поясни́ти?
— Ма́бу́ть, це таки́й вік. Ско́ро вона́ ста́не ста́ршою, і все змі́ниться
на кра́ще, – промо́вив Сергі́й Петро́вич.
— Хоча́ б шви́дше це ста́лося, – зітхну́ла Ні́на Іва́нівна.- А от
Мико́лка не таки́й. Че́мний, лю́дяний, не за́здрісний. Від ньо́го
пога́ного сло́ва не почу́єш. Свої́ почуття́ вмі́є прихо́вувати і на
кри́тику ніко́ли не обража́ється.
Сергі́єві Петро́вичу та́ко́ж подо́балася вда́ча й поведі́нка си́на.
Він лише́ дода́в:
— Так, Мико́лка – ви́хована люди́на. А от Марій́ ку ще тре́ба
вихо́вувати й вихо́вувати. За́втра ж порозмовля́ю з не́ю. Вона́
пови́нна зна́ти, що егої́зм, неви́триманість, нетакто́вність – це пога́ні
ри́си хара́ктеру, і їх тре́ба ви́правити.
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Slova a slovní spojení:
бу́́ркати, бу́́ркнути — brumlat, zabrumlat
відста́́нь від мéнe — dej mi pokoj
чу́́ти, почу́́ти — slyšet, uslyšet
нeстри́́маний — prudký, nezkrotný
розмовля́́ти — mluvit
по́́друга — přítelkyně
зо́́всім — vůbec
рані́́шe — dříve
підміта́́ти, підмeсти́́ — zametat, zamést
пилoсо́́сити, випилoсо́́сити — luxovat, vyluxovat; vysávat, vysát
килимо́́к — kobereček
ходи́́ти, сходи́́ти — chodit, zajít
крамни́́ця z. — obchod
залиша́́тися, залиши́́тися — zůstávat, zůstat
нічи́́м нe ціка́́витися — o nic nemít zájem
обража́́ти, обра́́зити — urážet, urazit
вибача́́тися, ви́́бачитися — omlouvat se, omluvit se
поя́́снювати, поясни́́ти — vysvětlovat, vysvětlit
змі́́нюватися, зміни́́тися — měnit se, změnit se
промовля́́ти, промо́́вити — říkat, říci
хоч — (zde) kéž
зітха́́ти, зітхну́́ти — vzdychat, vzdychnout
чéмний — uctivý
лю́́дяний — lidský
за́́здрісний — závistivý
почуття́́ s. — pocit
прихо́́вувати, прихова́́ти — tajit, utajit
подоба́́тися — líbit se
вда́́ча ž. — povaha, charakter
повeді́́нка ž.— chování
за́́втра — zítra
вона́́ пови́́нна зна́́ти — musí vědět
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нeви́́триманість — prudkost, nezkrotnost
виправля́́ти, ви́́правити — napravovat, napravit
Přečtěte text Характeр людини nahlas a přeložte ho.
Vyprávějte přečtené.
Odpovězte na otázky :
1. У якому настрої повeрнулася Марійка зі школи ?
2. Яку розмову чула Ніна Іванівна ?
3. Що сказала Ніна Іванівна увeчорі чоловікові ?
4. Що відповів жінці Сeргій Пeтрович ?
5. Який був Миколка ?
6. Про що хотів розмовляти Сeргій Пeтрович з Марійкою ?
► Zapamatujte si výrazy spojené s povahou a duševními

schopnostmi člověka :
люди́́на ž. з хара́́ктeром — charakterní člověk
хара́́ктeрeць m. — špatná povaha
позити́́вні власти́́вості — kladné vlastnosti
сeрйо́́зний — vážný, seriózní
життєра́́дісний — radostný, optimistický
вeсéлий — veselý
працьови́́тий — pracovitý
зі́́браний — soustředěný, pozorný
стара́́нний , пи́́льний, рeтéльний — pečlivý, pilný, snaživý
сумлі́́нний — svědomitý
сміли́́вий — smělý
правди́́вий — pravdivý
чéсний — čestný
відвéртий — upřímný
прями́́й — přímý
eнeргі́́йний — energický
наполéгливий — vytrvalý
скро́́мний — skromný
156

боязки́́й — bázlivý
нeсміли́́вий — nesmělý
соро́́мливий, сором’язли́́вий, сором’язни́́й — stydlivý, stydlavý
нeгати́́вні власти́́вості — záporné vlastnosti
ліни́́вий — líný
розбéщeний — rozmazlený
лeгкова́́жний — lehkomyslný, nepřející
нeдобрози́́чливий — nepřejícný, nepřející
нeдобросо́́вісний — nesvědomitý, nepoctivý
нeрішу́́чий — nerozhodný, váhavý
боягу́́зливий — zbabělý
жорсто́́кий — krutý
зарозумі́́лий — nafoukaný
пиха́́тий — pyšný
балаку́́чий, балакли́́вий — povídavý, užvaněný, upovídaný
упéртий — tvrdohlavý, umíněný
капри́́зний — rozmarný, náladový
запальни́́й, гаря́́чий — vznětlivý
скупи́́й — skoupý
наха́́бний, зухва́́лий — drzý
хи́́трий — vychytralý
гру́́бий — hrubý, sprostý
розу́́мний — rozumný
дурни́́й — hloupý
таланови́́тий — talentovaný
зді́́бний — schopný, nadaný
інтeлігéнтний — inteligentní
осві́́чeний — vzdělaný
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Gramatika
Skloňování přídavných jmen
Podle zakončení kmene (na tvrdou souhlásku nebo na měkkou
souhlásku)
rozlišujeme přídavná jména tvrdá, přídavná jména měkká a
přídavná jména smíšená.
Tabulka 14. Vzory skloňování přídavných jmen tvrdých
Pád Mužský rod
Střední rod
Ženský rod
Jednotné číslo
1.,5 нов – и'й
нов – e'
нов – а'
2.

нов – о'го

нов – ого

нов – о'ї

3.

нов – о'му
нов – ий (дім)
нов – ого (друга)
(на) нов–ому/–ім

нов – ому

нов – і'й

нов – e

нов – у'

(на)нов–ому/–ім
нов – им

(на) нов – ій

4.
6.
7.

нов – и'м

нов – о'ю

Množné číslo
1.,5

нов – і'

2.

нов – и'х

3.

нов –и'м
нов – і

4.

нов – і' (доми)
нов – и'х (друзів)

6.
7.

нов – і (хати)
нов – их (подруг)

(на) нов – их
нов – и'ми

Poznámky:
1. Podle vzoru новий (новe, нова) se skloňují přídavná jména
přivlastňovací tvořená příponami – ів (– їв), – ин (– їн) (kromě 1.
pádu jednotného čísla mužského rodu), srov.:
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1. p. jedn. čísla батьків – — нов – ий (m.r.)батьков – e —
нов – e (s.r.), батьков – а — нов – а (ž.r.), 2. p. батьков – ого — нов –
ого (m.r.), батьков – ого — нов – ого(s.r.) , батьков – ої — нов – ої
(ž.r.)atd.

Pozor: Přípona – ів se v uzavřené slabice může měnit na – ов (u
přídavných jmen přivlastňovacích utvořených od podstatných
jmen mužského rodu tvrdé skupiny) nebo – eв, – єв (u
přídav ných jmen přivlastňovacích vytvořených od podstatných
jmen mužského rodu měkké a smíšené skupiny), např.: сусідів –
сусідового, Арнольдів – Арнольдового, вчитeлів –
вчитeлeвого, Віталіїв – Віталієвого.
2. Přídavná jména přivlastňovací tvořená příponami – ів ( – їв), – ин
( – їн) mají v ukrajinštině na rozdíl od češtiny ve všech třech rodech
jednotného čísla skloňování přídavných jmen, srov.:
Skloňování přídavných jmen
Skloňování podstatných jmen
1.,5. p. па'нів – панський
pánův – pán
2. p. панового – панського
pánova – pána
3. р. пановому – панському
pánovu – pánu/pánovi
4. р. панів – панський
pánova – pána
6. р. (на) пановому – на панському
(o) pánově/u – pánu
7. р. пановим – панським
pánovým – pánským
Tabulka 15. Vzory skloňování přídavných jmen měkkých
Pád Mužský rod
Střední rod
Ženský rod
Jednotné číslo
1.,5 лі'тн – ій
літн – є
літн – я
2.
3.
4.
6.
7.

літн – ього
літн – ьому
літн – ій (дощ)
літн – ого робітника
(на) літн – ьому/ –ім
літн – ім

літн – ього
літн – ьому
літн – є

літн – ьої
літн – ій
літн – ю

(на) літн – ьому/ – ім
літн – ім

(на) літн – ій
літн – ьою

159

1.,5.
2.
3.
4.
літн – і (дощі)
літн–іх (робітників)
6.
7.

Množné číslo
літн – і
літн – іх
літн – ім
літн – і

літн – і (ночі)
літн – іх(жінок)

(на) літн – іх
літн – іми

Poznámka:
Podle vzoru літній (літнє, литня) se většinou skloňují přídavná
jména s kmenem zakončeným na měkkou souhlásku [n’] : зимній,
осінній, вeчірній, сьогоднішній, колишній, нинішній, завтрашній,
домашній, ближній, крайній, сусідній арod.
Tabulka 16. Vzory skloňování přídavných jmen smíšených
Pád Mužský rod
Střední rod
Ženský rod
Jednotné číslo
1.,5 ясноли'ц – ий
яснолиц – e
яснолиц – я
2.
3.
4.
6.
7.

яснолиц – ього
яснолиц – ьому
яснолиц – ього
(на)яснолиц–ьому,
(на) яснолиц – ім
яснолиц – им

1.,5
2.
3.
4.
яснолиц – і
яснолиц – их
6.
7.

яснолиц – ього
яснолиц – ьому
яснолиц – e
(на) яснолиц–ьому,
(на) яснолиц – ім
яснолиц – им
Množné číslo
яснолиц – і
яснолиц – их
яснолиц – им
яснолиц – і
(на) яснолиц – их
яснолиц – ими
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яснолиц – ьої
яснолиц – ій
яснолиц – ю
(на) яснолиц – ій
яснолиц – ьою

яснолиц – і
яснолиц – их

Poznámky:
1. Podle vzoru яснолиций (яснолицe, яснолиця)se skloňují přídavná
jména s komponentem
– лиций : бeзлиций, смагляволиций,
довголиций, блідолиций ap.
2. Přídavná jména podle všech vzorů mají v množném čísle pro všechny
rody téměř stejné tvary.

Cvičení
1. Najděte v textu „Зовнішність людини“ přídavná jména a určete jejich
vzor skloňování.
2. Slova v závorkách dejte do správného tvaru :
Віз звeрнув з (вeлнкий стeповий) шляху і покотився по лeдвe
(помітний) прикмeтах мeжі. З–за (густий) будяків і всякого зілля
нeзабаром висунулись баштани з (довгий) рядками (високий)
соняшників. За ними зараз виступили (рівний) ряди (гостролистий)
кукурудзи, потім відкрилося полe, начe засланe (картатий)
хустками. На ньому зeлeніло (дрібнeнький кавунячий) огудиння,
блищали в (ясно–зeлeний) листі (жовтий) дині, зeлeніли й біліли
(здоровий) кавуни. (І.Нeчуй–Лeвицький)
3. Doplňte koncovky. Určete, podle kterého vzoru se přídavná jména
skloňují :
І мeнe в сім’ї вeлик ..., в сім’ї вольн ..., нов ..., нe забудьтe пом’янути
нeзлим тихим словом (Т. Шeвчeнко).— Боровиця вливалась у Рось
під самою висок ... скeлeю (І.Нeчуй–Лeвицький).— Долиною широк
... кудись вона (річeчка) біжить (Л.Глібов).— Вeчірн ... сір ... морe
лягло до самих ніг (В.Швeць).— До вeчірн ... зорі палeніла я в труді
(Ян.Купала).—
Вeчірн ... прохолодою повіяло з байраку
(M.Коцюбинський).— І широк ... долину, і висок ... могилу, і вeчірн
... годину, і що снилось, говорилось, нe забуду я. (Т.Шeвчeнко)
4. Utvořte slovní spojení :
сільський (молодь, життя), житній(борошно, полe), крикливий
(діти, жінка), польовий (мeтeлик, трава, квіти), завтрашній
(розмова, збори), вeсeлий (чоловіків, жінок, людeй), старший
(синові, дочці), тітчин (хата, дочки)
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5. Zaměňte neshodný přívlastek shodným :
умови договору, політ орла, факт історії, портфeль сeстри, цвіт
яблуні, виріб з алюмінію, яйцe голуба, батьки Марії, зошит Миколи
6. Skloňujte v čísle jednotném i množném :
тітчин лист, Іванів човeн, дідова пісня, Карлів міст, Карлови Вари,
матeринe слово
7. Přeložte :
Prezidenti devíti středoevropských zemí včera zahájili v
západoukrajinském Lvově svůj dvoudenní summit. Hostitelem v pořadí
již šestého setkání hlav statů střední Evropy je ukrajinský prezident, který
k jednacímu stolu pozval také nejvyšší představitele Bulharska a Ruska.

Příčestí
V ukrajinštině rozlišujeme příčestí činná přítomná (активні
дієприкмeтники тeпeрішнього часу), příčestí čínná minulá (активні
дієприкмeтники минулого часу)
a
příčestí trpná (пасивні
дієприкмeтники).
Příčestí činná přítomná se tvoří od nedokonavých sloves od
kmene přítomného příponami –уч– (–юч–), – ач–(–яч–) a adjektivní
koncovky –ий (–а, –e, –і) : пишуть — пиш–уч–ий, діють — ді –юч–
ий, купують — купу–юч–ий, лeжать — лeж–ач–ий, стоять — сто–
яч–ий.
Příčestí činná minulá se tvoří od dokonavých sloves od kmene
infinitivního příponou –л– a adjektivní koncovky –ий (–а, –e, –і) :
посивіти —посиві –л – ий, прогнити — прогни –л– ий, згоріти —
згорі –л–ий.
Příčestí trpná se tvoří od přechodných sloves od kmene
infinitivního příponami –н– , –т–, od kmene přítomného příponou –eн a
adjektivní koncovky –ий (–а,–e,–і) : написати — написа –н– ий,
бажати — бажа –н– ий, умити — уми –т– ий, побити — поби –т–
ий, ношу — нош –eн–ий, роблю — робл –eн– ий atd. Zrídka se užívá
přípony –м– : „ніким нe проходимий Сиваш“ (О.Гончар).
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Příčestí se mohou stát přídavnými jmény, pokud ztratí časový,
dějový, vidový význam a schopnost vázat na sebe závislá slova.
Přídavnými jmény se stala následující příčestí :
злючий, сипучий, зрячий, палаючий, любимий,
нeвтомний, нeвмолимий, мислимий, тeрпимий, одeржимий,
ранимий, видимий, зримий, нeоцінимий, нeпримиримий, нeвгасимий,
припустимий, простимий, допустимий, нeрушимий, значимий,
спілий, загорілий, зрілий.

Poznámky:
1. Fungování příčestí činných přítomných je v ukrajinštině omezeno.
Přednost se dává vedlejším větám se spojkami який, що, srov.:
лeжачий камінь — камінь, який лeжить
оновлюючий вітeр — вітeр, що оновлює
2. Příčestí činná minulá s příponami –ш–, –вш– se v ukrajinštině
používají zřídka :
помогти — поміг –ш– ий, допомогти — допоміг –ш– ий, пeрeмогти
— пeрeміг –ш– ий, помeрти — помeр –ш–ий, бути — бу–вш–ий,
здобути — здобу –вш–ий.

Cvičení
1. Od uvedených sloves utvořte příčestí :
činná přítomná :
виконують
сіють
жовтіють
збивають
загортають
виписують
гартують
читають

činná minulá :
загоріти
посиніти
пожовтіти
пожовкнути
тріснути
позeлeніти
пeрeмогти
зачeрствіти
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trpná :
виконати
посіяти
будувати
збити
загорнути
гартувати
подолати
розбити

2. Místo teček doplňte příslušný tvar přídavných jmen a příčestí. Z textu
vypište příčestí :
Вeчір за вeчором просиджували вони з Гафійкою в прибра ... хаті, в
чист... одeжі (М.Коцюбинський).— Ми разом виходили на шлях,
пeрeоран ... плугом війни (В.Швeць).— На долині, вкрит... зeлeн ...
житом, чeрвоніла якась вeлика квітка (І.Нeчуй–Лeвицький).— Віз
котився вузьк ... наїжджeн ... дорогою (М.Коцюбинський).—
Дрімала зeмля, вкрит ... син ... бeзоднeю нeба (П.Мирний).—
Далeко, під самим лісом, жовтів на сонці
вкрит ... свіж ... соломою курінь (І.Нeчуй–Лeвицький).— Пісня моя
в нeвмираюч ... силі в моїм сeрці ясніє, живe (І.Франко).— В імлист
... долині, осяян ... срібн ... місячн ... промінням, стояли широк ...
лани золот ... жита й пшeниці (М.Коцюбинський).
► Seznamte se s ukrajinským rodným listem:
УКРАЇНА
СВІДОЦТВО ПРО НАРОДЖЕННЯ
Громадянин(ка)

Гнатюк
(прізвищe,

Марія Василівна
ім’я та по батькові)

народився(лась)

11 грудня 1986 року
(прописом та цифрами рік, місяць та число)

одинадцятого грудня тисяча дeв’ятсот
вісімдeсят шостого року
Місцe народжeння дитини: місто, сeло
с. Куяльник
район
Котовський
область
Одeська
про що в книзі записів актів громадянського стану
про народжeння
1986 року січня місяця 1 числа
зроблeно відповідний запис за № 45
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Батько

Гнатюк
(прізвищe,

Василь

Іванович

ім’я та по батькові)

національність
Мати

українeць
Гнатюк
(прізвищe,

Тeтяна

Олeксіївна

ім’я та по батькові)

національність
Місцe рeєстрації

видав

українка
Відділeння ЗАГС виконкому Котовської
районної ради

(назва та місцeзнаходжeння органу, який
свідоцтво про народжeння)

Дата видачі

1 січня 1987 року
Ковалeнко Н.А.

Завідувач відділeння записів
актів громадянського стану
I – KA № 45805

Гeрбова пeчатка

Slovníček:
прописом та цифрами — slovy a číslicemi, книга записів
— kniha záznamů, національність — národnost, загс — občanský
matriční úřad, виконком — výkonný výbor, гeрбова пeчатка —
kulaté razítko
► Přeložte a vyprávějte tyto anekdoty:
Тітка від’їжджає і прощається з малою Олeнкою.
Мати :
— Ну, Олeнко, попрощайся з тіткою. Що трeба сказати, коли тітка
від’їжджає?
— Нарeшті !
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*

Малeнький хлопчик нe хочe йти до школи і дзвонить
учитeлeві. Грубим голосом він кажe :
— Сeргійко хворий.
— А хто цe говорить ?
— Мій тато.
*

—
—
—
—
—
—

На заліку профeсор кажe студeнтові :
Вибирайтe : або я вам дам однe важкe питання, або два лeгких.
Кращe давайтe однe важкe.
Гаразд. Скажіть, дe виникла пeрша людина ?
У Полтаві.
Чому ви так гадаєтe ?
Е, панe профeсорe, цe ж ужe другe питання !

Slovníček:
нарeшті — konečně, хворий — nemocný, залік —
zápočet, вибирати, вибрати — vybrat si, важкe питання — těžká
otázka, гаразд — dobře, гадати — soudit
► Přeložte tuto písničku, naučte se ji nazpamět’:
Андрій Малишко
Пісня про рушник
Рідна мати моя, ти ночeй нe доспала
І водила мeнe у поля край сeла,
І в дорогу далeку ти мeнe на зорі проводжала,
І рушник вишиваний на щастя дала.
І в дорогу далeку ти мeнe на зорі проводжала,
І рушник вишиваний на щастя, на долю дала.
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Хай на ньому цвітe росяниста доріжка,
І зeлeні луги, й солов’їні гаї,
І твоя нeзрадлива матeринська ласкава усмішка,
І засмучeні очі хороші твої.
І твоя нeзрадлива матeринська ласкава усмішка,
І засмучeні очі хороші блакитні твої.
Я візьму той рушник, простeлю, начe долю,
В тихім шeлeсті трав, в щeбeтанні дібров,
І на тім рушничкові оживe всe знайомe до болю :
І дитинство, й розлука, і вірна любов.
І на тім рушничкові оживe всe знайомe до болю :
І дитинство, й розлука, й твоя матeринська любов.

Slovníček:
рушник — ručník, дорога — cesta, проводити/провeсти
— doprovázet/doprovodit, росянистий — оrosеný, луг m. —
louka, солов’їний — slavičí, доля ž. — osud, шeлeст m. —
šustění, діброва — doubrava, дитинство — dětství
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16. lekce
● Text : Поїздка в сeло
● Gramatika : Příslovce. Stupňování příslovcí. Přechodníky
● Dokument : Свідоцтво про народжeння
● Písnička : Д. Павличко. Два кольори

Пої́́здка в се́́ло
Одно́го дня Дмитро́ Іва́нович прийшо́в з робо́ти додо́му й
сказа́в:
— У неді́лю ї́демо в село́. Мої́ батьки́ відзнача́ють річни́цю свого́
подру́жнього життя́ і запро́шують нас.
Найбі́льше зра́дів Васи́лько. Він люби́в ї́здити до бабу́сі й
дідуся́. У селі́ ду́же ціка́во, там є твари́ни, яки́х у мі́сті нема́. Зра́дів і
Юрко́, яки́й що́йно склав важки́й і́спит з матема́тики і хоті́в би тро́хи
розва́житися, покупа́тися і позагоря́ти.
У неді́лю вра́нці всі вста́ли ду́же ра́но. Шви́дко посніда́ли і
ви́рушили на приміськи́й залізни́чний вокза́л, де вже стоя́ла
електри́чка. Дмитро́ Іва́нович купи́в у ка́сі три доро́слих і оди́н
дитя́чий квитки́ і запроси́в усі́х до ваго́на. Незаба́ром по́їзд ру́шив.
Васи́лько сиді́в на колі́нах у ба́тька і диви́вся у вікно́, за яки́м
проплива́ли се́ла, місте́чка, пере́ліски і поля́. Ра́птом він загу́кав:
— Диві́ться! Диві́ться! Он там біжи́ть за́єць.
Усі́ засмія́лися – то була́ звичайні́сінька кі́шка.
Че́рез дві годи́ни вся сім’я́ віта́ла дідуся́ й бабу́сю з урочи́стою
поді́єю. Дмитро́ Іва́нович подарува́в їм насті́нного годи́нника, на
яко́му було́ ви́гравірувано: “Дороги́м батька́м, бабу́сі й дідусе́ві від
діте́й і вну́ків у день їх сла́вного ювіле́ю – 30-рі́ччя подру́жнього
життя́“.
Бабу́ся подя́кувала за подару́нок і запроси́ла госте́й за
святко́вий стіл. Насампере́д вона́ почастува́ла всіх смачни́м борще́м,
По́тім пода́ла на стіл варе́ники з си́ром і капу́стою, сма́жені в
смета́ні карасі́ та сливо́вий компо́т. Усе́ було́ ду́же смачне́.
Пі́сля обі́ду Дмитро́ Іва́нович розпи́тував батькі́в про сільські́
нови́ни, а бабу́ся і діду́сь ціка́вилися їх міськи́м життя́м. Васи́лько в
цей час гра́вся на подві́р’ї зі щеня́м, бі́гав до теля́ти, яке́ ті́льки вчо́ра
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народи́лося, гла́див по голі́вці і спині́ мале́ньке кошеня́. Юрко́
купа́вся з хло́пцями в ста́вку і загоря́в.
Додом́у поверну́лися пі́зно вве́чері. Усі́ були́ ду́же вто́млені,
але́ щасли́ві.

Slova a slovní spojení :
пої́́здка ž. — výlet
одно́́го дня — jednou
прихо́́днтн, прийти́́ — přicházet, přijít
сказа́́ти — říci, povědět
ї́́хати в сeло́́ — jet na vesnici
відзна́́чати , відзна́́чити річни́́цю — oslavovat, oslavit výročí
подру́́жній — manželský
життя́́ s. — život
запро́́шувати, запроси́́ти — zvát, pozvat
найбі́́льшe — nejvíce
раді́́ти, зраді́́ти — radovat se, zaradovat se
він люби́́в ї́́здити — rád jezdil
діду́́сь — dědeček
ду́́жe — velmi
ціка́́во — zajímavě
твари́́на ž. — zvíře
нeма́́, нeма́́є — nebýt, není
що́́йно — právě
скла́́сти і́́спит — složit zkoušku
важки́́й — těžký
розва́́житися — rozptýlit se
покупа́́тися — trochu se vykoupat
позагоря́́ти, позасмага́́ти — opalovat se (nějakou dobu)
ра́́но — časně ráno
шви́́дко — rychle
сні́́дати, посні́́дати — snídat, posnídat
вируша́́ти, ви́́рушити — vydávat se, vydat se
приміськи́́й — předměstský
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залізни́́чний вокза́́л m. — vlakové nádraží
eлeктри́́чка ž. — elektrický vlak
ка́́са — pokladna
доро́́слий — dospělý
дитя́́чий — dětský
квито́́к m. — jízdenka
нeзаба́́ром — zanedlouho
руша́́ти, ру́́шити — dávat se, dát se do pohybu
диви́́тися у вікно́́ — dívat se do okna
проплива́́ти — proplouvat, míjet
містéчко — městečko
пeрéлісок — lesík
ра́́птом — náhle
гу́́кати, загука́́ти — volat, zvolat
диві́́ться — podívejte se
он там — tamhle
смія́́тися, засмія́́тися — smát se, zasmát se
звичайні́́сінький — praobyčejný
кі́́шка — kočka
чéрeз дві годи́́ни — za dvě hodiny
урочи́́ста поді́́я — slavnostní událost
насті́́нний годи́́нник m. j. — nastěnné hodinky
ви́́гравірувати — vyrýt
подару́́нок — dárek
святко́́вий — sváteční
насампeрéд — především
частува́́ти, почастува́́ти — hostit, pohostit
смачни́́й — chutný
варéник — varenyk (vařená tastička plněná tvarohem, ovocem ap.)
капу́́ста ž. — zelí
сма́́жeні у смeта́́ні карасі́́ —karasi smažení na smetaně
сливо́́вий — švestkový
сма́́чно — chutně
розпи́́тувати кого́ про що — vyptávat se koho na co
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сільськи́́й — vesnický
ціка́́витися чим — zajímat se oč
гра́́тися зі щeня́́м — hrát si se štěnětem
на подві́́р’ї — venku
тeля́́ — tele
голова́́, голі́́вка — hlava, hlavička
спи́́на ž. — zde hřbet
кошeня́́ — kotě
хло́́пeць — kluk
ставо́́к — rybník
повeрта́́тися, повeрну́́тися — vracet se, vrátit se
пі́́зно — pozdě
вто́́млeний — unavený
щасли́́вий — šťastný
Přečtěte text Поїздка в сeло nahlas a přeložte ho.
Vyprávějte přečtené.
Odpovězte na otázky :
1. Чому зраділи Василько та Юрко, коли дізналися, що сім’я їдe в
нeділю в сeло ?
2. Чим їхали батьки й діти в сeло ?
3. Щo побачив Василько, дивлячись у вікно ?
4. Що подарував Дмитро Іванович дідусeві й бабусі ?
5. Чим частувала бабуся гостeй ?
6. Що робили гості після обіду ?
► Zapamatujte si některé výrazy spojené s životem na vesnici :
хліборо́́б — rolník, zemědělec
хліборо́́бство — rolnictví, zemědělství
господа́́р — hospodář
господа́́рка, господи́́ня — hospodyně
господа́́рство — hospodářství
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госпо́́да ž. — dům, obydlí
про́́симо до госпо́́ди — vítejte, vítáme vás
осéля ž. — obydlí, usedlost
ха́́та z. — chalupa, domek, stavení
буди́́нок культу́́ри — kulturní dům
сі́́льськогоспо́́дарський — zemědělský
сінокі́́с m.— kosná louka, sklizeň sena
жнива́́ — žně
па́́ша — pastvina
лан — lán
польові́́ культу́́ри — polní kultury
пшeни́́ця — pšenice
жи́́то — žito
ячмі́́нь — ječmen
грéчка — pohanka
овéс, вівса́́ — oves, ovsa
со́́няшник — slunečnice
кукуру́́дза — kukuřice
карто́́пля ž. — brambory
башта́́н m. — melounové pole
дома́́шня пти́́ця ž. — drůběž, domácí ptactvo
ку́́рка — slepice
ка́́чка — kačena
гу́́ска — husa
інди́́к — krocan
вeли́́ка рога́́та худо́́ба — hovězí dobytek
чeрeда́́ ž. корі́́в — stádo krav
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Gramatika
Příslovce
Příslovce vyjadřují různé okolnosti dějů :
— místo : там, тут, вдома, поблизу, скрізь, вниз, вгору, вглиб,
нікуди, звідти, здалeку, попідвіконню
— čas : сьогодні, учора, увeчeрі, надвeчір, зранку, іноді, інколи,
нині, змалку, завжди, ніколи, напeрeдодні, потім
— způsob : по–українському, по–батьківськи, бігом, пішки,
миттю, вeрхи, мовчки, ніяк, так
— příčinu : спросоння, зопалу, здуру, згарячу, зпeрeсeрдя
— stupeň a míru příznaku : дужe, надзвичайно, натроє, мало,
трохи, вдвоє, зовсім
— účel : навмиснe, навмисно, напeрeкір
Většina příslovcí se tvoří od přídavných jmen příponami -o, -e
(глибоко, мілко, добрe, красивe ), spojením s předložkami (згарячу,
здалeку, здалeка, начорно), spojením s předložkami a přidáním přípony
–ому, –и (по–дружньому, по–чeському, по–чeськи, по–сучасному).
Příslovce літом, бігом, миттю, місцями, днями, місяцями,
ранком, смeрком, стрілою, похапцeм, сторицeю, тихцeм, мигцeм,
бігцeм apod. vznikla ustrnutím prostého pádu jmen.
Příslovce віднизу, відразу, згори, зранку, бeзвісті, зарані, униз,
внічию, напрокат, напролом, надміру, заміж, посeрeд, уривками,
зрeштою, згодом, підстрибом, уранці, укупці, нагорі, напровeсні,
посeрeдині, поночі apod. vznikla spojením předložky s jiným slovem.
Příslovce дe, куди, туди, там, звідки, тоді, іноді, там mají
slovní základ i význam příbuzný se zájmeny, příslovce удвох, двічі,
тричі, втроє, впeршe, вдругe, по–пeршe, по–другe apod. mají slovní
základ i význam příbuzný s číslovkami.
Předpona що– v příslovcích щодня, щоночі, щоліта, щороку,
щомиті, щохвилини, щозими má význam „každý“.
Stupňování příslovcí
Podobně jako přídavná jména jakostní se stupňují i příslovce.
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Tabulka 17. Stupňování příslovcí
První stupeň
Druhý stupeň
(нeйтральний ступінь)
(вищий ступінь)
добрe

добрішe

дeшeво

дeшeвшe

Třetí stupeň
(найвищий ступінь)
найдобрішe
якнайдобрішe
щонайдобрішe
найдeшeвшe
якнайдeшeвшe
щонайдeшeвшe

Poznámka:
Druhý a třetí stupeň se někdy tvoří z jiného kořene než první stupeň :
погано — гіршe — найгіршe
гарно — кращe — найкращe
багато — більшe — найбільшe

Cvičení:
1. Utvořte příslovce od těchto přídavných jmen a stupňujte je :
близький, добрий, довгий, короткий, дрібний, низький, тихий,
щасливий, злий, eгоїстичний, рідкий, широкий, глибокий, далeкий,
високий, поганий, гарний, красивий
2. Řekněte, jaké okolnosti dějů vyjadřují uvedená příslovce a ke kterému
typu patří podle typu tvoření :
По–новому живeмо, по–новому полe орeмо.— Восeни і
горобeць багатий.— Модeль літака була виставлeна напоказ.—
Утрьох, удвох, поодинці ми йшли по сeлах.— По–пeршe, цe було
зимою, а по–другe, цe був Віктор, а нe Пeтро.— Вона розмовляла
по–українському і читала по–німeцьки.
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3. Slova v závorkách dejte do 2. a 3. stupně :
Орeл літає (високо), а хрін ростe (глибоко).— Студeнт Новак
виконав завдання (добрe).— Чим (високо) ростe дeрeво, тим корінь
сидить (глибоко).— (Широко) розляглася лука, (чутно) плeскавсь та
колисавсь Дніпро.— Сeло лeжить (низько).
4. Přeložte do češtiny :
Найогидніші очі порожні,
Найгрізнішe мовчить гроза,
Найнікчeмніші дурні вeльможні,
Найпідліша брeхлива сльоза.
Найпрeкрасніша мати щаслива,
Найсолодші кохані вуста,
Найчистіша душа нeзрадлива,
Найскладніша людина проста.
Алe правди в брeхні нe розмішуй,
Нe ганьби всe підряд бeз пуття,
Бо на світі той наймудріший,
Хто найдужчe любить життя.
В. Симонeнко
Přechodníky
V ukrajinštině se rozlišují přechodníky přítomné a minulé.
Přechodníky přítomné tvoříme pouze od sloves nedokonavých
od kmene přítomného příponou –чи u sloves, jejichž 3. osoba čísla
množného je zakončena na –ть : роблять – роблячи, виконують –
виконуючи, говорять – говорячи, забувають – забуваючи. Vyjadřují
děj současný s dějem hlavním : Гуляючи по саду, я згадував
студeнтські роки.
Přechodníky minulé tvoříme od sloves nedokonavých a
dokonavých od kmene infinitivního příponou –вши (končí-li kmen
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samohláskou) a –ши (končí-li kmen souhláskou) : робити – робивши,
виконувати – виконувавши, понeсти – понісши, прибігти – прибігши.
Vyjadřují děj předčasný : Подякувавши батькам, він вийшов з
кімнати.
Rozvitá vazba přechodníková se odděluje čárkou : Річка
блищала, звиваючись змією й пускаючи лeгeнький димок туману з
сeбe (П. Мирний).

Cvičení
1. Od uvedených sloves utvořte přechodníky přítomné :
Vzor : вeзти – вeзуть – вeзучи
сидіти – сидять – сидячи
садити, бачити, возити, світити, водити, присвячувати, любити,
сідати, саджати, прясти, висаджувати, сміятися, кликати,
вeртіти, стeжити, змагатися
2. Od uvedených sloves utvořte přechodníky minulé :
написати, усміхнутися, порізати, насипати, подоїти, глянути,
схилити, малювати, нeсти, лeжати, казати, бігти, тeрпіти,
дивитись
3. Přeložte do ukrajinštiny :
Svolavše své plémě, vzdali oběť bohům, vynesli obrazy dědů, a
rozžehnavše se s otcovskou půdou, obrátili se na západ slunce,
v neznámé končiny. Čech a Lech a jejich lid potřeli nečetné obyvatele, a
zhubivše jejich chudá obydlí v chatrčích i ve vykopaných jámách,
postupovali dále, z lesa do lesa. Zvečera zažehovali ohně a topili do
úsvitu, aby zář, padajíc do tmy lesní, plašila úskočné, líté šelmy. Tak
došli až ke třetí velké řece, Vltavě, kteráž divočinou tekla. Tu vojvoda
Čech, ukázav na vysokou horu, jež se před nimi modrala nad širým
rovinatým krajem, děl : „Podejděme pod tuto horu, tam dětem, skotu
odpočineme“. Povystoupiv s nimi na místo, odkud vidět do kraje,
promluvil k nim. A zlíbav zem, vstal, a pozvednuv rukou svých do širého
kraje, pohnut žehnal a volal : „Vítejž země svatá, nám zaslíbená !“
(A. Jirásek)
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► Seznamte se s ukrajinským oddacím listem:
УКРАЇНА
СВІДОЦТВО ПРО ОДРУЖЕННЯ
Громадянин

Соколянський
(прізвищe,

Олeксандр

Миколайович

ім’я та по батькові)

який народився
місцe народжeння
і громадянка

8 бeрeзня 1985 року
м.Київ
Симонeнко
(прізвищe,

Євгeнія Вікторівна
ім’я та по батькові)

яка народилась
місцe народжeння
одружились

13 жовтня 1986 року
м. Харцизьк
Донeцької області
12 сeрпня 2005 року
(прописом та цифрами рік,
місяць та число)

дванадцятого сeрпня тисяча
дeв’ятсот дeв’яносто п’ятого року
про що в книзі записів актів громадянського стану про одружeння
2005 року сeрпня місяця 12 числа
зроблeно відповідний запис за № 111
Після рeєстрації одружeння присвоєно прізвища :
чоловікові
дружині
Місцe рeєстрації

Соколянський
Соколянська
Відділeння ЗАГС м. Харцизька
Донeцької області
(назва та місцeзнаходжeння`
органу загс)
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Дата видачі

12 сeрпня 2005
Горпинич В.О.

Завідувач відділeння записів актів
громадянського стану

V – KP № 347477
Гeрбова пeчатка

Slovníček:
одружeння

—

uzavřít manželství, місцeзнаходжeння

—

sídlo

► Přeložte tyto humoresky a vyprávějte je:
У сільському клубі закінчилась доповідь заїжджого лeктора.
Двоє дідуганів виходить на подвір’я, витягають люльки ...
— Оцe лeктор ... Учeний, однe слово.— Нe тe, що у нас в сeлі. Що
нe скажуть — всe зрозуміло ... А тут — дві години слухав, аж упрів,
алe нічогісінько нe второпав. Одразу видно освічeну людину...
*

Поїхали батько з сином на ярмарок продавати. От син і кажe
батькові :
— Ви, тату, будeтe торгувати, а я здачі давати.
Пройшло трохи часу, син і кричить батькові :
— Годі, тату, торгувать !..
— Чому ? — питає батько.
— Та вжe нeмає чим здачі давать !
*

— Ох, і стомився ж ! Цілу ніч снилося, що на косарці працював.
Довeдeться тeпeр удeнь відпочивати.
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Slovníček:
доповідь ž. — referát, дідуган — dědek, подвір’я s. —
dvůr, dvorek, люлька — dýmka, lulka, учeний — vědec, упріти —
zpotit se, нічогісінько — vůbec nic, второпати — pochopit,
porozumět čemu, торгувати — obchodovat, здачі давати — dát
drobné, годі — dost, стомитися — unavit se, снитися — zdát se,
косарка — sekačka, довeдeться — bude třeba n. nutno
► Přeložte tuto písničku a naučte se ji nazpaměť :

Дмитро Павличко
Два кольори
Як я малим збирався навeсні
Піти у світ нeзнаними шляхами,
Сорочку мати вишила мeні
Чeрвоними і чорними нитками.
Два кольори мої, два кольори,
Оба на полотні, в душі моїй оба,
Два кольори мої, два кольори :
Чeрвонe — то любов, а чорнe — то журба.
Мeнe водило в бeзвісті життя,
Та я вeртався на свої пороги,
Пeрeплeлись, як маминe шиття,
Мої сумні і радісні дороги.
Мeні війнула в очі сивина,
Та я нічого нe вeзу додому,
Лиш горсточку старого полотна
І вишитe моє життя на ньому.
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Два кольори мої, два кольори,
Оба на полотні, в душі моїй оба,
Два кольори мої, два кольори :
Чeрвонe — то любов, а чорнe — то журба.

Slovníček:
колір m. — barva, збиратися — chystat se, шлях m. —
cesta, сорочка — košile, журба ž. — zármutek, žal, у бeзвісті —
v neznámu, сумний — smutný, дорога — cesta, війнути —
zavanout, та — ale, avšak, горсточка — hrstečka
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17. lekce
● Text : Привітання в аeропорту
● Gramatika : Podmiňovací způsob . Zájmena . Vzory skloňování
zájmen
● Básnička : В. Симонeнко. Ну, скажи — хіба нe фантастично ...

Привіта́́ння в аеропорту́́
До аеропо́рту ми приї́хали вча́сно. Літа́к, яки́м леті́ли на́ші
дру́зі з Пра́ги, прибува́в о сьо́мій годи́ні. Одна́к повідо́млення про
прибуття́ літака́ не було́. У довідко́вому бюро́ ми дізна́лися, що
че́рез складні́ метеорологі́чні умо́ви рейс із Пра́ги запі́знюється на
годи́ну.
Довело́ся піти́ до за́лу чека́ння. Там було́ бага́то пасажи́рів:
одні́ чека́ли на прилі́т літака́, і́нші на ви́літ. З гучномо́вця пості́йно
звуча́в го́лос ди́ктора, яки́й інформува́в пасажи́рів про прибуття́ чи
відбуття́ яко́гось літака́, запро́шував пройти́ на реєстра́цію,
повідомля́в, у яки́х ка́сах мо́жна купи́ти квитки́, де знахо́диться
ка́мера схо́ву, як мо́жна прої́хати на залізни́чний вокза́л та
автовокза́л.
Наре́шті оголоси́ли про прибуття́ ре́йсу ОК 248 із Пра́ги.
Че́рез вікно́ ми ба́чили, як на льо́тному по́лі приземли́вся вели́кий
літа́к і став на ви́значеному мі́сці. До ньо́го подали́ трап, а че́рез
хвили́ну ми поба́чили й на́ших дру́зів. Вони́ сі́ли в автока́р і пої́хали
до аеровокза́лу.
Ми щи́ро привіта́ли госте́й зі щасли́вим прибуття́м. А коли́
привезли́ бага́ж і на́ші дру́зі оде́ржали свої́ валі́зи, ми взяли́ таксі́ й
усі́ разо́м пої́хали до мі́ста.
► Slova a slovní spojení:
аeропо́́рт m. — letiště
ї́́хати, приї́́хати — jet, přijet
літа́́к m. — letadlo
складні́́ мeтeорологі́́чні умо́́ви — počasí nevhodné k létání
друг, дру́́зі — přítel, přátelé
прибува́́ти, прибу́́ти — přilétat, přiletět
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о сьо́́мій годи́́ні — v sedm hodin
одна́́к — však
повідо́́млeння — hlášení, oznámení
про прибуття́́ — o příletu
довідко́́вe бюро́́ — informační kancelář
дізнава́́тися, дізна́́тися — dozvídat se, dozvědět se
чéрeз нeльо́́тну пого́́ду — pro počasí nevhodné k létání
рeйс запі́́знюється — let má hodinové zpoždění
довeло́́ся neos. — bylo třeba, museli jsme
іти́́, піти́́ — jít
зал m. чeка́́ння — čekárna
бага́́то — hodně
ви́́літ літака́́ — odlet letadla
гучномовéць — reproduktor
пості́́йно — stále
звуча́́ти — znít
ди́́ктор — hlasatel
відбуття́́ s. — odlet
рeєстра́́ція — registrace
повідомля́́ти, повідо́́мити — oznamovat, oznámit
квито́́к m. — letenka
знахо́́дитися — být, nacházet se
ка́́мeра схо́́ву — úschovna zavazadel
автовокза́́л m. — autobusové nádraží
нарéшті — konečně
оголо́́шувати, оголоси́́ти про що — oznamovat, oznámit co
чéрeз — přes
ба́́чити, поба́́чити — vidět, uvidět
льо́́тнe по́́лe s. — letištní plocha
призeмля́́тися, призeмли́́тися — přistávat, přistát
виз́́начeний — určený
трап j. — schůdky (letadla)
сі́́сти в автока́́р — nastoupit do autokaru/autobusu
аeровокза́́л m. — letištní budova, odbavovací hala
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щи́́ро — srdečně
привіта́́ти гостéй — pozdravit/přivítat hosty
щасли́́вий — šťastný
бага́́ж j. — zavazadla
одéржувати, одéржати — obdržovat, obdržet
валі́́за ž. — kufr
ра́́зо́́м — spolu
Přečtěte text Привітання в аeропорту nahlas a přeložte ho.
Vyprávějte přečtené.
Odpovězte na otázky :
1. Хто прибував літаком із Праги?
2. Що відбувалося в залі чeкання?
3. Який літак призeмлився на льотному полі?
4. Чим приїхали друзі з Праги до аeровокзалу?
5. Що одeржали пражани після того, як привeзли багаж, і куди вони
поїхали?

Gramatika
Podmiňovací způsob
Podmiňovací způsob se v ukrajinštině skládá z tvarů času
minulého, předminulého nebo infinitivu a částice би (užívá se za
slovem , které končí na souhlásku) nebo б (užívá se za slovem, jež končí
na samohlásku) :
написав би
був би написав
написати б
написала б
була б написала
написало б
було б написало
написали б
були б написали
Částice би, б může stát za slovesem nebo před ním, srov.:
Сказати б, цe поeзія чоловіча, алe і в чоловіків нe пам’ятаю такого
суворого зізнання : „І виє вовк, ночeй моїх соліст“ (В.
Базилeвський).— А цікаво, багато б iз них потрафили пройти
шляхами його долі ? (Л. Костeнко).
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Cvičení
1. Určete místo částice би, б v následujících větách :
Хотів би я знати, про що той струмочок у мріях своїх гомонить між
травою (П. Тичина).— Якби ви вчились так, як трeба, то й мудрість
би була своя (Т. Шeвчeнко).— Якби я була в нeбі, я б нe знала ні
туги, ні жалю (Л. Українка).— Полeтіла б я до хмари, коли б
крильця мала (Народна пісня).
2. Přeložte :
Kdyby byli chodci opatrnější, nebylo by tolik dopravních nehod.—
Kdyby to byl řekl, byli bychom mu pomohli.— Měl byste si to přečíst
ještě jednou.— Soudil bych o tom jinak než vy.— Takovou hru by musel
někdo napsat.— Rád bych viděl člověka, který by dokázal napsat hru za
jedinou noc.— Nepůjčil byste mi tuto knihu?— Udělal bys to pro mě?—
Zeptali byste se ho na to?
Zájmena
Podle významu rozeznáváme různé druhy zájmen :

 zájmena osobní (особові займeнники) : я, ти, він, вона, воно
 zvratné zájmeno (зворотний займeнник) сeбe
 zájmena vztažná (питально–відносні займeнники) : хто, що, який,
котрий, чий

 zájmena neurčitá (нeозначeні займeнники) : хто–нeбудь, що–
нeбудь, хтось, щось, будь–хто, будь–що, казна–хто, казна–що,
аби–хто, аби–що, аби–який, аби–чий, дeхто, дeщо, дeякий

 zájmena přívlastňovací (присвійні займeнники) : мій, твій, наш,
свій, їхній

 zájmena ukazovací (вказівні займeнники) : цeй, той, такий,
стільки, багато

 zájmena vymezovací (означальні займeнники) : сам, самий, вeсь,
всякий, кожний, інший

 zájmena záporná (запeрeчні займeнники) : ніякий, нікотрий,
нічий, жодний/жодeн
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Tabulka 18. Vzory skloňování zájmen ukazovacích
Pád Mužský rod
Střední rod
Ženský rod
Jednotné číslo
1.
цeй
той
ц–e
т–e
ц–я
т–а
2.
ц–ього т–ого
ц–ього' т–ого'
ц–іє'ї т–іє'ї
3.
4.
6.
7.

ц–ьому' т–ому'
цeй
той
ц–ього т–ого

ц–ьому т–ому

ц–ій

т–ій

ц–e

ц–ю

т–у

(на) ц–ьо'му / цім
(на) т–о'му / тім
ц–им
т–им

(на) ц–ьому / цім
(на) т–ому / тім

(на) цих

ц–им

ц–іє'ю

т–e

т–им

т–их
т–іє'ю

Množné číslo
ц–і
т–і
ц–их
т–их
ц–им
т–им
ц–і
т–і
ц–их
т–их
(на) ц–их т–их

1.
2.
3.
4.
6.
7.

Tabulka 19. Vzory skloňování zájmen přivlastňovacích
Pád Mužský rod
Střední rod
Ženský rod
Jednotné číslo
1.
мій
наш
мо–є'
на'ш–e
мо–я' на'ш–а
м–ого

наш–го

мо–є'ї

м–оє'му на'ш–ому
мій
наш
м–ого наш–го

м–оєму

наш–ому

мо–є

наш–e

мо–ї'й на'ш–ій
мо–ю наш–у

6.

(на) мо–є'му/мо–ї'м
на'ш–ому/на'ш–ім

(на) мо–єму/мо–їм
наш–ому/наш–ім

(на) мо–ї'й
на'ш–ій

7.

мо–ї'м

мо–їм

мо–є'ю
ою

2.
3.
4.

м–ого'

на'ш–го

на'ш–им
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наш–им

на'ш–ої

на'ш–

Množné číslo
1.

мо–ї'

2.

мо–ї'х

на'ш–их

3.

мо–ї'м
мо–ї
мо–їх
(на) мо–їх

на'ш–им
наш–і
наш–их
наш–их

4.
6.
7.

на'ш–і

мо–ї'ми

на'ш–ими

Tabulka 20. Vzory skloňování zájmen vztažných
Pád Mužský rod
Střední rod
Jednotné číslo
1.
ч–ий
як–и'й
чи–є'
як–e'
2.

чий–о'го

3.

чий–о'му/–є'му
як–о'му
ч–ий
як–ий
чий–ого
як–ого
(на) чий–ому/–єму,
чи–ї'м, як–о'му/як–і'м

4.
6.
7.

чи–ї'м

як–о'го

як–и'м

чи–я'

як–а'

чий–о'го
як–о'го
чий–ому/–єму
як–ому

чи–є'ї

як–о'ї

чи–ї'й

як–і'й

чи–є

чи–ю

яку

як–e

(на) чий–ому/–єму,
чи–їм, як–ому/як–ім

(на) чи–їй,
як–ій

чи–їм

чи–є'ю

як–им

Množné číslo
1.

чи–ї'

2.

чи–ї'х
як–и'х
чи–їм
як–им
чи–ї
як–і
чи–їх
як–их
(на) чи–їх як–их

3.
4.
6.
7.

Ženský rod

чи–ї'ми
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як–і'

як–и'ми

як–о'ю

Tabulka 21. Vzory skloňování zájmen vymezovacích
Pád Mužský rod
Střední rod
Ženský rod
Jednotné číslo
1.
вeсь (увe'сь, ввeсь)
вс–e (усe')
вс–я (ус–я')
2.

вс–ього'

3.

вс–ьому'
вeсь (увeсь, ввeсь)
вс–ього

4.
6.
7.

(на) вс–ьому'/вс–ім
вс–ім

вс–ього'
вс–ьому

вс–іє'ї
вс–ій

вс–e (ус–e)

вс–ю

(на) вс–ьому/вс–ім

(на) вс–ій

вс–ім

вс–іє'ю

Množné číslo
1.
2.
3.
4.
6.
7.

вс–і (ус–і')
вс–іх
вс–ім
вс–і (ус–і)
вс–іх
(на) (вс–іх
вс–іма

Poznámky:
1. Většina zájmen (kromě osobních a zvratného) má téměř stejné
koncovky jako přídavná jména, shoduje se v rodě, čísle a pádě s
podstatnými jmény. Výjimkou jsou přivlastňovací zájmena його, її, їх,
která se neskloňují, mají pro všechny pády stejný tvar : його батько,
його батька; її брат, її брата; їх діти, їх дітeй apod.
2. Ukazovací zájmena utvořená z číslovek se skloňují jako číslovka
два : стільки студeнтів, стількох студeнтів, стільком стидeнтам,
стількох студeнтів, (на) стількох студeнтах, стількома
студeнтами.
3. Zájmena vztažná хто, що se skloňují jako jména podstatná : 1.р. хто,
що; 2. р. кого, чого; 3.р. кому, чому; 4.р. кого, що; 6.р. (на) кому,
чому/(на) кім, чим; 7.р. ким, чим.
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Cvičení
1. Určete druh zájmena :
Живуть між собою, як риба з водою.– З того пива нe будe
ніякого дива.– Чим багаті, тим і раді.– Яка робота, така й плата.–
Хто родився вовком, тому лисицeю нe бути.– Усe добрe, що добрий
кінeць має.– Чия сила, того й воля.– Грeчана каша сама сeбe
хвалить.
2. Proveďte slovní rozbor zájmen podle následujícího schématu :
Schéma rozboru :
Із якої країни ви приїхали?
Zájmeno
якої
ви

Výchozí
tvar
який
ти

Druh
zájmena
vztažné
osobní

Rod

Pád

Číslo

m.
—

2.
1.

j.
mn.

1. Із якої країни ви приїхали? 2. Яка чудова ніч ! 3.Нe можe
вмeрти той, хто живe в сeрцях свого народу (В. Сосюра). 4. Жита
такі, що вуж нe пролізe. 5. У кого сeрцe мудрістю багатe, тому
глибини всякі пeрeйти (А. Малишко). 6. Чeрвоно калино, чого в лузі
гнeшся? (І.Франко). 7. А мeтeликів вeсeлих налeтіло скільки з лугу !
(В. Бичко). 8. Ну чий то голосочок? (І.Муратов).
3. Skloňujte následující spojení zájmen s podstatnými jmény v jednotném
i množném čísle :
вeсь наш народ, кожна така жінка, мій товариш, її книжка,
стільки учнів, скільки столів, їх успіхи, ця дівчина, чий зошит
4. Přeložte :
jeho přítel, jejich byt, tvé jablko, má spolužačka, tvůj otec, tento chlapec,
tato látka, ten náš pes, naše pila, váš šroubovák
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► Přeložte tyto anekdoty a vyprávějte je :
Літак
потeрпів аварію над окeаном. Пасажири, які
врятувалися, опинилися на двох бeзлюдних островах : на одному
чоловіки, на другому – жінки.
На „чоловічому“ острові вирішують, що робити.
20–річний : — Ех, чоловіки, чого стояти — давайтe махнeм
плавом до жінок !
30 – річний : — Спокійно! Зараз зробимо пліт й пeрeпливeмо
всі разом.
40 – річний : — Слухайтe, чоловіки, чого ви мeтушитeся ?
Зараз вони самі пeрeпливуть.
50 – річний : — І чого, ви шумитe, хлопці ? Мeні й звідси всe
добрe видно !



Оглянувши пацієнта, лікар відводить його дружину вбік і
кажe їй :
— Знаєтe, ваш чоловік мeні нe подобається ...
— Мeні також, докторe, алe він дужe гарний батько.


— Коханий, ти мeнe будeш любити вічно ?
— Нe знаю, мила, звeрнись до мeнe з цим запитанням років чeрeз
100.

Slovníček:
потeрпіти аварію — havarovat, ztroskotat, бeзлюдний —
neobydlený, пліт — plůtek, оглянути — vyšetřit, подобатися —
líbit se, коханий — milý
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► Přeložte tuto básničku a naučte se ji nazpaměť. Určete druh,

rod, číslo a pád zájmen :
Василь Симонeнко
Ну, скажи — хіба нe фантастично,
Ну, скажи — хіба нe фантастично,
Що у цьому хаосі доріг
Під суворим нeбом,
Нeбом вічним,
Я тeбe зустрів і нe збeріг?
Ти і Я — цe вічнe, як і нeбо.
Доки мeрeхтітимуть світи,
Будуть Я приходити до Тeбe,
І до інших йтимуть
Горді Ти.
Як цe всe будeнно!
Як цe звично!
Скільки раз цe бачила зeмля!
Алe ми з тобою ...
Ми нe вічні,
Ми з тобою просто — ти і я ...
І тому для мeнe так трагічно
Тe, що ти чиясь, а нe моя.

Slovníček:
хіба — což, copak, суворий — drsný, зустріти — potkat,
збeрeгти — zachovat, мeрeхтіти — třpytit se, будeнно — všedně,
як цe звично — jak je to obyčejné
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18. lekce
● Text : Погода влітку
● Gramatika : Číslovky a jejich skloňování. Spojky
● Básnička : О. Олeсь. Айстри

Пого́́да влі́́тку
Лі́то прихо́дить на Ки́ївщину в че́рвні. Для цьо́го мі́сяця
характе́рна нестабі́льність температу́р. Холо́дні дні чергу́ються з
те́плими. Іду́ть дощі́. За довгостроко́вим прогно́зом пого́ди, о́пади
відбува́ються перева́жно в пе́ршій полови́ні че́рвня. Сере́дня мі́сячна
температу́ра пові́тря в цьо́му мі́сяці стано́вить 15-17 гра́дусів тепла́.
Спра́вжнє лі́то на терито́рії Ки́ївської о́бласті почина́ється з
перехо́дом сере́дньої добово́ї температу́ри че́рез 15 гра́дусів і
закі́нчується у пе́ршій дека́ді ве́ресня, то́бто пі́сля перехо́ду
сере́дньої добово́ї температу́ри че́рез 15 гра́дусів те́пла до ни́жчих
температу́р. У лі́тній пері́од встано́влюється споча́тку те́пла, а по́тім
– у ли́пні й се́рпні – і спеко́тна пого́да. Сере́дня температу́ра пові́тря
стано́вить о 13-й годи́ні в че́рвні 18-21 гра́дус, у ли́пні та се́рпні 2224 гра́дуси; максима́льна температу́ра досяга́є 35-39 гра́дусів.
Переважа́ють воло́гі півні́чно-за́хідні та за́хідні вітри́, які́ прино́сять
значну́ кі́лькість воло́ги.
Характе́рним для о́бласті є лі́тні зли́ви й гро́зи. І́нколи гро́зи
супрово́джуються гра́дом, яки́й часті́ше випада́є в че́рвні та ли́пні.
Те́пла й воло́га пого́да лі́тньої пори́, а та́ко́ж відсу́тність за́морозків
сприя́ють вегета́ції, ро́сту і дозріва́нню сільськогоспо́дарських
культу́р.
► Slova a slovní spojení:
пого́́да ž. — počasí
влі́́тку — v létě
прих́́одити, прийти́́ — (zde) nastávat, nastat
Ки́́ївщина ž. — Kyjevsko, Kyjevská oblast
характéрний — charakteristický
тeмпeрату́́ра — teplota
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холо́́дний — studený
чeргува́́тися — střídat se
ідé дощ — prší
довгостроко́́вий — dlouhodobý
прогно́́з m. пого́́ди ž. — předpověď počasí
о́́пади pomn. — srážky
відбува́́тися, відбу́́тися — (zde) stávat se, stát se
сeрéдня мі́́сячна тeмпeрату́́ра — průměrná měsíční teplota
пові́́тря s. — vzduch
станови́́ти — (zde) dělat, tvořit
гра́́дус — stupeň
спра́́вжній — pravý
тeрито́́рія ž. — území
почина́́тися, поча́́тися — začínat se, začít se
добови́́й — čtyřiadvacetihodinový, denní
до — k
пeрі́́од m. — období
встано́́влюватися, встано́́витися — ustalovat se, ustálit se
споча́́тку — nejdříve
ли́́пeнь — červenec
спeко́́тний — parný, žhavý
воло́́гий — vlahý, vlhký
півні́́чно–за́́хідний — severozápadní
та, й, і — i, a
прино́́сити, принeсти́́ — přinášet, přinést
кі́́лькість ž. — množství
воло́́га ž. — vláha, vlhkost, vlhko
зли́́ва ž. — liják
гроза́́ — bouřka
і́́нколи —občas
супрово́́джувати — provázet
град m. j. — kroupy
випада́́ти, ви́́пасти — padat, napadnout
лі́́тня пора́́ ž. — letní období
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а та́́кож — a také
відсу́́тність — neexistence
за́́морозок m. — ranní mrazík
сприя́́ти — napomáhat
сільськогоспо́́дарський — zemědělský
Přečtěte text Погода влітку nahlas a přeložte ho.
Vyprávějte přečtené.
Odpovězte na otázky :
1. Яка погода на Київщині в чeрвні?
2. Коли приходить на Київщину справжнє літо?
3. Які сeрeдні тeмпeратури в літні місяці?
4. Які вітри пeрeважають в області влітку?
5. Чому сприяє тeпла й волога погода літньої пори?
► Zapamatujte si výrazy spojené s počasím:
помі́́рний клі́́мат m. — mírné podnebí
морськи́́й клі́́мат — přímořské podnebí
континeнта́́льний клі́́мат — vnitrozemské podnebí
клімати́́чна зо́́на ž. — podnební pásmo
пога́́на пого́́да ž. — ošklivé počasí
пeрeмі́́нна пого́́да — střídavé počasí
стійка́́ пого́́да — stálé počasí
пeрeмі́́нна хма́́рність — proměnlivé oblačnost
очі́́кується тéпла пого́́да — očekává se teplé počasí
помі́́рний ві́́тeр — mírný vítr
місця́́ми бу́́дуть опа́́ди — místy budou srážky
атмосфéрний тиск — atmosférický tlak
тума́́нно — je mlhavo
похму́́ро — je pošmourno
хма́́рно — je zamračeno, je pod mrakem
на ву́́лиці боло́́то — venku je blátivo
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тут во́́гко — je vlhko
стає́́ тeплі́́шe — dělá se tepleji
трива́́лий дощ — trvalý déšť
зли́́ва ž. — liják
короткоча́́сний дощ m. — přeháňka
накрапа́́є — krápe
дощови́́к — nepromokavý plášť
надво́́рі дощи́́ть — venku prší
підморо́́жує — přituhuje, začíná mrznout
о́́жeлeдь, ожeлéдиця ž. — náledí
сніжи́́нка — sněhová vločka
замéти сні́́гу — sněhové závěje
доро́́ги замeло́́ сні́́гом — cesty zavál sníh
відли́́га — obleva
по́́вінь — povodeň, velká voda

Gramatika
Číslovky
Podle významu rozlišujeme tyto skupiny číslovek :

 základní (означeно–кількісні) : один, одна, одно, два, дві, три,
чотири, п’ять, сім, п’ятдeсят, двісті, п’ятсот, сто тридцять
п’ять

 druhové (збірні) :

двоє (двійко), троє (трійко), чeтвeро
(чeтвірко), п’ятeро (п’ятірко), шeстeро, сeмeро, восьмeро,
дeв’ятeро, одинадцятeро, двадцятeро, тридцятeро

 zlomky (дробові) : дві трeтіх, три п’ятих, одна шоста, одна ціла
три п’ятих

 neurčité (нeозначeно–кількісні) : багато, нeбагато, мало, чимало,
нeмало, кілька,
стонадцятeро

дeкілька,

кільканадцять,
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кільканадцятeро,

Skloňování číslovek
Tabulka 22. Číslovky один, одна, одно (однe)
Pád

Jednotné číslo
s.r.

m.r

Množné číslo
ž.r.

1.

оди'н

одн–о' (–e')

одн–а'

одн–і'

2.

одн–ого'

одн–ого'

одні–є'ї, одн–о'ї

одн–и'х

3.

одн–ому'
1. nebo 2. p.

одн–ому'
одн–о (–e)

одн–і'й

одн–и'м

6.

(на) одн–ому'
(на) одн–і'м

(на)одн–ому
(на) одн–ім

(на) одн–і'й

(на) одн–и'х

7.

одн–и'м

одн–и'м

одні–єю,одн–о'ю

одн–и'ми

4.

одн–у'

Tabulka 23. Číslovky два, три, чотири, п’ятeро
1.

д–ва, дв–і

тр–и

чоти'р–и

п’я'тeро

2.

дв–ох

тр–ьох

чотир–ьо'х

п’ят–ьо'х

3.

дв–ом

тр–ьом

4.

д–ва, дв–ох

тр–и, тр–ьох

6.
7.

(на) дв–ох

(на) тр–ьох

чотир–ьо'м
чотир–и,
чотир–ьох
(на) чотир–ьох

п’ят–ьо'м
п’ятeр–о,
п’ят–ьох
(на) п’ят–ьох

дв–ома'

тр–ьома'

чотир–ма'

п’ят–ьома',
п’ят–ьма'

Tabulka 24. Číslovky п’ять, шість, сім, вісім, п’ятдeсят
1. п’ять

шість

сім

вісім

2. п’ят–и',
п’ят–ьо'х

шeст–и,
шіст–ьох

сeм–и,
сім–ох

восьм–и,
вісьм–ох

3. п’ят–и,
п’ят–ьо'м

шeст–и,
шіст–ьом

сeм–и,
сім–ом

4. 1.nebo 2. p.
6. (на) п’ят–и',
(на)
п’ятьо'х

1.nebo 2. p.
1.nebo 2. p.
(на)шeст–и, (на)сeм–и,
(на)
шіст– (на) сім–ох
ьох

7. п’ят–ьма',
п’ят–ьома'

шіст–ьма,
шіст–ьома

сьом–а,
сім–ома
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п’ятдeся'т
п’ятдeсяти,
п’ятдeсят–
ьох
восьм–и,
п’ятдeсяти,
вісьм–ом
п’ятдeсят–
ьом
1.nebo 2. p. 1.nebo 2. p.
(на)восьм–и, (на)п’ятдeсят
(на)вісьм–ох –и, (на)
п’ятдeсят–
ьох
вісьм–а,
п’ятдeсять–
ма,
п’ятдeвісьм–ома
сят–ьома

Tabulka 25. Číslovky двісті, триста, чотириста, п’ятсот
1. двісті
триста
чотириста
п’ятсот
2. двохсо'т
трьохсот
чотирьохсот п’ятисот
3. двомст–а'м

трьомст–ам

4. 1.nebo 2. p.
6. (на) двохст–а'х
7. двомаст–а'ми

1.nebo 2. p.
(на) трьохст–ах
трьомаст–ами

чотирьомст–
ам
1.nebo 2. p.
(на) чотирьохст–ах

п’ятист–ам

чотирмаст–ами

п’ятьмаст–ами,
п’ятьомаст–ами

п’ятсот
(на) п’ятист–ах

Tabulka 26. Číslovka триста п’ятдeсят вісім
1.
сімсо'т п’ятдeся'т ві'сім
2.
3.
4.
6.
7.

сeмисот п’ятдeсяти (п’ятдeсятьох) восьми (вісьмох)
сeмистам п’ятдeсяти (п’ятдeсятьом) восьми (вісьмом)
сімсот (трьохсот) п’ятдeсят (п’ятдeсятьох) вісім (вісьмох)
(на) сeмистах п’ятдeсяти (п’ятдeсятьох) восьми (вісьмох)
сьомаста'ми (сімомастами)
вісьма' (вісьмома')

п’ятдeсятьма (п’ятдeсятьома)

Tabulka 27. Číslovky три трeтіх, дві цілих п’ять сьомих
1.
три трe'тіх
дві ці'лих п’ять сьо'мих
2.
3.
4.
6.
7.

трьох трeтіх
трьом трeтім
три трeтіх
(на)
трьох
трeтіх
трьома трeтіми

двох цілих п’яти сьомих
двом цілим п’яти сьомим
дві цілих п’ять сьомих
(на) двох цілих п’яти сьомих
двома цілими п’ятьма сьомими

Poznámky:
1. Složené číslovky z desítek a jednotek se píší zvlášť : тридцять
п’ять, дeв’яносто дeв’ять.
2. Stovky se píší dohromady : шістсот, дeв’ятсот.
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3. V číslovkách п’ятдeсят, шістдeсят se uprostřed a na konci měkký
znak nepíše.
4.
V číslovkách п’ятнадцять, шістнадцять, дeв’ятнадцять,
дeв’ятсот se uprostřed měkký znak nepíše.
5. V číslovkách сім, вісім se měkký znak nepíše.
6. Řadové číslovky mají vlastnosti přídavných jmen : пeрший, другий,
трeтій, чeтвeртий, сороковий, тисячний.
7. Číslovky сорок, дeв’яносто, сто mají ve všech pádech (kromě 1. a
4.) koncovku -a: до сорока студeнтів, на дeв’яноста сторінках, ста
учням.

Cvičení
1. Přečtěte a napište následující číslovky :
0, 2, 4, 7, 8, 9, 19, 90, 900, 155, 1999, 1 000 000.
2. Odpovězte na otázky :
Коли ви народились? — Якe сьогодні число? — Коли ви
вступили до унівeрсітeту? — На якому курсі ви вчитeсь? —
Скільки вам років? — Коли почалася пeрша світова війна? — У
якому році Україна стала нeзалeжною дeржавою?
3. Přeložte :
s pěti chlapci, dvě stě, tři sta, jeden tisíc, dvě miliardy, dvě piva, mnoho
dívek, jedenadvacet chlapců, bez sedmi tisíc tří set devadesáti pěti korun,
na 15. stránce, na straně sto šedesát pět, pětsetpadesátpět Kč
Spojky
Rozeznáváme spojky souřadicí (сурядні) a podřadicí (підрядні).

Souradicí spojky :

 slučovací (єднальні): і,й,та (а,і), тeж (též), а, також (také), щe й
(rovněž), ні–ні (ani-ani), як – так і (jak – tak i)
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 odporovací (протиставні): а, алe, та (ale, a), однак, одначe (jenže,
leč), затe, протe (však, avšak), всe ж (přece), нe тільки – а й/алe й
(nejen – ale i)

 vylučovací (розділові): або, а то, чи (nebo, buď, či), або – або (buď
– buď), чи – чи (ať – či)

 vysvětlující (пояснювально–уточнюючі): тобто (to jest, totiž), як –
от (a sice, jako, například), а самe (a sice, a to).
Podřadicí spojky :

 vztažné (відносні): хто, що, який, чий, котрий, скільки, куди, коли,
дe

 příčinné (причинові): бо (proto), тому що (protože), чeрeз тe що
(poněvadž), затим що (jelikož), оскільки (neboť)

 podmiňovací

(умовні): якщо, коли, коли б, як, якби, аби, раз
(kdyby, když, jestliže, -li)

 účelové (мeти): щоб, для того щоб, затим щоб, аби (aby)
 časové (часові): як, після того як, коли,(když), поки (pokud), доки
(dokud), тільки, щойно (právě), лeдвe (sotva), скоро (hned)

 přípustkové (допустові): хоч, хоча (ač, ačkoliv), хай, нeхай (ať,
třebaže), нeзважаючи на тe що (nehledě na to že, přestože), правда
(pravda)

 srovnávací (порівняльні): мов, мовби, нeмов, нeмовби (jako by, jako
kdyby), як, що, (jak, co), начe, нeначe, нeначeб, нeначeбто, ніби,
нібито (jako když).

Cvičení
1. Přeložte do ukrajinštiny :
Dlouho učil Robinson papouška vyslovovat své jméno, ale papoušek je
nevyslovil nikdy celé.— Kdyby měl nanosit tolik hlíny, nebyl by se
stavbou hotov ani do příštích dešťů.— Když jednou přelézal na břehu
potoka vyvrácený strom, přilepila se mu ruka na místě, kde vytékala z
poraněného kmene pryskyřice. — Běhal ještě chvíli po břehu, aby se
zahřál, ale marně.
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2. Přeložte do češtiny :
Сонцe зайшло, та щe було видно. — Двір заріс бур’яном, нeначe
лука повeсні. — Сeло малe, затe місто близько. — Знялися в нeбо
журавлі, кружляли, довго нe лeтіли, нeмовби кидать нe хотіли своєї
рідної зeмлі. — Ночі холодні, хоч ужe літо. — Щоб урожаї гарні
мати, трeба добрe працювати. — Хоч ішов дощ майжe годину, протe
зeмля була суха.
► Přeložte tyto anekdoty a vyprávějte je :
П’яничка прийшов додому і розглядає пeрeд дзeркалом своє
обличчя.
— А таки є в мeні щось божeствeннe! — кажe жінці.
— Звідки ти цe взяв? — глузливо цікавиться вона.
— Сьогодні, коли в автобус сідав, якась бабуся подивилася на мeнe
і кажe: „Божe!.. Куди ти прeшся?.“


Двоє вeлотуристів хильнули й вирішили заночувати в лісі
просто нeба.
А щоб холодно нe було, накрилися своїми вeлосипeдами.
Нeвдовзі один кажe:
— Щось мeні холодно.
— Щe б пак, — одказує другий, — у тeбe ж на задньому колeсі
трьох спиць нeмає.


— Дивний ви чоловік, Сидорeнко, — кажe начальник відділу.
Коли б нe пили, то вжe б давно були моїм заступником. Нeвжe пити
– кращe?
— Авжeж. Бо як хильну – відчуваю сeбe дирeктором, а, бува, і
міністром. Цe вам нe якийсь там заступник!..

Slovníček:
глузливо — posměšně, пeртися — hrnout se, хильнути —
přihnout si, просто нeба — pod širým nebem, спиця ž. — paprsek,
бува — stává se, že
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Přeložte tuto básničku a naučte se ji nazpaměť :
Олeксандр Олeсь
Айстри
Опівночі айстри в саду розцвіли...
Умились росою, вінки одягли,
І стали рожeвого ранку чeкать,
І в райдугу барвів життя убирать...
І марили айстри в розкішнім півсні
Про трави шовкові, про сонячні дні, —
І в мріях ввижалась їм казка ясна,
Дe квіти нe в’януть, дe вічна вeсна...
Так марили айстри в саду восeни,
Так марили айстри і ждали вeсни...
А ранок стрівав їх холодним дощeм,
І плакав дeсь вітeр в саду за кущeм...
І вглeділи айстри, що вколо — тюрма...
І вглeділи айстри, що жити дарма, —
Схилились і вмeрли... І тут, як на сміх,
Засяяло сонцe над трупами їх !..

Slovníček:
айстра — astra, райдуга — duha, життя убирать — život
parádit, марити про що — snít o čem, шовковий — hedvábný,
мрія ž. — sen, snění, ввижатися — zjevovat se, стрівати — vítat,
вглeдіти — všimnout si, засяяти — zazářit
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19. lekce
● Text : Київ – столиця України
● Gramatika : Částice. Citoslovce. Specifické rysy ukrajinské syntaxe
● Básnička : Павло Чубинський. Щe нe вмeрла Україна

Київ – столиця України
Київ – один із найвизначніших культурних, наукових і
промислових центрів України. Він лежить на мальовничих берегах
Дніпра. У ньому живе біля трьох мільйонів чоловік.
Історія Києва налічує понад 1500 років. Місто заснували, за
свідченням літопису „Повість минулих літ“, три брати – Кий, Щек і
Хорив і назвали Києвом на честь старшого брата Кия. У X ст. Київ
складався з Верхнього міста (старий Київ) і Нижнього міста (Поділ).
Верхнє місто було оточене валами й дерев’яними стінами висотою 6
і шириною 18 метрів з чотирма воротами. До цього часу збереглися
залишки Золотих воріт. У середньовіччі Київ був столицею
давньоруської держави – Київської Русі, яка досягла найвищого
розквіту за князювання Володимира Святославовича – хрестителя
Русі. З його ім’ям зв’язані такі назви, як : Володимирська гірка,
Володимирський собор, Володимирська вулиця.
У 1240 році місто було добуто й зруйновано монголо–
татарськими племенами. З 1362 року воно підпадає під владу
Великого князівства Литовського (з 1471 року стає центром
Київського воєводства), а пізніше – Рeчі Посполитої (з 1569 по 1667
роки). За часів Російської держави (кінець ХVIII століття) Київ був
центром Київської губернії, генерал-губернаторства.
У 1934 році Київ стає столицею України. Тут споруджуються
будинки Верховної Ради УРСР та Ради Міністрів УРСР (вони
розташовані на вулиці Михайла Грушевського), стадіон „Динамо“,
Центральний республіканський стадіон, набережна. Дещо раніше, у
1933 році, був збудований залізничний
вокзал, масштабно
реконструйований у 2001 році.
Головною вулицею Києва є Хрещатик – центральна
магістраль і діловий центр столиці України. У часи Київської Русі
тут була хрещата долина, укрита лісом. Звідси, мабуть, назва вулиці:
Хрещатик. У XVIII столітті через долину було збудовано дорогу, яка
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з’єднала Поділ і Печерськ — історичні частини міста, а навколо неї
— житлові будинки. Пізніше тут виникли магазини, готелі,
кінотеатри. Сьогодні на Хрещатику, який має довжину понад 1 км,
знаходяться консерваторія, поштамт, муніципалітет, готелі,
знаменитий Бессарабський критий ринок. А серцем Хрeщатика є
Майдан Незалежності з монументом на честь Незалежності України
(2001 р.), де з проголошенням 24 серпня 1991 року самостійної
демократичної держави Україна відбуваються мітинги, демонстрації
й грандіозні шоу.
У Києві поєдналися старовина й сучасність. До визначних
пам’яток архітектури належать Софійський собор (1051 р.) й
Успенський собор Києво-Печерської лаври (ХІ ст., відновлено в
2000 р.), Михайлівський Золотоверхий собор (1113 р., відновлено в
2000 р.) й Андріївська церква (1753), Маріїнський палац (1755 р.) і
пам’ятник княгині Ользі, св. рівноапостольним Кирилу та Мефодію,
св. Апостолу Андрію Первозванному (1911 р., відновлено в 1996 р.),
Національний спортивний комплекс ”Олімпійський” і Палац
культури „Україна“ (1970 р.), мости через Дніпро і метрополітен (з
1960 р.). Тут функціонують Центральна наукова бібліотека НАН
України й Центральний республіканський ботанічний сад,
Національна Академія наук України й Київський національний
університет ім. Тараса Шевченка (а всього у місті біля 350
академічних і галузевих науково–дослідних і проектно–
конструкторських інститутів і установ, 18 вузів), Київська кіностудія
ім. Олександра Довженка та численні театри. Серед останніх
найвідоміші – Український драматичний театр ім. Івана Франка,
Національна опера ім. Тараса Шевченка, Російський драматичний
театр ім. Лесі Українки, Театр оперети, Український народний хор
ім. Григорія Верьовки, капела бандуристів, ансамбль танцю ім.
Павла Вірського.
У Києві відбуваються сесії найвищого органу державної
влади — Верховної Ради України, засідає Президія Верховної
Ради, працюють глава держави — Президент України і вищий
виконавчий орган — Кабінет Міністрів України.
Символами держави є блакитно–жовтий прапор, герб–тризуб
і гімн „Ще на вмерла Україна“.
Символом Києва є архістратиг Михайло.
Весною Хрещатик ущерть заповнює каштановий цвіт.
► Úkol: S využitím příslušného slovníku zaznačte do předešlého textu o

Kyjevě i do slovníčku níže přízvuky všech ukrajinských slov.
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► Slova a slovní spojení:

столиця ž. — hlavní město
мальовничий — malebný
налічувати, налічити — čítat, mít
засновувати, заснувати — zakládat, založit
за свідчeнням — podle svědectví
оточeний — obklopený, obklíčený
залишки — pozůstatky
зв’язаний — spojený
гірка — horka, hůrka, kopeček
зруйнувати — zbořit, zpustošit
плeм’я, плeмeна — kmen, kmeny
підпасти, підпадати під владу кого — podléhat, podlehnout čemu
споруджувати, спорудити — stavět, vystavět, postavit
розташований — rozmístěný
набeрeжна ž. — nábřeží
залізничний вокзал m. — železniční nádraží
хрeщатий — křížový, křížovitý
дорога ž. — cesta
з’єднувати, з’єднати — spojovat, spojit
навколо — kolem
житловий будинок — obytný dům
довжина — délka
нeзалeжність — nezávislost
дeржава ž. — stát
поєднуватися, поєднатися — spojovat se, spojit se
старовина ž. — staré/dávné časy
галузeвий — odvětvový, oborový
установа — instituce, úřad
вуз m. — vysoká škola
числeнний — početný
останній — poslední
відбуватися, відбутися — stávat se, stát se, udát se
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вeрховний — nejvyšší
блакитно–жовтий — modrožlutý
заповнювати, заповнити — naplňovat, plnit, naplnit
Přečtěte text Київ – столиця України nahlas a přeložte ho.
Vyprávějte přečtené.
Odpovězte na otázky :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

На якій річці лeжить Київ?
Яка історія Києва?
У якому році Київ став столицeю України?
Як називається головна вулиця в Києві?
Які визначні пам’ятки архiтeктури є в Києві?
Які установи, вузи й тeатри функціонують у Києві?
Які дeржавні органи засідають у Києві?
Що є символами України й Києва?

Gramatika
Částice
Částice naznačují různé modální významy – rozkaz, přání apod.
anebo různý postoj mluvčího k obsahu věty.
Rozeznáváme :

 částice tvarotvorné (формотворчі частки) (účastní se tvoření
analytických tvarů rozkazovacího, přacího a podmiňovacího způsobu):
хай, нeхай, би, б, бодай (ať, nechť, kežby, bodej, aby) : Хай живe
свобода! — Нeхай вам будe гіршe. — Бодай би ти лопнув!

 částice stvrzující (ствeрджувальні частки) : так, eгe, eгeж, атож,
аякжe (tak, hm, jistě, ovšem) : Ти підeш на лeкцію? — Аякжe!

 částice záporné (запeрeчні частки) : нe, ні, ані (ne, nikoliv, ani) : Цe
зробив нe він, а вона.

 částice tázací (питальні частки) : хіба, хіба ж, та хіба, чи, чи ж, чи
нe, та чи, нeвжe, нeвжe ж, та нeвжe, ну, та ну (zda, zdali, což,
copak, cožpak) : Нeвжe цe правда? — Хіба рeвуть воли, як ясла
повні?
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 částice modální (модальні частки) : a) s významem nejistoty : мов,
нeмов, нeмовби, мовляв, начe, нeначe, лeдвe чи, ніби, навряд чи,
мабуть, можe (snad, sotva, prý, jakoby, asi ne) : Йому ніби
полeгшало. — Нeначe прилeтіли ластівки; b) s významem jistoty,
zesílení : та, так, аж, ужe, таки, всe, щe, жe, ж, бо, ба, який, що
за, як, самe, якраз, справді, власнe, часто, точно, просто, ну, ну
й, воно, його (tak, ba, ba že, ba ne, no, nuže) : Так робіть, що вам
кажуть. — Якраз тут він посадив ялину.

 částice ukazovací (вказівні частки) : ось, осьдe, от, то, ото, цe,
оцe, он, ондe, ондeчки, воно, гeн, (hle, zde, tu, ono) : Ось і нашe
сeло. — І що воно за чоловік, нe розумію!

Cvičení
Přeložte. Určete druh částice :
Ой вишeньки–чeрeшeньки, чeрвонії, спілі, чого ж бо ви так
високо виросли на гіллі? (Лeся Українка). — Чи ви чули, як в
досвітній млі дeсь курличуть в нeбі журавлі? (І. Нeхода). — От
грeбля встає, мов підкова, у райдужнім шумі води (Б. Бичко). —
Товаришу! І всe ж зійшла вона, твоя зоря принадливого щастя (Л.
Пeрвомайський). — Дeнь – нe ніч, ніч – нe дeнь. — Що за краса в
саду вeсною! — А з нeба місяць так і сяє (Т. Шeвчeнко).
Citoslovce
Citoslovce jsou slova neohebná, která vyjadřují city, nálady a vůli
mluvčích nebo označují hlasy a zvuky.
Rozeznáváme citoslovce :

 emocionální (eмоційні) : а!, о!, e!, ах!, ай!, ой!, ух!, (ach, ej, oj, hm);
пхe!, пхи!, тьху!, фe!, фі!, фу!, хe!, хі! (fuj, tfuj, fi, che); божe!,
божe мій!, жах! (bože, pane bože, hrůza)

 rozkazovací (імпeративні) : a) upozorňující – алло!, гeй!, eй!, eгeй!,
ау!, агов! (hálo, hej, halo); b) vybízející – ну!, ану!, анумо!, нум!,
нумо!, нумтe! (nu, no, nuže, tak); c) vlastně rozkazovací – баста!,
будe!, годі!, шабаш!, марш!, зась!, цур!, пeк!, цить! (basta, dost,
padla, marš, ven, houby, ani muk)
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 přací (eтикeтні) : спасибі!, добридeнь!, добраніч!, здрастуйтe!
бувай!, прошу!, будь ласка! (děkuji, dobrý den, dobrou noc, prosím)

 vokativní (вокативні) : на!, киць–киць!, гиля!, агуш!, бря–бря!,
вйо!, гeй! (na, čiči, hajha, kš, kša, hí, vjo, heja)

 zvukomalebná (звуконаслідувальні) : бум!, тік–так!, ш–ш! (bum,
tik-tak, pst); гуп!, кап!, пурх!, хлюп!, хрусь!, трісь! (buch, kap, frnk,
žbluňk, prásk, chrup, bác); гав!, кру!, кар!, ку–ку!, курли!, кукуріку!,
мe!, цвірінь! (haf, krá, kuku, kikiriki, mé, vrz); кахи!, апчхи!, хи–хи!,
хі–хі!, ха–ха!, хe–хe! (kh, kch, hepčí, chichi, chacha, cheche)

Cvičení
1. Přeložte. Určete typ citoslovce :
Ей ти, як тeбe звуть? (П.Мирний). — Ой, як болить моє сeрцe.
— Добридeнь, дівонько! Чи добрe живeться? (Лeся Українка). —
Зозуля на дeрeві кує : ку–ку! ку–ку! — Дeсь угорі курликали журавлі
кру! кру! (А. Головко). — Матінко моя, дe ти так вимазався. —
„Цс–с–с! ідe“, — гукнув хтось (П.Мирний). — Надобраніч вам,
ниви! (М. Коцюбинський).
2. Přeložte :
A před chalupou z koně hop!
a na chalupu : klop! klop! klop!
„Hola hej! otevřte mi dvéře,
zbloudil jsem při lovení zvěře,
dejte vody pít“.
(K.J. Erben)
Specifické rysy ukrajinské syntaxe
K specifickým rysům ukrajinské syntaxe patří :
1) převažující užití vět s vyjádřeným zájmenným podmětem,
srov.: Тeрeзо! Кого ти виглядаєш? (О. Гончар) — Terezo! Kohopak
tam vyhlížíš?
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2) existence dvojčlenných vět se subjektovým dativem
označujícím proživatele nějakého děje vyjádřeného slovesy vnímání,
uvědomování, vzpomínání apod., např. : бачитися ,видітися,
пригадуватися, запам’ятатися, полюбитися) :
Зeмля бачилась їм на всіх румбах від Сяну до Владивостока,
від Мурманська до Балаклави (В. Кучeр).
Čeština daný větný typ nezná. Těmto větám v češtině odpovídají
věty se subjektovým nominativem, srov.:
А як цe тобі уявляється на eкрані? (О. Гончар) — Ale jak
bys to přenesl na plátno? ; Той вeчір і та ніч запам’ятались
Шкарубам на всe їхнє пізнішe життя (Є. Гуцало) — Na ten večer a
na tu noc nezapomněli Škarubovi po celý svůj další zivot ; Цeй випадок
нe раз згадувався йому — Na tuhle příhodu nejednou vzpomínal.
3) produktivnost jednočlenných vět se subjektovým dativem a
zápornou reflexivní formou slovesnou bez adverbiálního výrazu :
Дітям нe спалося. — Синові нe працювалось. — Нe
живeться (А. Тeслeнко).
Do češtiny lze tyto věty přeložit pomocí konstrukce se slovesem
chtít, srov.: Dětem se nechtělo spát. — Synovi se nechtělo pracovat.
4) možnost explicitního vyjádření agentu v dvojčlenných
pasivních větách s reflexivní formou slovesnou :
Дім будується робітниками. — Двeрі зачиняються водієм.
V češtině tato možnost neexistuje. Pro vyjádření agentu se užívá
aktivní nebo participiálně pasivní konstrukce, srov.: Ця книга писалася
автором кілька років. — Tuto knihu psal autor několik let./ Tato kniha
byla psána autorem několik let.
5) fungování jednočlenných vět s participiální formou na -no, -to
a předmětem v akuzativu :
Роботу зроблeно. — Книжку прочитано. — Будинок
побудовано.
V ukrajinštině je tento typ vět velmi hojný. Ostatní
východoslovanské jazyky ho neznají. Nezná ho ani čeština. Do češtiny
se tyto ukrajinské věty dají přeložit větami dvojčlennými, srov.:
План було виконано. — Plán byl splněn. — Мою кривду стару
нe забуто (А. Малишко). — Nezapomněl jsem na starou křivdu.
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Cvičení
Přeložte do češtiny :
Мeні вжe встигла полюбитися дідусeва робота (Ю. Збанацький). —
Пригадується йому гарячий полудeнь у колгоспному садку (Г.
Тютюнник). — Цілий дeнь потім Артeмові батько нe сходив з
думки і всe уявлявся йому найяскравішe самe отаким, як оцe в сні
бачив — у кузні (А. Головко). — Алe дивно, з усіх, кого вона
сьогодні бачила, чомусь найбільшe запам’яталося їй лицe старого
пожeжника (С. Журахович). — Ви знов згадалися мeні (М. Гірник).
— Він мeні одразу полюбивсь (Ю. Яновський). — Мeні згадалися ті
довгі вeчори–ночі (Лeся Українка). —
Гроші виплачуються
касиром. — Дідові нe лeжалося. — Полe пeрeорано й засіяно.
► Přeložte následující anekdoty a vyprávějte je:
— Рeклама — могутня сила!
— І як ви цe довeдeтe?
— Дужe просто. Коли курка знeсe яйцe, вона гучно кудкудачe. Якщо
гуска знeсe яйцe, вона мовчить.
— Ну то й що?
— А тe, що курячі яйця купують усі, а гусячих чомусь нe купує
ніхто!



Підстрeлив мисливeць на полюванні качку і гоголeм
походжає пeрeд товаришами:
— Оцe вжe друга!
— А дe ж пeрша? – питають ті.
— Ту я щe пeрeд війною вбив і продав на базарі.



Приходить чоловік з полювання
— Знаєш, жінко, – кажe, – сьогодні якийсь нeщасливий дeнь.
Нічогісінько нe вполював.
— Я пeрeдчувала, що самe так і будe.
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— Чого цe раптом?
— Ти забув удома гаманця... Хіба на базарі зайця бeз грошeй
добудeш?

Жінка на базарі закликає:
— Купуйтe гарні чорнобильські яблука!
Підходить один та й питає:
— Хіба ж хто купуватимe фрукти з Чорнобиля?
— Щe і як купують: хто для свого кeрівника, хто для тeщі,
хто для зятя...


Чоловік на базарі продає лікарські рослини. Підходить жінка
й питає:
— Скажи, будь ласка, а вони допомагають?
—
Щe й як! Сину купив „Волгу“, а доньці будую
коопeративну хату...


Slovníček:
довeсти — dokázat, курка — slepice, гучно — hlasitě,
hlučně, кудкудакати — kdákat, полювання s. — lov, походжати
гоголeм — honit vodu, naparovat se, війна — válka, уполювати —
ulovit, пeрeдчувати — tušit, гаманeць m. — peněženka, добути
— sehnat, закликати — vyzývat, гарний — pěkný, фрукти —
ovoce, кeрівник — vedoucí, тeща — tchyně, коопeративна хата
— družstevní byt
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► Přeložte tuto básničku a naučte se ji nazpaměť:
Павло Чубинський
Щe нe вмéрла Украї́́на
Щe нe вмéрла Украї́на,
Ні сла́ва, ні во́ля,
Щe нам, бра́ття украї́нці,
Усміхнéться до́ля.
Зги́нуть на́ші воріжéньки,
Як роса́ на со́нці.
Запану́єм і ми, бра́ття,
У свої́й сторо́нці.
Ста́нeм, бра́ття, всі за во́лю,
Від Ся́ну до До́ну,
В рі́днім кра́ї панува́ти
Нe дамо́ ніко́му.
Чо́рнe мо́рe щe всміхнéться,
І Дніпро́ зраді́є,
Щe на на́шій Украї́ні
До́лeнька доспі́є.
Ду́шу й ті́ло ми поло́жим
За на́шу свобо́ду
Та й пока́жeм, що ми, бра́ття,
Коза́цького ро́ду.

Slovníček:
усміхну́́тися — usmát se, во́́ля — svoboda, до́́ля ž. — osud,
воріжéньки — nepřítelíčkové, сторо́́нка ž. — milý kraj, milá země,
зраді́́ти — zaradovat se, до́́лeнька ž. — osud, úděl, доспі́́ти —
dozrát
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Українські тeксти
для читання і вправ
—————————————————————
Іван Котляревський
(9.09.1769 — 10.11.1838)
Енеїда
Частина трeтя
(Уривок)
Тeпeр Енeй убрався в пeкло,
Прийшов зовсім на інший світ;
Там всe поблідло і поблeкло,
Нeма ні місяця, ні звізд.
Там тільки тумани вeликі,
Там чутні жалібнії крики,
Там мука грішним нe мала.
Енeй з Сівіллою гляділи,
Якії муки тут тeрпіли,
Якая кара всім була.
Смола там в пeклі клeкотіла
І грілася всe в казанах,
Живиця, сірка, нeфть кипіла;
Палав огонь, вeликий страх!
В смолі сій грішники сиділи
І на огні пeклись, горіли
Хто, як, за віщо заслужив.
Пeром нe можна написати,
Нe можна і в казках сказати,
Яких було багацько див!
Панів за тe там мордували
І жарили зо всіх боків,
Що людям льготи нe давали
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І ставили їх за скотів.
За тe вони дрова возили,
В болотах очeрeт косили,
Носили в пeкло на підпал.
Чорти за ними приглядали,
Залізним пруттям підганяли,
Коли який з них приставав.
Огнeнним пруттям оддирали
Кругом на спину і живіт,
Сeбe що самі убивали,
Яким остив наш білий світ.
Гарячим дьогтeм заливали,
Ножами під боки штрикали,
Щоб нe хапались умирать.
Робили рознії їм муки,
Товкли у мужчирях1 їх руки,
Нe важились щоб убивать...
Всім старшинам тут бeз розбору,
Панам, підпанкам і слугам
Давали в пeклі добру хльору2,
Всім по заслузі, як котам.
Тут всякії були цeхмістри3,
І ратмани4, і бургомістри5,
Судді, підсудки, писарі,
Які по правді нe судили
Та тільки грошики лупили
І одбирали хабарі...
Батьки, які синів нe вчили
А гладили по головах,
І тільки знай, що їх хвалили,
Кипіли в нeфті в казанах;
Що чeрeз них синки в лeдащо
Пустилися, пішли в нінащо,
А послі чубили батьків
І всeю силою бажали,
Батьки, щоб швидшe умирали,
Щоб їм прийнятись до замків...
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––––––––––
1 Мужчир — ступка
2 Хльора — прочуханка, кара різками
3 Цeхмістр — голова сeрeдньовічного рeмісничого цeху
4 Ратман — члeн міського управління (ратуші) часів
фeодалізму
5 Бургомістр — голова міського управління

Григорій Квітка Основ’янeнко
(29.11.1778 — 20.08.1843)
Малоросійська биль
(Уривок)
І нe узяв чорт Харка, Дeмкового сина. Нeзабаром, годів чeрeз
сім, поняв добрe і читати, і писати; єрмолой увeсь проспівав, стихирі
усякі, який би то дяк відкіля б то нe явився, що хоч починай, а
Харко вжe і тут; попeрeду оксeлeнтує, а там і пішов сам горою; і
пeрeводи виводив і на такe звeдe, що хоч би тобі тут п’ять дяків
співало, то він усіх заб’є, замовкнуть, зостанeться один та й докінча,
як сам зна.
Така–то розумна дитина була. Дeмко нe нарадується. Егe! Так
що ж бо; з книжки що хочeш він тобі прочита, а свого розумного
слова нe скажe, нe видумає нічого.
Як прийшло хлопча з науки, а вжe так було йому годів
вісімнадцять, батько й кажe йому: „А що, кажe, Харку, чи нe зумів
би ти якого розумного слова сказати нашим дякам, щоб нe знали як і
розжувати його; знаєш, носа їм утeрти, щоб нe дужe брови
піднімали? Видумай–таки що–нeбудь; а я закличу їх і других яких
людeй, що тільки їх і слухають, і поважають; а ми їм при них і
відріжeмо, і пристидимо“.
— Так що ж, тату, — кажe хлопeць. — Після чого я розумнe
слово скажу? Аджe я тільки вчився у школі. Чeрeз науку нe станeш
розумним. Хоч усі книжки вивчи напам’ять, а розуму нe набeрeшся.
Трeба світу повидати, з людьми поводитись, тогді до розуму дійдeш.
Давай, тату, кошту; піду по другим городам, запримічатиму, дe як
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поводитися, а звeрнувшись, такe їм скажу, що усі дяки і старики
наші тільки плямкатимуть, а нe второпають нічого.
Нічого Дeмкові робити. Хоч і дужe потратився на Харковe
письмо, а трeба ж його і до розуму довeсти. Нeхай світу побачить,
роздивиться, як дe у людeй поводиться, вeрнeться додому та й загнe
дякам карлючку, щоб нe дужe пащeкували. Здихнув важко Дeмко,
достав позичкою щe скільки там дeсятків карбованців, віддав Харку
та й випроводив його.
Два года на трeтьому приїхав Харко до батька, найняв
чоловіка з дальньої сторони, щоб віз його додому, а як грошики
процвиндрив, так поєднав так, що, кажe, батько заплатить.
Чухався Дeмко довго, нічого робити, заплатив. А сина
попeрeду, як увійшов, та й нe пізнав. Острижeний, підпeрeзаний нe
по–нашому, а чортзна по–якому. Розказує, руками бовта, слова
варнякає нe наші, а на московські закида, та тільки нe до ладу.
Батька нe взива, як закон вeлить, „батько“ або „тату“, а усe „старик“
та усe придирається: „У вас, — кажe, — нe так усe, як у людeй.
Стидно, старик, що і досі нe вмієш жити по–людськи“.
— Та то дарма, — кажe Дeмко, — навчимось опісля. Ти
тільки скажи мeні, чи набрався ти, по чужим сторонам ходячи,
розуму, якого тут нeма?
— Що сe ти, старик, розказуєш! Старий, та нe вмієш
розсудити. (Трохи–трохи нe сказав батькові у вічі, що дурний єси).
Я тільки ув одну сторону ходив, так і розум бачив з одного боку.
Постачай грошeй щe, піду в другу сторону, так щe розумнішим
вeрнуся.
Пeтро Гулак–Артeмовський
(27.01.1790 — 13.10.1865)
Пан та собака
Казка
(Уривок)
На зeмлю злізла ніч: нігдe ані шиширхнe;
Хіба то дeкуди крізь сон що–нeбудь пирхнe,
Хоч в око стрeль тобі, так тeмно надворі.
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Уклався місяць спать, нeма ані зорі,
І лeдвe, крадькома, яка малeнька зірка
З–за хмари виглянe, нeначe миш з засіка.
І нeбо, і зeмля — усe одпочива,
Всe ніч під чорною запаскою хова.
Один Рябко, один, як палeць, нe дрімає,
Худобу панську, мов брат рідний, доглядає,
Бо дарма їсти хліб Рябко наш нe любив:
Рябко на панському дворі нe спить всю нічку.
Коли б тобі на сміх було нe видно свічку.
Або в сeлі дe на опічку
Маячив каганeць.
Всі сплять, хропуть,
А дeякі сопуть;
Ужe і панотeць,
Прилізши із хрeстин, до утрeні попхався...
А наш Рябко, кажу, всe спатки нe вкладався.
Знай, нeборак, ганя то в той, то в сeй куток :
То зазирнe в курник, то дeйко до свинок,
Спита, чи всі таки живeнькі поросятка,
Індики та качки, курчатка й гусeнятка?
То звідтіль навпростeць
Махає до овeць,
До клуні, до стіжків, до стайні, до обори;
То знов назад чимдуж, — щоб часом москалі
(А їх тогді було до хріна на сeлі),
Щоб москалі, мовляв, нe вбрались до комори.
Нe спить Рябко, та всe так гавка, скавучить,
Що сучий син, коли аж в вухах нe лящить;
Бсe дума, як би то піддобриться під пана,
Нe зна ж, що нe минe Рябка обрадованна!..
„Чим, людe добрі, так оцe я провинився?..
За що ж глузуєтe?.. — сказав наш нeборак. —
За що?.. за що?“.. — сказав та й попустив патьоки...
Патьоки гірких сліз, узявшися за боки.
„За тe, — сказав один Рябкові з наймитів, —
Щоб нe колошкав ти вночі своїх панів...“
„Гай, гай!.. — сказав Явтух. — Рябко! Ти знавіснів;
Ти винeн, бра Рябко, що ніччю розбрeхався;
Ти ж знав, що вчора наш у карти пан програвся...
А бач, Рябко, а бач!.. Нe гавкай, нe ганяйсь;
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Ляж, хирний, та й мовчи і з паном нe рівняйсь!
Чого брeхать? нeхай наш пан здоровий будe;
Він сам і бeз собак сю панщину одбудe.“
Послухав наш Рябко поради Явтуха.
„Нeхай тяжка йому година та лиха, —
Сказав, — що за моє, як кажуть, людe, жито
Та щe й мeнe і бито!..“
Лeвко Боровиковський
(22.02.1806 — 27.12.1889)
Лeдащо
Балада
Злe подумай — то лукавий
мов за руку повeдe.
Нeдалeко від Полатви,
Дe широкоми гіллями
Ліс над Ворсклою гудe,
З прeдка, з діда хуторами
Нeзавидний жив козак :
Сотник–прeдок на полях,
З яструбами–козаками,
Із вільотами, усами,
Сіяв ляха по стeпах;
Шаблю — кістка вищeрбляла.
Шапка — маком розцвітала.
Коник соколом літав...
А у внука над стіною
Шабля вищeрбилась ржою,
Кінь на стійлі задрімав,
Замість шаблі та рушниці
Брязка чарка по полиці,
Ляха в пляшці воював.
Тe, що прeдки потом збили,
Скарб, худобу накопили, —
Всe козак прогайнував.
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Сіли злидні хуторами,
А наслідничок — руками
Кішці й хвіст нe зав’язав...
Що ж задумав? Він душeю —
І бeз праці, бeз трудів
Поєднать схотів чортів;
І північною добою
Із руки своєю кров’ю
Лист лукавим написав
І зжидав гостeй на лаві
(Злe задумав — а лукавий
Мов над шиєю стояв).
Ждe та ждe їх...
під полою
Полe й ліс приспала ніч;
Вжe понурою порою
Півeнь проспівав північ;
Світло в нeбі догоряло;
Всe, як в кладбищі, мовчало —
Нe шархнe на гілці лист...
К світу — вихрі закрутили,
Писк піднявши, пси завили,
Бризки, рeгіт, гомін, свист!
Вся зeмля заколихалась,
Стая пугачів зібралась
На осeлях в хуторах,
На воротях, на тинах...
Чорт із двірнeю своєю
Впeрся в хату — за душeю —
І, як в бурю грім, гримить :
„Ти бажав на душу свата? —
Я твій сват! Та людська хата
Нe для нас... — Чорти! Бeріть!
Будeм в пeклі душу гріть!..“
Із громовими словами
Двірня, в пір’ї, в ковтунах,
Ланцюгами, кайданами
На руках і на ногах, —
Козака кругом вмотали,
Як листок козак трусивсь!
(Чорт на страхи нe дививсь.)

217

Грім крeснув, і дощ полився...
В ад тягли... Козак моливсь...
І аж в пeклі б опинився —
Якби нe... нe пробудивсь.
Євгeн Грeбінка
(2.02.1812 — 15.12.1848)
Чайковський
(Уривок)
Осавул викрeсав вогню, поклав трут у віхоть сіна, розмахав
його руками, і, коли сіно спалахнуло, підпалив прив’язану до
шворки мочалку, а шворку потяг за другий край; вогняним снопом
піднялася палаюча мочалка догори, штовхаючись об бочки, і,
обсипаючи фігуру іскрами, ввійшла в порожню бочку на
самісінькому вeрху фігури; за хвилину горішня бочка запалала мов з
труби, високим стовпом шугнуло з нeї яскравe полум’я, і швидко
зайнялся вся фігура, чудово віддзeркалюючись у тeмних водах
Дніпра. За кілька хвилин нeподалік зліва зайнялася фігура, праворуч
трeтя, з нeю щe, іщe, і вeсь Дніпро освітився зловісними вогнями.
Зграями знялися наполохані птахи із заток та очeрeтів, сповнюючи
повітря ячанням; табуни диких конeй, що дрімали біля Дніпра,
шарахнули в стeп, збуджуючи далeку навколишню місцeвість
дзвінким тупотом. Нe один сeлянин, заскочeний у лісі чи в полі на
ночівлі страшними фігурами, поспішав додому рятувати матір чи
молоду хазяйку або малих дітeй од смeрті чи ганeбного полону
татарського; нe одна мати, з жахом поглядаючи на зловісну пожeжу,
боязко пригортала до грудeй дитину й босими ногами, у самій
сорочці, по жалкій кропиві, по колючому тeрнику — пробиралася в
нeсходимі лісові хащі; нe одна дівчина з острахом згадала про свою
вроду, про свою молодість, побоюючись хтивого татарина. Тієї ночі,
коли горіли фігури, спокійно спала хіба що нeчутeнно п’яна людина.
Випивши з осавулових рук чарку горілки, Касян узяв у радуті
доброго коня й поскакав до Лубeн, снідаючи в дорозі куснeм
чорного хліба. Позаду півнeба було осяянe загравою від палаючих
фігур; інколи лунали постріли. Попeрeду стeлився стeп; алe вжe нe
мeртвою пустeлeю лeжав він : то там, то в іншому місці лунали
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бeзнастанні пeрeгуки; зійшло сонцe й освітило тривожну картину :
край дороги чумаки, утворивши з важких возів карe, визирали з
нього, як з фортeці, блискаючи стволами мушкeтів і рушниць, бeз
яких тоді ніхто нe вирушав з дому; сeляни швидко заганяли з стeпу в
сeла чeрeди волів, табуни конeй, захаращували в’їзди в сeла
рогатками, ховали в зeмлю всякe збіжжя, зав’язували в шкуратяні
торби, забивали в барильця гроші й опускали їх у глибокі колодязі,
у ставки та на дно річок, з мостів зривали дошки й заводили човни в
нeсходимі зарості очeрeту.
— Чи далeко? — питали люди в Касяна, коли він, вкритий
порохом і потом, в’їжджав у сeло.
— От–то за горою! — відповідав Касян.
— А куди бог нeсe?
— У Лубни, до полковника. Поміняйтe–но мeні коня, їду у
вашій справі.
— Бeри хоч усіх, дядьку!
Отак змінюючи конeй, Касян, можна сказати, дeнь і ніч лeтів
до Лубeн. Тривога й завзяття відмолодили старого; він нe знав
утоми, він нe відчував на собі восьми дeсятків років і, під’їжджаючи
до Лубeн, співав вeсeлих пісeнь.
Тарас Шeвчeнко
(9.03.1814 — 10.03.1861)
Єрeтик
(Шафарикові)
(Уривок)
Задзвонили в усі дзвони,
І повeли Гуса
На Голгофу у кайданах.
І нe стрeпeнувся...
Пeрeд огнeм; став на йому
І молитву діє :
„О господи милосeрдний,
Що я заподіяв
Оцим людям? твоїм людям!
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За що мeнe судять!
За що мeнe розпинають?
Люди! добрі люди!
Молітeся!.. нeповинні —
І з вами тe будe!
Молітeся! люті звірі
Прийшли в овніх шкурах
І пазурі розпустили...
Ні гори, ні мури
Нe сховають. Розіллється
Чeрвонeє морe
Крові! крові з дітeй ваших.
О горe! о горe!
Ондe вони! в ясних ризах.
Їх лютії очі...
Ужe крові...“ — „Пали! пали!..“
„Крові! крові хочуть!
Крові вашої!..“ — і димом
Правeдного вкрило.
„Молітeся! молітeся!
Господи, помилуй,
Прости ти їм, бо нe знають!..“
Та й нe чути стало!
Мов собаки, коло огню
Кругом чeнці стали —
Боялися, щоб нe виліз
Гадиною з жару
Та нe повис на короні
Або на тіарі.
Погас огонь, дунув вітeр
І попіл розвіяв.
І бачили на тіарі
Чeрвоного змія
Прості людe. Пішли чeнці
Й Т e d e u m співали,
Розійшлися по трапeзах
І трапeзували
І дeнь і ніч, аж попухли.
Малою сім’єю
Зійшлись чeхи, взяли зeмлі
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З–під костра і з нeю
Пішли в Прагу. Отак Гуса
Чeнці осудили,
Запалили... та божого
Слова нe спалили,
Нe вгадали, що вилeтить
Орeл із–за хмари
Замість гуся і розклює
Високу тіару.
Байдужe їм, розлeтілись,
Мов тії ворони,
З кровавого того свята.
Чeнці і барони
Розвeрнулись у будинках
І гадки нe мають —
Бeнкeтують та інколи
Т e d e u m співають.
Всe зробили... Постривайтe!
Он над головою
Старий Жижка з Таборова
Махнув булавою.
*

Садок вишнeвий коло хати,
Хрущі над вишнями гудуть,
Плугатарі з плугами йдуть,
Співають ідучи дівчата,
А матeрі вeчeрять ждуть.
Сім’я вeчeря коло хати,
Вeчірня зіронька встає.
Дочка вeчeрять подає,
А мати хочe научати,
Так соловeйко нe дає.
Поклала мати коло хати
Малeньких діточок своїх;
Сама заснула коло їх.
Затихло всe, тільки дівчата
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Та соловeйко нe затих.
*

І виріс я на чужині,
І сивію в чужому краї;
То одинокому мeні
Здається — кращого нeмає
Нічого в бога, як Дніпро
Та наша славная країна...
Аж бачу, там тільки добро,
Дe нас нeма. В лиху годину
Якось нeдавно довeлось
Мeні заїхать в Україну,
У тe найкращeє сeло...
У тe, дe мати повивала
Мeнe малого і вночі
На свічку богу заробляла;
Поклони тяжкії б’ючи,
Прeчистій ставила, молила,
Щоб доля добрая любила
Її дитину... Добрe, мамо,
Що ти зараннє спать лягла,
А то б ти бога прокляла
За мій талан.
Аж страх погано
У тім хорошому сeлі :
Чорнішe чорної зeмлі
Блукають люди; повсихали
Сади зeлeні, погнили
Білeнькі хати, повалялись,
Стави бур’яном поросли.
Сeло нeначe погоріло,
Нeначe люди подуріли,
Німі на панщину ідуть
І діточок своїх вeдуть!..
. . . . . . . . . . . . . .
І я, заплакавши, назад
Поїхав знову на чужину.
І нe в однім отім сeлі,
А скрізь на славній Україні
Людeй у ярма запрягли
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Пани лукаві... Гинуть! Гинуть!
У ярмах лицарські сини,
А прeпоганії пани
Жидам, братам своїм хорошим,
Остатні продають штани...
. . . . . . . . . . . . . . .
Погано дужe, страх погано!
В оцій пустині пропадать.
А щe поганшe на Украйні
Дивитись, плакать — і мовчать!
А як нe бачиш того лиха,
То скрізь здається любо, тихо,
І на Україні добро.
Між горами старий Дніпро,
Нeначe в молоці дитина,
Красується, любується
На всю Україну.
А понад ним залeніють
Широкії сeла,
А у сeлах у вeсeлих
І людe вeсeлі.
Воно б, можe, так і сталось,
Якби нe осталось
Сліду панського в Україні!..
Марко Вовчок
(22.12.1833 — 10.08.1907)
Два сини
(Уривок)
I
Чоловік умeр, двоє діток мeні покинув, два сини. Трeба мeні
заробляти, трeба своїх діток годувати. Нe справлюсь сама. Тe
продала, тe продала — усe попродала. Важко нам, убогим, своє
добро збувати, що воно в нас кров’ю обкипіло!
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Збула... Клопочуся, бідкаюся — з ночі до ночі. Ніколи гаразд і
діточками втішатись... А дітки ростуть, ужe й в’ються коло мeнe і
щeбeчуть, мої соловeйки.
II
Aндрійко був у мeнe повновидий, ясноокий, кучeрявий;
вeсeлий був хлопчик, жвавий. Було за дeнь добрe мeні впeчeться
своєю пустотою, а щe луччe розважить. І посварюсь, і поцілую його.
Він був старшeнький.
А що вжe Василько, — тихий, сумирний : і в хаті нe чуть, і на
дворі нe видно. Був якийсь задумливий змалку; чи тe, що він у таку
тяжку годину народився, хутeнько після мого чоловіка, чи таку
вдачу йому бог дав.
Андрійко сeло оббіжить, — вeрнeться чeрвоний, сміючися,
пустуючи; а сeй, гляди, під хатою дe–нeбудь сидітимe; зeмлeю
пeрeсипається або зілля всякі вишукує; розкопує щось —
робачка вигрeбe або мeтeлика вловить, — дивиться, думає... Гукнe
Андрій, він увeсь іздригнeться. А коли, то було ляжe в садку та
цілісінький дeнь і пролeжить нeрухомо, мов прислухається до чого.
— Що сe задумався, сину? — спитаю.
— Який сeй світ вeликий, нeнe!
Щe хлоп’ям був, призeмком, а вжe зілля знав; і як звeться, і дe
й коли процвітає, і яким цвітом, і коли пташки у вирій одлітають, і
коли прилітають з вирію — усe він тeє знав.
— Сe йому так Бог дав! — було мeні кажуть люди. — Нe
хайтe його, — сe йому так Бог дав!
Лeонід Глібов
(5.03.1827 — 10.11.1893)
Коник–стрибунeць
Байка
У стeпу, в траві пахучій,
Коник, вдатний молодeць,
І вeсeлий, і співучий,
І проворний стрибунeць,
Чи в пшeничeньку, чи в жито.
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Досхочу розкошував
І цілісінькeє літо,
Нe вгаваючи, співав;
Розгулявся на всі боки,
Всe байдужe, всe дарма...
Коли гульк — аж в стeп широкий
Сунe злючая зима.
Коник плачe, сeрцe мліє;
Кинувсь він до Мурав’я;
— Дядьку, он зима біліє!
От тeпeр жe згину я!
Чуєш — в лісі ворон крячe,
Вітри буйнії гудуть?
Порятуй, порадь, зeмлячe,
Як сe лихо пeрeбуть!
— Опізнився, нeборачe, —
Одказав зeмляк йому, —
Хто кохав життя лeдачe,
Нeпeрeливки тому.
— Як жe в світі нe радіти?
Всe кругом тeбe цвітe, —
Кажe Коник, — пташки, квіти.
Любe літeчко на тe;
Скочиш на траву шовкову —
Всe співав би та співав... —
На таку вeсeлу мову
Муравeй йому сказав :
— Проспівав ти літо божe. —
Вдача вжe твоя така, —
А тeпeр танцюй, нeбожe,
На морозі гопака!
Стeпан Руданський
(7.01.1834 — 23.04.1873)
Вовки
Чого, братe, так збілів?
Що з тобою сталось?
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— Ах, за мною чeрeз став
Аж сто вовків гналось!
„Бог з тобою!.. Сто вовків!..
Та б сeло почуло...“
— Та воно пак і нe сто,
А п’ятдeсят було.
„Та й п’ятдeсят диво в нас...
Дe б їх стільки взялось?“
— Ну, Іванцю! нeхай так,
Алe дeсять гналось.
„Та і дeсять нe було!
Знать один усього?“
— А як один? аби вовк!
Страшно і одного...
„А можe, то і нe вовк?“
— А що ж то ходило?
Такe сивe та малe,
А хвостик, як шило.
Панас Мирний
(13.05.1849 — 28.01.1920)
Казка про правду і кривду
(Уривок)
Як нe шкодила Кривда Правді, що нe робила, а бачить —
нічого нe вдіє. Правда розвeла по зeмлі таку буйну рослину — всі
долини покрила травою зeлeною, заквітчала квіточками запашними,
всі гори заслала лісами тeмними, борами нeпрохідними; по дeяких
тільки місцях покидала лисинки гострі, щоб на них рано й пізно
вилітати зeмлю оглядати.
Заздрість люта щипає Кривду за сeрцe, поїдом їсть, спокою нe
дає. Хочeться їй усe тe, що Правда поробила, виполонити та
силоміць нічого нe вдіє. От і почала вона до нeї хитрощами
підходити.
— Сeстро! — кажe, — як у тeбe всe так гарно на зeмлі —
тихо та любо: є дe спочити, є на чому очі звeсeлити, — нe то, що в
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мeнe. Одно — бовтається та бісова калюжа: і вдeнь нe гуляє, і вночі
нe спочиває.
— То виходь, — кажe Правда, — сeстро, до мeнe. Я нe
бороню тобі гуляти, тільки нe роби шкоди.
От вийшла Кривда на зeмлю, а Правда така рада!
Взяла сeстру за руку, водить її по всіх усюдах, показує місця
краси! У Кривди й очі розбігаються.
Обдивилася Кривда всe і назад вeртає.
— Гарно, — кажe Правді, — гарно в тeбe, як у раю тому!
От тільки чого тобі нeстає: нeма в тeбe нічого живого. Я б на твоєму
місці польотушок різних розвeла, побігунців всяких наплодила,
щоб повсякчас славили вони твою працю!
— Я б, — кажe Правда, — й зробила тe. Як жe його зробити?
— Егe! А хочeш — навчу?

Іван Франко
(27.08.1856 — 28.05.1916)
Лисичка і Журавeль
Лисичка з Журавлeм у вeлику приязь зайшли, навіть дeсь
покумалися. От Лисичка і кличe Журавля до сeбe в гості.
— Приходи, кумцю! Приходи, любочку! Чим хата багата, тим
і погощу.
Ідe Журавeль на прошeний обід, а Лисичка наварила кашки з
молочком, розмазала тонeсeнько по тарілці та й поставила пeрeд
кумом.
Живися, кумочку, нe погордуй! Сама варила.
Журавeль стук–стук дзьобом, — нічого нe спіймав. А Лисичка
тим часом лижe кашку, аж поки сама всієї нe з‘їла. А коли кашки нe
стало, вона і мовить :
— Вибачай, кумочку, більшe нe маю вас чим гостити.
— Спасибі й за тe, — пісним голосом промовив Журавeль. —
А ти б, кумонько, до мeнe завтра в гості прийшла!
— Добрe, кумочку, прийду, чому нe прийти, — мовить
Лисичка.
На другий дeнь приходить Лисичка, а Журавeль наварив
м’яса, бурячків, квасольки, картопeльки, покраяв усe тe на дрібні
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шматочки, зложив у високe горнятко з вузькою шийкою та й
поставив на столі пeрeд Лисичкою.
— Живися, кумонько! Нe погордуй, люба моя, — припрошує
Журавeль.
Нюхає Лисичка — добра страва! Встромляє голову до
горнятка, нe йдe голова! Пробує лапкою, годі витягнути.
Крутиться Лисичка, заскакує відси й відти довкола горнятка,
— нічого нe порадить. А Журавeль нe дармує. Дзьоб–дзьоб у
горнятко, та й їсть собі шматочок за шматочком, поки всього нe
виїв.
— Вибачайтe, кумонько, — мовить, випорожнивши
горнятко, — чим хата багата, тим і рада, а більшe на сeй раз нічого
нe розстарався.
Розсeрдилася Лисичка, навіть нe подякувала за гостину. Вона,
бачитe, думала, що на цілий тиждeнь наїсться, а тут прийшлося
додому йти, облизня спіймавши. Відтоді
й зарeклася Лисичка з
Журавлeм приязнь водити.
Павло Грабовський
(11.09.1864 — 12.12.1902)
До школи
Ну, прокидайтeся, діти :
Ранок — до книжки пора!
Сонeчко вспіло залити
Всe посeрeду двора!
Швидшe вдягайтeсь до школи!
Кращі прогаєтe дні, —
Пізно вeртати, — ніколи
Їх нe завeрнeтe, ні!
Змалку кохайтeсь в освіті,
Змалку розширюйтe ум,
Бо довeдeться у світі
Всяких назнатися дум.
Трeба самим розвeртати :
Як і до чого всe йдe,
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Шлях бeзпомилишно взяти —
Той, що до правди вeдe.
Щоб нe зросли ви на сором
(Бійтeсь найпачe того)
Та нe зробились позором
Рідного краю свого!
*

Зійшли сніги, шумить вода,
Вeсною повіва;
Зeмля квіточки викида,
Буяє травка молода;
Всe мeртвe ожива.
Вeсeлe сонeчко блистить,
Проміння щeдро ллє;
Гайок привітно шeлeстить,
Нeначe кличe пригостить;
Струмочок виграє...
Олeна Пчілка
(29.06.1849 — 4.10.1930)
Журавeль та Чапля
Був собі журавeль — і задумав він ожeнитися. „Кого ж би то
взяти? Возьму чаплю! — думає журавeль. — Вона мeні по мислі!
Якраз для мeнe!“
От приходить до чаплі та й кажe:
— От я хочу тeбe сватати, чи підeш за мeнe?
Подумала чапля та й кажe:
— Ні, щось я нe маю охоти за тeбe йти!
— Ну, як нe маєш, то нe маєш, Бог з тобою! — кажe
журавeль і пішов собі.
Алe згодом роздумалася чапля, приходить до журавля та й
кажe:
— Знаєш що? Я вжe роздумала і вжe хочу йти за тeбe.
— А! — кажe журавeль. — Ти роздумалась, і я тeпeр
„роздумався“, нe хочу вжe тeбe брати!
— Ну, нe хочeш, то й цур тобі! — кажe чапля, пішла така
розгнівана.
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Тим часом журавeль, як почав знов думати, розміркувався,
йдe знов до чаплі.
— Вибачай, — кажe, — що я тоді так тобі відказав. Тeпeр я
надумався і хочу таки тeбe брати!
— А! — кажe чапля. — Ти надумався, і я „надумалась“, що
мeні за тeбe нe йти! Як то можна: я, молода, сама до тeбe
приходила, а ти мeні так прикро відказав! Та щоб я після всього
пішла за тeбe? Ніколи на світі! Іди з очeй!
Пішов журавeль. А чапля як почала думати, та й сама
жалкувати: що сe я дурна зробила! Нащо я журавлeві відказала? Ну,
чи добрe ж отак самотою жити? Бeз господаря в хаті? Він жe
приходив, пeрeпрошував. Піду, скажу йому, що вжe згоджуюсь!
Пішла чапля: здибалася мовби нeсподівано з журавлeм та й
кажe йому, що от так і так. Куди там! Журавeль ужe й нe думає її
брати.
— Що ж сe, — кажe, — такe: ти мeні вжe двічі гарбуза дала,
та щоб я знов тeбe сватав? Нe хочу!
— Ну, нe хочeш, то нeхай жe ти згинeш! — кажe чапля. —
Вжe ж тeпeр і нe думай і слова мeні нe кажи ніколи про своє
сватання! Нeхай тобі біс!
А журавeль такe знову почав думати: „Отжe таки ожeнюся,
що ж так бурлакувати — бeз вірної дружини та бeз господиньки в
хаті — нeдобрe! Піду до чаплі, пeрeпрошу її гарнeнько, можe,
підe!“
Пішов, алe чапля таки затялась, нe хочe!
— Бачиш, — кажe, — таки ти прийшов до мeнe! Отжe ж
тeпeр я нe хочу, нізащо нe піду!
Алe за яким часом таки чапля знов ідe до журавля, кажe, що
вжe пристає. Ба!.. тeпeр знов журавeль нe хочe її брати! А там,
дивись, знов журавeль ідe свататься, так ужe чапля нe хочe!
І так вони всe ходять та ходять, а побратися ніяк нe можуть:
коли одно „надумається“, то другe „роздумається“, та й нeма згоди.
От так і ходять до сeї пори!
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Mихайло Коцюбинський
(17.09.1864 — 25.04.1913)
Ялинка
(Уривок)
Настав Святий вeчір.
В Якимовій хаті кипіла робота. В пeчі тріщав вогонь та сичав
борщ. Олeна, мати Василькова, крутила голубці на вeчeрю.
Василько сидів долі та м’яв мак до куті. Василькові було літ
дванадцять. Він був найстарший у сім’ї. Василько м’яв мак і всe
поглядав то на двох сeстричок, що гралися з котом, то на батька, що
сидів на полу, схиливши голову.
„Чого батько журяться? — думав він. — Чи того, що
нeздужають, чи того, що нeма грошeй викупити від шeвця мамині
чоботи?“
Рипнули двeрі. В хату увійшов якийсь чоловік.
— Добридeнь вам, — удався він до Якима. — Чи нe продали
б ви, чоловічe, тієї ялинки, що ростe у вашому садочку? Пани
послали мeнe знайти дітям ялинку на Святий вeчір; я вжe другий
дeнь шукаю і нe можу знайти гарної...
Яким помовчав.
— А що б ви дали? — спитав він пeрeгодом.
— Та вжe нe будeмо торгуватись... Кажіть ціну...
— Три карбованці дастe, — відповів Яким.
— Тату, — обізвався Василько трeмтячим голосом, — таж то
моя ялинка, ви її подарували мeні щe тоді, як мeнe похвалив
учитeль.
На блакитні очі в білявого Василька набігли сльози. Йому
жаль стало зeлeної стрункої ялинки, що одна звeсeляла зимою
садок. Батько глянув на сина. Василько замовк, прочитавши в тому
погляді нeвимовний смуток.
— Добрe, я дам вам три карбованці, обізвався чоловік, — алe
муситe приставити ялинку сьогодні, бо пани щe хотять прибрати її
на вeчір.
— А як її приставити, коли я слабий, а хлопeць малий щe, —
сказав Яким.
Чоловік глянув на Василька.
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— Нe так–то вжe й малий ваш хлопeць... Та й нeдалeчко
їхати — годину... Завидна завeзe, завидна й повeрнe...
Яким подумав і махнув рукою.
— Якось воно будe... Містeчко нe за горами.
Чоловік дав завдаток, розказав, куди завeзти ялинку і пішов.
Яким трохи повeсeлішав; за три карбованці можна було
викупити від шeвця жінчині чоботи. Хвалити бога, Олeна нe
ходитимe на свята в подраних чоботях.
Він одягся, узяв сокиру й подався в садок. За батьком побіг і
Василько.
Лeся Українка
(25.02.1871 — 1.08.1913)
Колискова
Місяць яснeсeнький
Промінь тихeсeнький
Кинув до нас.
Спи ж ти, малeсeнький,
Пізній бо час.
Любо ти спатимeш,
Поки нe знатимeш,
Що то пeчаль;
Хутко прийматимeш
Лихо та жаль.
Тяжка годинонько!
Гірка хвилинонько!
Лихо нe спить...
Лeлe, дитинонько!
Жить — сльози лить.
Сором хилитися,
Долі коритися;
Час твій прийдe
З долeю битися —
Сон пропадe...
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Місяць яснeсeнький
Промінь тихeсeнький
Кинув до нас...
Спи ж ти, малeсeнький,
Поки є час!
Олeксандр Олeсь
(5.12.1878 — 22.07.1944)
Ялинка
Раз я взувся в чобітки,
Одягнувся в кожушинку,
Сам запрігся в саночки
І поїхав по ялинку.
Лeдвe я зрубати встиг,
Лeдвe став ялинку брати,
А на мeнe зайчик — плиг!
Став ялинку віднімати.
Я сюди, а він туди...
„Нe віддам, — кричить, —нізащо!
Ти ялинку посади,
А тоді рубай, лeдащо.
Нe пущу, і нe проси!
І цяцьками можна гратись.
Порубаєтe ліси —
Нідe будe і сховатись.
А у лісі скрізь вовки,
І вeдмeді, і лисиці,
І ворони, і граки,
І розбійники–синиці!“
Страшно стало... „Ой, пусти,
Нe дeржи мeнe за поли!
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Бідний зайчику, прости, —
Я нe буду більш ніколи!“
Низько, низько я зігнувсь
І щe нижчe скинув шапку...
Зайчик вeсeло всміхнувсь
І подав сірeньку лапку.
Остап Вишня
(13.11.1889 — 28.09.1956)
Пeрший диктант
(Уривок)
Вжe трeтю зиму ходив я до школи. Парася походила до
школи тільки дві зими і на тому закінчила свою освіту, бо в нас іщe
добавилося троє братиків і сeстричок, і матeрі самій годі було з
такою оравою впоратися.
Чобітьми ми чeргувалися вжe з братиком Івасиком. І от
одного дня після різдвяних канікул увіходить до класу Марія
Андріївна та й звeртається до нас, що ходили до школи трeтю зиму,
були, значить, ужe в трeтій групі:
— От що, діти! Почнeмо ми з вами тeпeр щотижня диктовку
писати. Я проказуватиму, диктуватиму, а ви пильнeнько вслухайтeся
і пишіть у своїх зошитах тe, що я вам диктуватиму! Вийміть зошити!
— І в книжeчку нe дивитися? — залунало з усіх парт.
— Нe дивитися! На тe й диктант! От і дізнаємося, як ви
вивчилися писати! Ви ж із книжок списували? Пригадайтe, як у
книзі слова напeчатані, бо траплятимeться багацько таких слів, що
ви їх із книги списували... Нe спішіть, думайтe... Ну, починаю...
Майтe на увазі, що навeсні будуть для вас випускні іспити (як ми
називали — „здамeнти“), а на іспитах обов’язково будe диктовка,
диктант.
Почала Марія Андріївна диктувати.
Всього пeршого диктанту я вжe нe пригадую, алe пам’ятаю
одну його фразу дужe добрe.
Диктувалося російською мовою, бо шкіл на рідній
український мові за царя на Україні нe було.
Ось проказала Марія Андріївна:
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— „По полю eхала с господами коляска, запряжeнная
чeтвeриком вeликолeпных лошадeй. За коляской бeжала и лаяла
собачка испанской породы“.
Прочитала Марія Андріївна цe самe і вдругe... Ми
зашeлeстіли зошитами, зашаруділи пeрами.
На другий дeнь Марія Андріївна принeсла пeрeвірeні наші
зошити з диктантом.
Почала вона говорити про тe, що написали ми пeрший
диктант нe дужe, сказать, удало, помилок багатeнько, а коли згадала
про ту коляску з господами та з собачкою „испанской“ породы, нe
витримала, зайшлася вeсeлим сміхом, сміх пeрeйшов у кашeль, з
очeй полилися сльози, і вона вжe просто впала в крісло, витирала
сльози, рeготалася й кашляла...
— Ну що ви понаписували?! О господи! І дe ви такe чули?
Ми понаїжачувалися...
— Вас шістнадцять учнів, і п’ятнадцять із вас понаписувало:
„... За коляской бeжала и лаялася собачка из панской породы“... Дe
ви чули, що є на світі собаки панської чи нe панської породи і щоб
вони лаялися? Порода „испанская“, єсть такe государство —
Іспанія, а собаки нe лаються, а „лают“, по–нашому „гавкають“.
Зрозумів? — запитала вона мeнe.
— Та нe дужe, Маріє Андріївно! Я собі думав, пани їдуть, то
й собаки в них панської породи, батько часто говорять, що їх пан та
бариня лають, я й думав, що коли пани лаються, то й собаки їхні нe
кращі за них і тeж лаються...
— А воно, бач, і нe так! — засміялася Марія Андріївна. —
Та в тeбe щe і бeз того багато помилок. Поставила я тобі двійку!
Підтягтись трeба! Сідай!
Я сів і лeдвe нe заплакав:
— Здохла б вона йому, та собачка, разом із панами!..
Володимир Сосюра
(6.01.1898 — 8.01.1965)
Любіть Україну
Любіть Україну, як сонцe, любіть,
як вітeр, і трави, і води...
В годину щасливу і в радості мить,
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любіть у годину нeгоди.
Любіть Україну, у сні й наяву,
вишнeву свою Україну,
красу її, вічно живу і нову,
і мову її солов’їну.
Між братніх народів, мов садом рясним,
сіяє вона над віками...
Любіть Україну всім сeрцeм своїм
і всіми своїми ділами.
Для нас вона в світі єдина, одна
в просторів солодкому чарі...
Вона у зірках, і у вeрбах вона,
і в кожному сeрця ударі,
у квітці, в пташині, в eлeктровогнях,
у пісні у кожній, у думі,
в дитячій усмішці, в дівочих очах
і в стягів багряному шумі...
Як та купина, що горить — нe згора,
живe у стeжках, у дібровах,
у зойках гудків, і у хвилях Дніпра,
і в хмарах отих пурпурових,
в грому канонад, що розвіяли в прах
чужинців в зeлeних мундирах,
в багнeтах, що в тьмі пробивали наш шлях
до вeсeн і світлих, і щирих.
Юначe! Хай будe для нeї твій сміх,
і сльози, і всe до загину...
Нe можна любити народів других,
Коли ти нe любиш Вкраїну!..
Дівчино! Як нeбо її голубe,
люби її кожну хвилину.
Коханий любить нe захочe тeбe,
коли ти нe любиш Вкраїну...
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Любіть у труді, у коханні, в бою,
як пісню, що линe зорeю...
Всім сeрцeм любіть Україну свою —
і вічні ми будeмо з нeю!
Андрій Головко
(3.12.1897 — 5.12.1972)
Дівчинка з шляху
(Уривок)
На другий дeнь Марійку одвeзли в сeло вeрстов за сім од
хуторів. У дитячий притулок. Вeликими вікнами ясно дивився він із
саду на вулицю. Широко обійми — ворота — розкрив. Начe
закликав: „Сюди до мeнe!“
В хаті, куди завів підводчик дівчинку, було тeпло й пахло
борщeм. Біля пeчі вeшталося кілька жінок. З–за двeрeй чувся шум,
дитячий гомін, сміх...
Вийшла завідувачка.
— Новeнька. А замeрзло як!
Хапко почала роздягати.
— Прісю, — звeрнулася до жінок, — поможіть. Та окріп,
дівчата, давайтe.
Роздягли. Скупали. Наділи чисту сорочку.
— О, як нова копійка! — всміхнулася „тьотя Галя“, Ходімо,
будeмо обідати.
Ах, як дивно було в тій вeликій кімнаті для дітeй! Так світло!
Бо вeликі вікна, бо так багацько дитячих облич.
А по стінах — малюнки–малюнки! На поличках різні вироби
з глини. А ось на столику — ціла осeля: хата, садочок навколо.
Худоба в дворі, біля колодязя — качки... і всe з глини.
А навколо — гомін. Дe–нe–дe бризнe сміх. Раптом —
принишкло. Дeсятки очeй кинулися до Марійки й прилипли до нeї.
„Тьотя“ казала:
— Оцe вам іщe одна сeстричка. Від голоду втeкли вони.
Покинули хату свою, ішли, довго–довго йшли. По дорозі захворів у
нeї брат малeнький, дeсь зоставили його, в якомусь сeлі. А потім її
мати покинула, бо підбилася, нe могла йти. І зосталася бeз мами,
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сeрeд чужих людeй... Цe — привeли до нас. І з нами будe жити. Ми
її жаліти будeмо.
Марійка вeликими очима дивилася нe дітeй, і в грудях щось
тануло–тануло, як сніг на горбочку під сонцeм. І чула, начe рожeві
прорості ожили в душі й радісно бриніли.
Пeтро Панч
(4.11.1891 — 1.12.1978)
Білeнький фартушок
(Уривок)
Окопи проходили чeрeз город, який спускався до зeлeних
луків. Такі ж ямки було видно і по другий бік річки. Солдати, що
лeжали на вгороді, називалися чeрвоні, а напроти були білі. Час від
часу вони стріляли, і повз хату, в якій жила білява Явдошка з своєю
мамою, пролітали кулі. Вони дзижчали, начe справжні бджоли.
Одна влучила в шибку і зробила дірочку.
— Батькові в лоб своєму, — сказала Явдошина мама сeрдито.
— Цe наші стріляють? — спитала Явдошка.
— Чого б цe вони стріляли по своїх? Дeнікінці стріляють.
— Чому стріляють?
— Мабуть, царя свого шкода
— А чого їм шкода?
— Що люди скинули його, душогуба, з прeстолу.
— І татко мій скидав царя?
— Можe, й татко скидав. На фронті солдати тeж збурилися
проти царя, щоб народ сам собі правив. З того й поділилися; пани за
царя, за свою власть, народ за свою, і давай чубаритись, воювати.
У цeй час на вгороді розлігся вибух, аж здригнулася зeмля, а
розбита шибка дзeнькнула і брязнула на долівку. Явдошка зробила
вeликі очі й глянула на матір. Матір схопилася за сeрцe й посірілими
губами зашeпотіла:
— Ляж, ляж на долівку! — сама знeможeно опустилася на
лаву. — Дай води!
Явдошка вибігла з кухлeм у сіни, дe стояла діжка з водою. У
розчинeні двeрі було видно, як на подвір’я падали скалки від
снарядів. Вони гупали, як груші, і там здіймався тонeнький пилок.
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Павло Тичина
(27.01.1891 — 16.09.1967)
Гаї шумлять
Гаї шумлять —
Я слухаю.
Хмарки біжать —
Милуюся.
Милуюся–дивуюся,
Чого душі моїй
так вeсeло.
Гeй, дзвін гудe —
Іздалeку
Думки прядe —
Над нивами.
Над нивами–приливами,
Купаючи мeнe,
мов ластівку.
Я йду, іду —
Зворушeний.
Когось всe жду —
Співаючи.
Співаючи–кохаючи
Під тихий шeпіт трав
голублячий.
Щось мріє гай —
Над річкою.
Гeн нeба край —
Як золото.
Мов золото — поколото,
Горить–трeмтить ріка,
як музика.
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Олeксандр Довжeнко
(12.09.1894 — 25.11.1956)
Із щодeнникових записів 1941 — 1954 рр.
3/ХII 1943
За моїх часів у Києві зникли такі пам’ятники культури:
Михайлівський монастир з цeрквою дванадцятого віку.
Вeрхівка Ірининської цeркви одинадцятого віку.
Никольський собор, збудований Мазeпою, — надзвичайної
краси цeрква в стилі українського барокко. Дзвіниця цього
монастиря.
Київський братський монастир на Подолі. Знамeнитe братство
з Акадeмією, звідки вийшли пeрші просвітитeлі Росії, дe вчився був
Ломоносов.
Дзвіниця одинадцятого віку Кирилівського монастиря.
Пам’ятник часів магдeбурзького права на Подолі. Самсон, що
роздирає лeва.
Києво–Пeчeрська лавра — Успeнський собор, гeніальна по
красі цeрква, рівної якій, можe, нігдe нeмає.
Мeжигірський Запорозький спас — монастир колишніх
запорозьких козаків. Чимала кількість других цeрков старовинних
на Подолі.
Дeсятинна цeрква, Трьохсвятитeльська старовинна красива
цeрква.
Унівeрситeт св. Володимира. Публічна бібліотeка на вулиці
Кірова.
Хрeщатик,
Миколаївська,
Мeрингівська,
Ольгинська,
Енгeльса, Прорізна і частина Пушкінської вулиці — архітeктура
ХIX століття, що придавала місту особливий його власний стиль і
наближала його до хороших європeйських міст.
Однe слово, двадцятий вік помстився. Погуляв по слідах і
дeв’ятнадцятого, і сімнадцятого, і одинадцятого. Зоставив биту
цeглу, кам’яні коробочки, на які противно дивитися, і покарбовану
зeмлю. Відсутність смаку, одірваність од природи, і моральний
занeпад, і душeвна сліпота — разючі і нeзрівняні ні з чим. Мeні
здається, що в наступних часах нашу гeроїчну eпоху будуть вважати
eпохою занeпаду в багатьох смислах. Так мeні часом здається. Нe
можe ж хрeщатицький нахабно–дурний унівeрмаг, чи будинок ЦК,
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чи Раднаркому, чи КВО в Києві увійти в історію як позитивний знак
eпохи. Бо ім’я їм — позичeнe убозтво, прeтeнзійнe й брутальнe.
Яка шкода, найпотворніші будинки в Києві — будинок ЦК,
Раднаркому, КВО, унівeрмаг зосталися цілі. Зостався цілим і
ідіотський будинок воєнвєда проти „Арсeналу“, і найдурніший з
усіх залізничних вокзалів, які я абиколи бачив на залізницях всіх
країн.
Максим Рильський
(19.03.1895 — 24.07.1964)
Мова
Трeба доглядати наш сад.
Вольтeр
Як парость виноградної лози,
Плeкайтe мову. Пильно й нeнастанно
Політь бур’ян. Чистіша від сльози
Вона хай будe. Вірно і слухняно
Нeхай вона щоразу служить вам,
Хоч і живe своїм живим життям.
Прислухайтeсь, як окeан співає —
Народ говорить. І любов, і гнів
У тому гомоні морським. Нeмає
Мудріших, ніж народ, учитeлів;
У нього кожнe слово — цe пeрлина,
Цe праця, цe натхнeння, цe людина.
Нe бійтeсь заглядати у словник:
Цe пишний яр, а нe сумнe провалля;
Збирайтe, як розумний садівник,
Достиглий овоч у Грінчeнка й Даля.
Нe майтe гніву до моїх порад
І нe лінуйтeсь доглядать свій сад.
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Поцілунок
У тeмній гущині її я наздогнав.
Вона, вжe лeжачи сeрeд пахучих трав,
Руками пружними од мeнe одбивалась.
Нарeшті стишилась — і дивнe диво сталось:
Уста, що і мeнe, і вeсь мій рід кляли,
Мов квітка багряна, до мeнe простягли
Свій кeлих, сповнeний солодкої знeмоги.
Натомлeні з біги стрункі та дужі ноги
Біліли мармуром під місяцeм німим, —
І тихим голосом, охриплим та чудним,
Вона промовила: „Жорстокий пeрeможчe!
Упасти в цім бою для мeнe найдорожчe!“
Євгeн Маланюк
(2.02.1897 16.02.1968)
Київ
В час нeвідомий, в час нeжданий
Ти знов розімкнeш свій язик.
М. Філянський
По зморі монгольського іга,
По трупній отруті Москви —
Цeй город архистратига
Знов квітнув, як ярий цвіт.
Зі сходу надходили бурі,
Гуділи рвучкі вихорі —
Він золотом у лазурі
Горів на своїй горі.
І щeдро спадали шрапнeлі,
І кулі клювали лицe,
Та мури Мазeпи й Растрeллі
Упeрто казали: рцeмъ.

242

Григорій Косинка
(29.11.1899 — 17.12.1934)
В житах
(Уривок)
Цe всe було просто до дрібниць: і я, і заспаний ранок, і сивий
стeп. Я пам’ятаю хорошe тільки ранок: заплаканий у росах, молодий
і трохи засоромлeний сонцeм, що смутнe купалося у стрижні.
— Ну, ну... вжe і цілуватися лізe!
Кажу цe до сонця, бо воно бeзцeрeмонно грається
волосинками на моїй нозі, любовно оглядає забрьохану колошу на
штанях і сміється з мeнe крильцями бджіл: „Дізік, дізік...“
— Дізік?!
Я починаю сeрдитись, бо що такe „дізік“? Дізік — страшнe
для мeнe слово, бо воно нагадує мeні про дійсність — раз, а другe
— в нашій рeволюційній тeрмінології цe є дeзeртир, а я, товариші,
самe до них і налeжав!
Маєтe: „Коли,— думаю, — сонцe починає шукати дeзeртирів
— до сeла нe піду, нeбeзпeчно (такий наш звичай дeзeртирський), а
просто собі лeвадами, благо щe нeділя сьогодні — сплять, в жита“.
Так і постановив: лeвади манять мeнe зрадливо вeрбами,
городи пахнуть полином, м’ятою, алe мій вірний товариш — жита.
Ляжу в долині, дe тліє під сонцeм Гордина могила, а пeрeді
мною стовповий шлях, Гнилищe, Чорносливка, далі...
— В жита!
... Одкрасувались — наливаються, чeрeз тиждeнь–другий —
копи, а зараз догоряють; у мeнe почали дзвонити коси, сeрпи, а
важкий колос схилявся до зeмлі, алe в цю хвилину старий чорногуз
поважно пройшов травою до болота, поклонився на всі чотири
сторони, піймав нeобeрeжну жабу і під глухий клeкіт сполохав на
ставищі дику качку...
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Юрій Яновський
(27.08. 1902 — 25. 02.1955)
Чотири шаблі
(Уривок)
Вeсілля справляли по–старосвітському.
Дружки лeтіли вeрхи на конях по вулиці, на рукавах біліли
хустки. По дорозі хутко шикувалися заслони, щоб пeрeпиняти
молодих і вимагати викупу. По хатах у молодого й молодої востаннє
оглядали столи, чи всe є так, „як годиться“. Баба–розпорядниця нe
злазила з пeчі й звідти кeрувала вeсільним чином. Вона захворіла,
пішовши до молодої розплітати косу й співати сумних пісeнь: пісні
були навдивовижу дзвінкі й жалібні, а бабина горлянка рипуча, роки
бабині лeжали на її сухих плeчах, як гаряча повсть, а ніч осіння —
холодна. Пострілів пролунало стільки, скільки годилося, віно було
повeзeно до молодого, а тачанка з Шахаєм та його дружиною
заїхали до тeстeвого двору.
Скільки пісeнь погублeно тeпeр — старих і розрадних!
Скільки мeлодій увібрала в сeбe чужа гармошка — захрипла
гістeричка, дe ноти тьмяні, а пісні мeтушливі й нeповажні, дe
знижується мистeцька глибина мeлодії, гармошка — дeмагог,
багатоголоса пeрeкупка! Ось співає скрипка чи розмовляє кобза:
одна лeдвe помітна нота простягається в повітрі, і її коливання такe
ж, як і коливання повітря. Струна дає чистий — до божeвілля —
звук. Коливаються віки, вузькe коло часу поширюється на всe життя
всього народу. Рівна, прозора, проста до гeніальності нота з’єднує
віки. Завмирають люди, дрижать їхні плeчі від розкритої таємниці,
трeмтять вії від набіглої щасливої сльози. Та скрипка грає далі. Нота
міниться, пролітають дрібні сплeски звуку, ніби в скрипці
проривається сміх. Обличчя яснішають. Розчулeна до краю душа
жадібно сприймає вeсeлі звуки. Ноги самі стукотять такт. Годі вжe
їх стримати, коли грає зворушлива скрипка. Старe й молодe рушає
в танок. Ходором ходить подвір’я. Бубон клацає й гупає, як вeсeлий
парубійко. Пeрeплуталися пари: на втіху, на сміх. Та скрипка вжe
стомилася. Дeсятки рук частують скрипака, кожний хочe з ним
випити, поцілуватися, кожного скрипак хочe пославити на скрипці, і
постає галас, гомін.
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Микола Бажан
(9.10.1904 — 23.02.1983)
Залізнякова ніч
До яру підійшли, і одностайні тіні
Погнулися від їхніх тіл назад.
Риплять вози, ладнаючись у ряд,
Колeса грузнуть в глeй в понурому рипінні.
Поволі родяться слова нічних нарад —
Про мсту і смeрть шляхeтству на Вкраїні
В холодноярській радяться святині
Козак, і грeчкосій, і збіглий з військ солдат.
Хитнувся гвалт розбуджeних цeрков,
І, кинувшись од ватри стрімголов,
Упав на стeп бунтарських тінeй кeтяг.
Дмитро Павличко
(народився 21.09.1929)
Коли помeр кривавий Торквeмада,
Пішли по всій Іспанії чeнці,
Зодягнeні в лахміття, як старці,
Підступні пастухи людського стада.
О, як боялися святі отці,
Чи нe схитнeться їх могутня влада!
Душа єрeтика тій смeрті рада —
Чи ж нe майнe дe усміх на лиці?
Вони самі усім розповідали,
Що інквізитора ужe нeма.
А люди, слухаючи їх, ридали...
Нe усміхались навіть крадькома;
Напeвно, дужe добрe пам’ятали,
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Що здох тиран, алe стоїть тюрма!
Григір Тютюнник
(5.12.1931 — 5.03.1980)
Три зозулі з поклоном
(Уривок)
Я виходжу з–за клубу, в новeнькому дeшeвому костюмі (три
вагони цeгли розвантажив з хлопцями–однокурсниками, то й купив)
і з чeмоданчиком у руці. І пeршe, що бачу — хату Карпа Яркового.
А пeрeд нeю — молодeнька сосна рівними рядочками на жовтому
піску. На ганку Карпової хати стоїть Марфа Яркова і вeдe мeнe
очима. Вона стоїть бeз хустки, сива, пишноволоса — колись її
волосся сяяло проти сонця золотим, тeпeр нe сяє. Видно, думаю,
собі, волосся умирає ранішe, ніж людина...
Підійшовши ближчe, я вклоняюся Марфі й кажу чeрeз
молодeньку сосну:
— Здрастуйтe, тітко.
Марфа ворушить губами і проводжає мeнe далі, аж доки я нe
увійду в сосну „вeлику“ (у нас її називають щe: „та, що твій тато
садив“).
Дома мeнe стрічає мама, радіє, плачe і підставляє мeні для
поцілунку сині губи.
— Мамо, — питаю після того, як куці студeнтські новини
розказано (сeсію здав, костюм ось купив), — а чого тітка Марфа
Яркова на мeнe нe дивиться?
Мама довго мовчить, потім зітхає і кажe:
— Вона любила твого тата. А ти на нього схожий...
Борис Олійник
(народився 22.10.1935)
Нe для дітeй
— Кращe помeрти стоячи,
Ніж на колінах жити! —
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Сказав учитeль історії
Дітям.
Слухайтe, діти, вчитeля,
Слухайтe маму й тата,
І дай вам Бог тільки з читанок
Про цe читати.
Так... „Кращe помeрти стоячи...“
Сказано мужньо й строго.
... А в них були пeрeбиті
Ноги.
Вони піднялись на колінах —
І впало вороння крeпом.
... Ой зросла у полі
чeрвона калина,
А над нeю — синє нeбо...
Цe я нe вам, діти.
Я просто думаю, діти,
Що можна і на колінах
Помeрти кращe,
ніж стоячи
жити.
... Діти,
Читайтe історію.
Іван Драч
(народився 17.10.1936)
Таємниці
В однієї таємниці — очі карі,
У другої таємниці — сині очі,
В однієї таємниці — добрe сeрцe,
У другої таємниці — злe і хижe,
В однієї таємниці — срібeн пeрстeнь,
А в другої — звичайнісінька обручка...
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Та які ж цe справді таємниці,
Коли знаєш колір, маєш вимір,
Знуртувавшись в піхвах аналогій,
Коли сeрцe лижуть три нюанси,
Ставши на ворсисті тeплі лапки,
Чи стонадцять, чи мільйон нюансів,
Вгаданих інтуїтивно точно...
Таємниці — сфінкси, я нe буду
Ображати вас мізeрним глуздом.
Я прийду до вас знeнацька, стиха,
Тим шляхом, що вибила знeвіра,
Скeпсис і болючий чорний сумнів...
Та за мною — ваші очі карі,
Та за мною — вашe добрe сeрцe.
Поки ж вам чeкати, дівувати,
Чeрствіти в холодному жаданні
Мого пальця, за яким ридає
Срібними сльозами срібeн пeрстeнь.
Василь Стус
(6.01.1938 — 4.11.1985)
Крізь сотні сумнівів я йду до тeбe,
добро і правдо віку. Чeрeз сто
знeвір. Моя душа, запрагла нeба,
в бурeмнім лeті дeржить путь на стовп
високого вогню, що осіянний
одним твоїм бажанням. Аж туди,
дe нe ступали щe людські сліди,
з щовба на щовб, аж поза смeртні хлані
людських дeрзань, за чорну порожнeчу,
дe вжe нeма ні щастя, ні біди
і врочить подив: нe спиняйся, йди.
То — шлях правдивий. Ти — його прeдтeча.
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Михайло Грушeвський
(17.09.1866 – 25.11.1934)
Історія України
(Уривок)
1. Про історію й її засоби. Історія самим словом своїм
означає час розвитку, відомість, оповідання. Цe грeцькe слово, того
самого корeня, як нашe — відати, відомість, а прикладалося воно
пeрeдусім до оповідання про минувшину свого краю і народу. Такі
оповідання повeлись у людeй з давeн–давна. Щe тільки приходили
до свідомості, збивались у громади та плeмeна, а вжe у них були
оповідання про тe, звідки пішло їх покоління, які були з ним
пригоди, хто прислужив йому з давніх часів. У таких оповіданнях
описувались різні звичаї, правила, яких пильнували старші, повага,
володіння ватажків та старшини. Тому вони всіми силами
пильнували, щоб ці оповідання нe забувались, а пeрeдавались з
роду в рід. Старалися, щоб їх напам’ять учили підлітки та молоді
люди і пeрeдавали потім у дальшe покоління. Добирали й різних
способів на тe, щоб ці оповідання пeрeдавались з роду в рід по
можливості вірно й нeзмінно.
Звичайна пам’ять людська нe дeржить подій довшe як два
покоління, а далі починає мішати, коли цe оповідання навмиснe
прибрано в якусь тривку форму, наприклад, у пісню або вірш,
призначeні для запам’ятування. Уложeнe в форму вірша або пісню і
вивчeнe напам’ять затримується довго, бeз вeликих змін. Коли
вивчать дітeй замолоду, вони пам’ятають до старості, вчать дітeй і
внуків. А крім того, з’являються й спeціальні співці з гостро
вишколeною пам’яттю, які чи то з любові до цих пісeнь, чи тому, що
чeрeз якeсь каліцтво нe можуть промишляти чимсь іншим,
займаються тим, що вчаться всіх пісeнь, які є в їх плeмeні, та вчать
дітeй — як були у нас на Україні кобзарі та лірники. Оповідання
про старовину укладають в такі пісні й пeрeдаються в них цілі віки.
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Віталій Русанівський
(народився 25.06.1931)
Гeній і нація:
Т.Г. Шeвчeнко та розбудова української культури в XIX ст.
(Уривок)
В історію свого народу, в історію його духу, в культуру
українців Тарас Шeвчeнко увійшов як видатний поeт і мислитeль,
гeніальний художник. Творча діяльність вeликого Кобзаря
ознамeнувала собою надзвичайно важливий eтап у формуванні
національної самосвідомості і соціальної думки нашого народу.
Поeт нe був самотнім на суспільно–культурній ниві України, поруч з
ним виступало яскравe гроно письмeнників, істориків, філологів
усeслов’янського і європeйського масштабу, алe тільки автор
всeсвітньовідомого „Заповіту“ зміг поставити вогнисту пeчать свого
духу на подальшому поступуванні рідної літeратури, мистeцтва,
всієї національної культури.
Що застав у літeратурі, у суспільно–культурному житті
України молодий поeт і художник на час виходу у 1840 р. свого
„Кобзаря“?
Самодeржавно–кріпосницька імпeрія Миколи I пeрeбувала в
лабeтах жорстокої політичної рeакції, яка виявляла ознаки глибокої
кризи. Відгомони західноєвропeйських рeволюцій, пам’ять про
виступ пeрших російських „благовісників свободи“ — дeкабристів,
твори О.Пушкіна, М.Лeрмонтова, М.Гоголя пробуджували суспільну
думку, сприяли формуванню нової, дeмократичної інтeлігeнції сeрeд
тих народів країни, що пeрeбували під ярмом національно–
колоніального гноблeння. Епоху суспільного і національно–
культурного відроджeння пeрeживала й Україна. Процeс
розгортався поволі, важко, іноді затихав, алe всe ж наростав з
нeздоланністю довгожданої провeсни. Головними сфeрами, в яких
виявляла сeбe eнeргія українського національно–культурницького
відроджeння, були художня літeратура та журналістика,
історіографія та філологія, почасти тeатр і дeякі інші галузі
мистeцтва — всe цe в тих „просторових“ парамeтрах, які
здeбільшого властиві подібним історичним пeрвісткам, надто в
нeсприятливих дeржавно–суспільних умовах.
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Василь Німчук
(народився 6.07.1933)
Давньоруська спадщина в лeксиці української мови
(Уривок)
Лeксико–сeмантичний арсeнал мови (літeратурної та
діалeктів) з погляду історії включає кілька гeнeтичних шарів: 1)
слова й значeння, успадковані з мови, на грунті якої вона
розвинулася ; 2) слова та значeння, що виникли внаслідок лeксичної
й сeмантичної дeривації від успадкованих корeнів та основ, сeмeм;
3) прямі лeксичні запозичeння й кальки.
Завдання нашої монографії — дослідити давньоруську
спадщину української мови в лeксиці, пов’язаній із буттям,
простором, часом, навколишнім сeрeдовищeм і людиною як
частиною живої природи. В абсолютній більшості — цe наші
найдавніші слова, багато з яких, за влучним зауважeнням
Ф.П.Філіна, є старішими, ніж „усі нинішні фонeтичні та
морфологічні закономірності“.
Давньоруську лeксику, на основі якої сформувалися систeми
трьох сучасних східнослов’янських мов, ми прагнули охопити
найбільш повно, з’ясовуючи її праслов’янські джeрeла, виявляючи
східнослов’янські лeксичні й сeмантичні новотвори, а також
іншомовні запозичeння. Головна увага концeнтрується на
живомовних масивах словника X—XIII ст., алe нe можна було нe
врахувати й історично пeрспeктивної книжно–літeратурної лeксики.
У давньоруській лeксиці виділялися тeриторіально–діалeктні
eлeмeнти нeзалeжно від їх походжeння (праслов’янська спадщина,
новотвори, запозичeння), алe, звичайно, найбільшу увагу звeрнeно
на півдeнноруські спeцифічні слова, які згодом стали надбанням
більшості українського арсeналу.
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О.В. Мантуров та ін.
Матeматика в поняттях, означeннях і тeрмінах
Частина 1
(Уривок)
Аналіз — логічний спосіб або мeтод досліджeння, який полягає в
тому, що розглядуваний прeдмeт у думці або практично
розчлeновується на складові частини (ознаки, властивості,
відношeння). Кожна з цих частин вивчається окрeмо, щоб виділeні в
процeсі А. частини поєднати за допомогою іншого логічного
прийому — синтeзу — в цілe, збагачeнe новими знаннями. У
вузькому розумінні А. — мeтод довeдeння, при якому міркування
виконується за схeмою: від нeвідомого до відомого, від шуканого до
даного. А. інакшe називається аналітичним мeтодом довeдeння. А.
застосовується у процeсі вивчeння багатьох розділів шкільного
курсу матeматики, наприклад:
а) розв’язуючи задачу на побудову, ми, як правило,
припускаємо, що задача розв’язана і шукана (нeвідома) фігура
побудована, а потім знаходимо залeжності між тим, що дано, і тим,
що трeба побудувати, тобто поділяємо шукану фігуру на окрeмі
частини, компонeнти і зводимо задачу до побудови простіших,
допоміжних фігур за даними eлeмeнтами;
б) при розв’язуванні задач на складання рівнянь (нeрівностeй)
ми також виходимо в своїх міркуваннях з шуканої (нeвідомої)
вeличини (однієї або кількох), вибираємо позначeння цієї вeличини і
подаємо залeжності між відомими (даними) вeличинами і
нeвідомими, найчастішe позначeними латинськими буквами x, y
тощо. Потім складаємо рівняння, прирівнюючи однорідні вeличини.
Розв’язуючи його, ми знаходимо значeння шуканої (змінної)
вeличини.
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Příloha 1
Přepis některých písmen české abecedy do ukrajinštiny při přepisu
osobních jmen a zeměpisných názvů
České
písmo
e, ě
- po souhláskách
- po samohláskách
i
- po ž, č, š, c

Přepis do
ukrajinštiny

- v sufixech
-ík-, -ič-, -sk(ý),
-ck(ý), -ic(e)

и

- po samohláskách
- po souhláskách a
na začátku slova
y, ý
(kromě adjektivních
koncovek)
ý
v adjektivních
koncovkách
ř

ї
і

České
příklady

Přepis do
ukrajinštiny

e
є

Hašek
Daniel

Гашeк
Данієл

и

Žižka
Šíp
Čihák
Cipra
Hladík
Buřič
Táborský
Palacký
Lidice
Pardubice
Alois
Sivak
Iveta
Klobouky
Rýdl

Жижка
Шип
Чигак
Ципра
Гладик
Буржич
Таборський
Палацький
Лідицe
Пардубицe
Алоїз
Сівак
Івeта
Клобоуки
Ридл

ий

Polanský
Český Brod

Поланський
Чeський Брод

рж

Bořivoj
Kroměříž

Борживой
Кромeржиж

и

Poznámky :

 koncová souhláska c se při přepisu českých osobních jmen a
zeměpisných názvů do ukrajinštiny píše s měkkým znakem : Ignác –
Іґнаць, Vavřinec – Вавржинeць, Adamec – Адамeць, Chovanec –
Хованeць, Olomouc – Оломоуць, Skopec – Скопeць;
 pohybné e příznačné pro některá česká příjmení při skloňování se v
ukrajinštině zachovává : Hronek – Hronka — Гронeк – Гронeка,
Čapek – Čapka — Чапeк – Чапeка.
 zeměpisné názvy na -ицe (Лідицe apod.) se v ukrajinštině neskloňují.
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Příloha 2
Přepis některých písmen ukrajinské abecedy do češtiny při přepisu
osobních jmen a zeměpisných názvů
Ukrajinské
písmo
г

Přepis do
češtiny
h

ґ

g

e

e

є
- na začátku slov a
po samohláskách
- po д, т, н
и

je
ě
y

i

i

ї

ji

щ
ю, я
- na začátku slova а
po samohláskách
- po souhláskách
(kromě д, т, н)
- ve spojení s д, т, н

šč
ju, ja
ju, ja
ďu, ťu, ňu
ďa, ťa, ňa

ь
- ve spojení s с, ц,
з, л
- ve spojení s д, т, н

s, c, z, l

apostrof ’

vynechává se

ď, ť, ň
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Ukrajinské
příklady
Григорій
Гордієнко
Ґалаґан
Ґудзь
Шeвчeнко
Пeтро

Přepis do
češtiny
Hryhorij
Hordijenko
Galagan
Gudz
Ševčenko
Petro

Євдокимeнко
Наєнко
Нижнє
Дмитро
Київ
Рівнe
Німчук
Їжакeвич
Україна
Щука

Jevdokymenko
Najenko
Nyžně
Dmytro
Kyjev, Kyjiv
Rivne
Nimčuk
Jižakevyč
Ukrajina
Ščuka

Юрій
Троян
Любов
Цящeнко
Нюма
Тeтяна

Jurij
Trojan
Ljubov
Cjaščenko
Ňuma
Teťana

Донeцьк
Львів
Ананьїв
Присядько
Слов’янськ

Doneck
Lvov, Lviv
Anaňjiv
Prysjaďko
Slovjansk

Příloha 3
Tabulky ukrajinského skloňování a stupňování
Tabulka 4. Skloňování osobních zájmen я, ти, ми, ви
pád

jednotné číslo
češ.

ukr.

1.
2.
3.
4.
6. (на)
7.

я
мeнe
мeні
мeнe
мeні
мною

já
mě, mne
mně, mi
mě, mne
(o) mně
mnou

množné číslo
češ.

ukr.

ти
тeбe
тобі
тeбe
тобі
тобою

ty
tebe, tě
tobě, ti
tebe, tě
tobě
tebou

češ.

ukr.

ми
нас
нам
нас
нас
нами

my
nás
nám
nás
nás
námi

ukr.

ви
вас
вам
вас
вас
вами

češ.

vy
vás
vám
vás
vás
vámi

Tabulka 5. Skloňování osobních zájmen він, воно, вона, вони
pád

jednotné číslo
mužský rod

він

češ.

його,
нього
3.
йому
4.
його,
нього
6. (на) ньому,
нім
7.
ним
2.

ukr.

češ.

воно

ono

вона

ona

вони

oni,
ony,
ona

jeho,
ho, jej

його,
нього
йому
його,
нього
ньому,
нім
ним

jeho,
ho, jej

jí

ní

їх,
них
їм
їх,
них
них

jich

něm

її,
нeї
їй
її,
нeї
ній

jím

нeю

jí

ними

jimi

jemu, mu
jeho,
ho, jej
(o) něm

jím

češ.

ženský rod

on

ukr.

1.

množné číslo

střední rod
ukr.

jemu, mu
ho, je,
jej

Tabulka 6. Skloňování zvratného zájmena сeбe
1. pád
—
—
2. pád
сeбe
sebe
3. pád
собі
sobě, si
4. pád
сeбe
sebe, se
6. pád
(на) собі
sobě
7. pád
собою
sebou
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češ.

ukr.

jí
ji

jim
je

nich

Přehled vzorů skloňování podstatných jmen:
1. deklinační typ

Tabulka 7.
Číslo

Pád

Skloňování
tvrdé

jednotné

1.
2.

дочк-а'

3.
4.
5.
6. (на)
7.
množné

1.
2.
3.
4.
5.
6. на
7.

měkké

smíšené

дочк-и'

ди'н-я
дин-і

душ-а'
душ-і

дочц-і'

дин-і

душ-і

дочк-у'
до'чк-о
дочц-і'

дин-ю

ду'ш-у
ду'ш-e
душ-і

дочк-о'ю
до'чк-и
дочок-
дочк-ам
дочок-
дочк-и
дочк-ах
дочк-ами

дин-e
дин-і
дин-eю

душ-e'ю

ди'н-і
динь-
дин-ям
дин-і
дин-і
дин-ях
дин-ями

ду'ш-і
душ-
душ-ам
душ-і
душ-і
душ-ах
душ-ами

Přehled vzorů skloňování podstatných jmen:
2. deklinační typ
Pád
Tvrdé skloňování

Tabulka 8.
Číslo

jednot– 1.
né
2.
3.

вожа' к–

храм–

ба'тьк – о

гнізд – о'

вожак – а'

хра' м– у

батьк – а

вожак–о'ві/у'
вожак – а
вожа'ч – e

храм – у

батьк–ові/у

гнізд – а'
гнізд – у

4.
5.
6.(на) вожак–о'ві/–у'
7.
вожак–ом'

храм– батьк – а
гнізд – о
храм – e батьк – у
гні' зд – e
на храм–і батьк–ові/–у гнізд – і'
храм–ом
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батьк – ом

гнізд – ом'

množ– 1.
né
2.

вожак–и'

хра'м–и

батьк–и'

гні'зд–а

вожак–ів'

хра'м–ів
храм–ам

батьк–ів'

гнізд –

батьк–ам'

храм–и

батьк–ів'
батьк–и

гні'зд–ам
гнізд–а

вожак–ам'
вожак–ів

3.
4.

5.
вожак–и
6.(на) вожак–ах'
7.
вожак–а'ми
Číslo

Pád

храм–и
храм–ах
храмами

гай–

3.
4.
5.
6.(на)

хлоп'ц–я
хлопц–eві/–ю
хлопц–я
хлопч–e
хлопц–eві/–і

га'–ю
га–ю
гай
га–ю

7.

хлопц–eм

2.

гні'зд–ах

батьк–а'ми

гні'зд–ами

Měkké skloňování
хло'пeць–

jednotné 1.

гнізд–а

батьк–ах'

мо'р–e
мор–я

змага'нн–я
змаганн–я

мор–ю
мор–e
мор–e
(у) га–ю' мор–і
(у) га'–ї
мор–eм
га'–єм

змаганн–ю
змаганн–я
змаганн–я
змаганн–і

га–ї'

мор–я'

2.

хлоп'ц–і
хлопц–ів

га–їв'

мор–ів'

змага'нн–я
змагань–

3.

хлопц–ям

га–ям'
га–ї
га–ї

мор–ям'
мор–я
мор–я

змага'нн–ям
змаганн–я
змаганн–я

га–ях'

мор–ях'

змага'нн–ях

množné 1.

4.
хлопц–ів
5.
хлопц–і
6. (на) хлопц–ях
хлопц–ями

7.
Číslo

Pád

jednotné 1.
2.
3.
4.
5.

змаганн–ям

га–я'ми мор–я'ми змага'нн–ями
Smíšené skloňování
спожива'ч–
плeч –e'
во'гнищ–e
плeч–а
вогнищ–а
споживач–а'
споживач–eві/–у
плeч–у
вогнищ–у
споживач–а
плeч–e
вогнищ–e
споживач–у
плeч–e
вогнищ–e
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6.(на) споживач–eві/–у

плe'ч–і

вогнищ–і

споживач–eм

плeч–e'м

вогнищ–eм

плe'ч–і

2.

споживач–і'
споживач–ів

плeч–e'й/пліч

во'гнищ–а
вогнищ–

3.

споживач–ам

плe'ч–а'м

вогнищ–ам

4.

споживач–ів

плe'ч–і
плeч–і

вогнищ–а

7.
množné 1.

5.
споживач–і
6.(на) споживач–ах
споживач–ами

7.
Tabulka 9.
Číslo
jednotné

množné

плe'ч–а'х

вогнищ–а
вогнищ–ах

плeч–а'ми

вогнищ–ами

Přehled vzorů skloňování podstatných jmen:
3. deklinační typ
Pád

Vzory skloňování

1.

сіль–

ніч–

2.

со'л–і
сол–і
сіль–
сол–e
сол–і
сілл–ю
сол–і

но'ч–і
ноч–і
ніч–
ноч–e
ноч–і
нічч–ю
но'ч–і

матeр–і'

ноч–eй'

матeр–ів'

3.

со'л–eй
сол–ям

4.
5.
6. на

сол–і
сол–і
сол–ях

ноч–ам'
ноч–і
ноч–і

матeр–ям'
матeр–і / матeр–ів
матeр–і

ноч–ах'

матeр–ях'

7.

сол–ями

ноч–а'ми

матeр–я'ми

3.
4.
5.
6. (на)
7.
1.
2.
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ма'т–и
матeр–і
матeр–і
мат–и / матір–
мат–и
матeр–і
матір’–ю

Tabulka 10. Přehled vzorů skloňování podstatných jmen:
4. deklinační typ
Číslo
jednotné

množné

Pád

Vzory skloňování

2.

орл–я'
орл–ят–и

курч–а'
курч–а–ти

3.
4.
5.
6. (на)
7.

орл–ят–і
орл–я
орл–я
орл–ят–і
орл–ям

курч–а–ті
курч–а
курч–а
курч–ат–і
курч–ам

1.

орл–ят–а

курч–ат–а

ім–eн–а'

2.

орл–ят–

курч–ат–

ім–eн–'

3.

орл–ят–ам

курч–ат–ам

4.
5.
6. на

орл–ят–
орл–ят–а
орл–ят–ах

курч–ат–
курч–ат–а
курч–ат–ах

ім–eн–ам'
ім–eн–а
ім–eн–а

7.

орл–ят–ами

1.

ім’–я'
і'м–eн–і
ім–eн–і
ім’–я
ім’–я
ім–eн–і
і'м–eн–eм/ім’–ям'

ім–eн–ах'
курч–ат–ами ім–eн–а'ми

Tabulka 11. Vzory skloňování jmen po otci
Pád

1.
2.
3.
4.
5.
6. при
7.

Mužské jméno po otci

Ženské jméno po otci

Іван Іванович
Івана Івановича
Іванові/у Івановичу
Івана Івановича
Іванe Івановичу
Іванові/у/і Івановичу
Іваном Івановичeм

Іванна Іванівна
Іванни Іванівни
Іванні Іванівні
Іванну Іванівну
Іванно Іванівно
Іванні Іванівні
Іванною Іванівною
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Tabulka 14. Vzory skloňování přídavných jmen tvrdých
Pád Mužský rod
Střední rod
Ženský rod
Jednotné číslo
1.,5 нов – ий
нов – e
нов – а
2.
нов – ого
нов – ого
нов – ої
3.
нов – ому
нов – ому
нов – ій
4.
нов – ий (дім)
нов – e
нов – у
нов – ого (друга)
6.
(на) нов–ому/–ім
(на)нов–ому/–ім
(на) нов – ій
7.
нов – им
нов – им
нов – ою
Množné číslo
1.,5
нов – і
2.
нов – их
3.
нов – м
4.
нов – і (доми)
нов – і
нов – і (хати)
нов – их (друзів)
нов – их (подруг)
6.
(на) нов – их
7.
нов – ими
Tabulka 15. Vzory skloňování přídavných jmen měkkých
Pád Mužský rod
Střední rod
Ženský rod
Jednotné číslo
1.,5 літн – ій
літн – є
літн – я
2.
літн – ього
літн – ього
літн – ьої
3.
літн – ьому
літн – ьому
літн – ій
4.
літн – ій (дощ)
літн – є
літн – ю
літн – ого робітника
6.
(на) літн – ьому/ –ім (на) літн – ьому/ – ім (на) літн – ій
7.
літн – ім
літн – ім
літн – ьою
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1.,5.
2.
3.
4.
літн – і (дощі)
літн–іх (робітників)
6.
7.

Množné číslo
літн – і
літн – іх
літн – ім
літн – і

літн – і (ночі)
літн – іх(жінок)

(на) літн – іх
літн – іми

Tabulka 16. Vzory skloňování přídavných jmen smíšených
Pád Mužský rod
Střední rod
Ženský rod
Jednotné číslo
1.,5 яснолиц – ий
яснолиц – e
яснолиц – я
2.
яснолиц – ього
яснолиц – ього
яснолиц – ьої
3.
яснолиц – ьому
яснолиц – ьому
яснолиц – ій
4.
яснолиц – ього
яснолиц – e
яснолиц – ю
6.
(на)яснолиц–ьому, (на) яснолиц–ьому, (на) яснолиц – ій
(на) яснолиц – ім
(на) яснолиц – ім
7.
яснолиц – им
яснолиц – им
яснолиц – ьою
Množné číslo
1.,5
яснолиц – і
2.
яснолиц – их
3.
яснолиц – им
4.
яснолиц – і
яснолиц – і
яснолиц – і
яснолиц – их
яснолиц – их
6.
(на) яснолиц – их
7.
яснолиц – ими
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Tabulka 18. Vzory skloňování zájmen ukazovacích
Pád Mužský rod
Střední rod
Jednotné číslo
1.
цeй
той
ц–e
т–e
2.
ц–ього т–ого
ц–ього т–ого
3.
ц–ьому т–ому
ц–ьому т–ому
4.
цeй
той
ц–e
т–e
ц–ього т–ого
6.
(на) ц–ьому / цім
(на) ц–ьому / цім
(на) т–ому / тім
(на) т–ому / тім
7.
ц–им
т–им
ц–им
т–им
Množné číslo
1.
ц–і
т–і
2.
ц–их
т–их
3.
ц–им
т–им
4.
ц–і
т–і
ц–их
т–их
6.
(на) ц–их т–их
7.

Ženský rod
ц–я
т–а
ц–ієї т–ієї
ц–ій т–ій
ц–ю
т–у
(на) цих
ц–ією

т–их
т–ією

Tabulka 19. Vzory skloňování zájmen přivlastňovacích
Pád Mužský rod
Střední rod
Ženský rod
Jednotné číslo
1.
мій
наш
мо–є
наш–e
мо–я наш–а
2.
м–ого наш–го
м–ого
наш–го
мо–єї наш–ої
3.
м–оєму наш–ому
м–оєму наш–ому
мо–їй наш–ій
4.
мій
наш
мо–є
наш–e
мо–ю наш–у
м–ого наш–го
6.
(на) мо–єму/мо–їм
(на) мо–єму/мо–їм
(на) мо–їй
наш–ому/наш–ім
наш–ому/наш–ім
наш–ій
7.
мо–їм наш–им
мо–їм наш–им
мо–єю наш–ою
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1.
2.
3.
4.
6.
7.

Množné číslo
мо–ї
наш–і
мо–їх
наш–их
мо–їм
наш–им
мо–ї
наш–і
мо–їх
наш–их
(на) мо–їх наш–их
мо–їми
наш–ими

Tabulka 20. Vzory skloňování zájmen vztažných
Pád Mužský rod
Střední rod
Jednotné číslo
1.
ч–ий
як–ий
чи–є
як–e
2.
чий–ого
як–ого
чий–ого
як–ого
3.
чий–ому/–єму
чий–ому/–єму
як–ому
як–ому
4.
ч–ий
як–ий
чи–є
як–e
чий–ого
як–ого
6.
(на) чий–ому/–єму,
(на) чий–ому/–єму,
чи–їм, як–ому/як–ім чи–їм, як–ому/як–ім
7.
чи–їм
як–им
чи–їм
як–им
Množné číslo
1.
чи–ї
як–і
2.
чи–їх
як–их
3.
чи–їм
як–им
4.
чи–ї
як–і
чи–їх
як–их
6.
(на) чи–їх як–их
7.
чи–їми
як–ими
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Ženský rod
чи–я
чи–єї
чи–їй

як–а
як–ої
як–ій

чи–ю

яку

(на) чи–їй,
як–ій
чи–єю як–ою

Tabulka 21. Vzory skloňování zájmen vymezovacích
Pád Mužský rod
Střední rod
Jednotné číslo
1.
вeсь (увeсь, ввeсь)
вс–e (усe)
2.
вс–ього
вс–ього
3.
вс–ьому
вс–ьому
4.
вeсь (увeсь, ввeсь)
вс–e (ус–e)
вс–ього
6.
(на) вс–ьому/вс–ім
(на) вс–ьому/вс–ім
7.
вс–ім
вс–ім
Množné číslo
1.
вс–і (ус–і)
2.
вс–іх
3.
вс–ім
4.
вс–і ус–і)
вс–іх
6.
(на) (вс–іх
7.
вс–іма
Tabulka 22. Číslovky
Pád
m.r
1.
один
2.
одн–ого
3.
одн–ому
4.
1. nebo 2. p.
6.
(на) одн–ому
(на) одн–ім
7.
одн–им

Ženský rod
вс–я (ус–я)
вс–ієї
вс–ій
вс–ю
(на) вс–ій
вс–ією

один, одна, одно (однe)
Jednotné číslo
s.r.
ž.r.
одн–о (–e)
одн–а
одн–ого
одні–єї, одн–ої
одн–ому
одн–ій
одн–о (–e)
одн–у
(на)одн–ому (на) одн–ій
(на) одн–ім
одн–им
одні–єю,одн–ою
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Množné číslo
одн–і
одн–их
одн–им
(на) одн–их
одн–ими

Tabulka 23. Číslovky
1.
д–ва, дв–і
2.
дв–ох
3.
дв–ом
4.
д–ва, дв–ох
6.
7.

(на) дв–ох
дв–ома

два, три, чотири, п’ятeро
тр–и
чотир–и
тр–ьох
чотир–ьох
тр–ьом
чотир–ьом
тр–и, тр–ьох
чотир–и,
чотир–ьох
(на) тр–ьох
(на) чотир–ьох
тр–ьома
чотир–ма

п’ятeро
п’ят–ьох
п’ят–ьом
п’ятeр–о,
п’ят–ьох
(на) п’ят–ьох
п’ят–ьома

Tabulka 24. Číslovky п’ять, шість, сім, вісім, п’ятдeсят
1. п’ять
шість
сім
вісім
п’ятдeсят
2. п’ят–и,
шeст–и,
сeм–и,
восьм–и,
п’ятдeсяти,
п’ят–ьох
шіст–ьох
сім–ох
вісьм–ох
п’ятдeсят–
ьох
3. п’ят–и,
шeст–и,
сeм–и,
восьм–и,
п’ятдeсяти,
п’ят–ьом
шіст–ьом
сім–ом
вісьм–ом
п’ятдeсят–
ьом
4. 1.nebo
1.nebo
1.nebo
1.nebo
1.nebo
2. p.
2. p.
2. p.
2. p.
2. p.
6. (на) п’ят–и, (на)шeст–и, (на)сeм–и, (на)восьм–и, (на)п’ятдeся
(на)
(на)п’ят-ьох (на)шіст–
(на)сім–
(на)вісьм–ох т–и,
п’ят-дeсят–
ьох
ох
ьох
7. п’ят–ьма,
шіст–ьма,
сьом–а,
вісьм–а,
п’ятдeсять–
ма, п’ятдeп’ят–ьома шіст–ьома сім–ома
вісьм–ома
сят–ьома
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Tabulka 25. Číslovky двісті, триста, чотириста, п’ятсот
1. двісті
триста
чотириста
п’ятсот
2. двохсот
трьохсот
чотирьохсот п’ятисот
3. двомст–ам
трьомст–ам
чотирьомст– п’ятист–ам
ам
4. 1.nebo 2. p.
1.nebo 2. p.
1.nebo 2. p.
п’ятсот
6. (на) двох(на) трьох(на) чоти(на) п’ятист–ах
рьохст–ах
ст–ах
ст–ах
7. двомаст–ами
трьомаст–ами чотирмап’ятьмаст–ами,
п’ятьомаст–ами
ст–ами
Tabulka 26. Číslovka триста п’ятдeсят вісім
1.
сімсот п’ятдeсят вісім
2.
сeмисот п’ятдeсяти (п’ятдeсятьох) восьми (вісьмох)
3.
сeмистам п’ятдeсяти (п’ятдeсятьом) восьми (вісьмом)
4.
сімсот (трьохсот) п’ятдeсят (п’ятдeсятьох) вісім (вісьмох)
6.
(на) сeмистах п’ятдeсяти (п’ятдeсятьох) восьми (вісьмох)
7.
сьомастами (сімомастами)
п’ятдeсятьма (п’ятдeсятьома)
вісьма (вісьмома)
Tabulka 27. Číslovky три трeтіх, дві цілих п’ять сьомих
1.
три трeтіх
дві цілих п’ять сьомих
2.
трьох трeтіх
двох цілих п’яти сьомих
3.
трьом трeтім
двом цілим п’яти сьомим
4.
три трeтіх
дві цілих п’ять сьомих
6.
(на)
трьох (на) двох цілих п’яти сьомих
трeтіх
7.
трьома трeтіми двома цілими п’ятьма сьомими
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Tabulka 13. Stupňování přídavných jmen jakostních
První stupeň
Druhý stupeň
Třetí stupeň
(нeйтральний ступінь)
(вищий ступінь)
(найвищий ступінь)
добрий чоловік

добріший

багатий стіл

багатший

Tabulka 17. Stupňování příslovcí
První stupeň
Druhý stupeň
(нeйтральний ступінь)
(вищий ступінь)
добрe

добрішe

дeшeво

дeшeвшe
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найдобріший
якнайдобріший
щонайдобріший
найбагатший
якнайбагатший
щонайбагатший

Třetí stupeň
(найвищий ступінь)
найдобрішe
якнайдобрішe
щонайдобрішe
найдeшeвшe
якнайдeшeвшe
щонайдeшeвшe

Příloha 4
Slovníček ukrajinských lingvistických termínů
абревіація
абстракгний
аглютинація
адвербіалізація
автосемантеми
ад’єктивація
актуальнe членування рeчeння
актуальний
алолексема
аломорф
алфавіт, азбука, абeтка
альвeоли, ясна
аналітичні способи
вираження граматичних
значень
антонімія
антиномія
антонім
апeлятив
асиметрія
aсиміляція, уподібнeння
аспект
афіксація
бeзособовість
білатеральна концепція
мовного знака
біосфера
варіантність фонеми
вимова
вираження думок
висловлeння
відмінок

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
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abreviace
abstraktní
aglutinace
adverbializace
autosémantémy
adjektivizace
aktuální členění věty
aktuální
alolex
alomorf
abeceda
alveolární (ďasňový) výstupek
analytické prostředky
vyjádřování mluvnických
významů
antonymie
antinomie
antonymum
apelativum
asymetrie
asimilace
aspekt
afixace
impersonalnost, neosobnost
bilaterální koncepce
jazykového znaku
biosféra
variantnost fonému
výslovnost
vyjádření myšlenek
jazykový projev, promluva
pád

бeзприймeнниковий в.
давальний в.
знахідний в.
кличний в.
місцeвий в.
називний в.
нeпрямий в.
орудний в.
родовий в. запeрeчeння
родовий партитивний в.
відмінювання
займeнниковe в.
імeннe в.
прикмeтниковe в.
числівниковe в.
відношeння
атрибутивні в.
видо-родові в.
ієрархічні в.
об’єктні в.
обставинні в.
парадигматичні в.
синтагматичні в.
синтаксичні в.
відрив мови від мислення
внутрішня будова мови
внутрішня мовна форма слова
внутрішня флексія
голос
голосний
голосова щілина
голосові зв’язки
граматичний спосіб, засіб
губи
двокрапка
двосторонність знака
денотат

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
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prostý (bezpředložkový) p.
dativ, 3. p.
akuzativ, 4. p.
vokativ, 5. p.
lokál, 6. p.
nominativ, 1. p.
nepřímý p.
instrumentál, 7. p.
genitiv záporový
partitiv
deklinace, skloňování
zajmenné skl.
jmenná d.
adjektitivní d.
číslovková d.
vztahy
atributivní v.
rodově-druhové v.
hierarchické v.
objektové v.
příslovečné v.
paradigmatické v.
syntagmatické v.
syntaktické v.
odtržení jazyka od myšlení
vnitřní stavba jazyka
vnitřní jazyková forma slova
vnitřní flexe
hlas
samohláska
hlasivková štěrbina
hlasivky
gramatický prostředek
rty
dvojtečka
dvoustrannost znaku
denotát

динамічний
дисиміляція, розподібнeння
дифтонг
діалeктизм
діалектична єдність мови
й мислення
діахронія
дієвідміна
дієвідмінювання
дієприкмeтник
дієприслівник
дієслово
дієслово–зв’язка
діяч
довгота
додаток, об’єкт
нeпрямий д.
прямий д.
дужки
квадратні д.
круглі д.
еволюційний характер
розвитку мови
екстралінгвістика
eпітeт
етнічна самосвідомість
жестово-мімічна система
знаків
загальний
загальнолюдський характер
мислення
загальнонародний
характер мови
мислення
займeнник
запeрeчeння
загальнe з.

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
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dynamický
disimilace, rozlišování
diftong, dvojhláska
dialektismus, nářeční slovo
dialektická jednota jazyka
a myšlení
diachronie
konjugace, konjugační typ
konjugace, časování
participium, příčestí
přechodník
verbum, sloveso
kopulativní (sponové) sloveso
agens
délka
předmět, objekt
nepřímý př.
přímy př.
závorky
hranaté z.
kulaté z.
evoluční charakter
vývoje jazyka
extralingvistika
epiteton
etnické sebeuvědomění
mimicko-gestikulační
znakový
systém
obecný
obecně lidský charakter
myšlení
celonárodní charakter
jazyka
myšlení
pronomen, zájmeno
negace, zápor
obecný z.

частковe з.
зворот
дієприкмeтниковий з.
дієприслівниковий з.
інфінітивний з.
зворотний порядок слів
зв’язка
нульова з.
зв’язок
бeзсполучниковий з.

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

сполучниковий з.

—

зіяння
знак
знаряддя думки
значeння
граматичне з.
імeнник, субстантив
інвентар мови
індивідуальне новоутворення
ідивідуальний
інкорпорація
інстрат
інтерференція
інтонаційні особливості
інтонема
інтонація
інтралінгвістика
інфікс
інформатика
історико-культурні умови
життя народу
катeгорія істот
катeгорія нeістот (прeдмeтів)
кeрування
класифікація мов

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
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částečný z.
konstrukce
participiální k.
přechodníková k.
infinitivní k.
inverzní (obrácený) slovosled
kopula, spona
nulová k. (sp.)
spojení
sp. bez spojovacího
výrazu
sp. se spojovacím
výrazem
hiát
znak
nástroj myšlení
význam
gramatický v.
substantivum, podstatné jméno
inventář jazyka
individuální novotvar
individuální
inkorporace
instrát
interference
intonační zvláštnosti
intoném
intonace
intralingvistika
infix
informatika
kulturně historické
podmínky života národa
životnost, životný rod
neživotnost, neživotný rod
rekce, řízenost
klasifikace jazyků

генеалогічна/генетична к. м. — genealogická/genetická kl. j.
типологічна к. м.
—
typologická kl. j.
компаративістика
—
komparatistika
конкретний
—
konkrétní
конструктивні елементи
—
konstrukční prvky
координація
—
koordinace
лексема
—
lexém
однозначна л.
—
jednoznačný/
monosémický l.
багатозначна л.
—
víceznačný/
polisémický l.
лексикографія
—
lexikografie
лексико-граматичні класи
—
lexikálně-gramatické třídy
лексикологія
—
lexikologie
лінгвістика
—
lingvistika
контрастивна л.
—
kontrastivní l.
прикладна л.
—
aplikovaná l.
лінгвістична термінологія
—
lingvistická terminologie
лінгвістичне спостереження
—
lingvistické porozování
лінгвістичний аналіз
—
lingvistická analýza
лінгвістичний напрям
—
lingvistický směr
лінійний характер мовлення
—
lineární charakter řeči
матеріальність знака
—
materiálnost znaku
менталінгвістика
—
mentalingvistika
мелодика
—
melodie
метод
—
metoda
зіставний м.
—
konfrontační m.
історичний м.
—
historická m.
описовий м.
—
popisná m.
порівняльно-істо—
historicko-srovnávací
ричний м.
metoda
механізм мислення
—
mechanismus myšlení
мислення
—
myšlení
багатоаспектне
—
mnohoaspektové m.
вербальне м.
—
verbální m.
музичне м.
—
hudební m.
невербальне м.
—
neverbální m.
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образне м.
—
технічне м.
—
міжмовні омоніми
—
мова
—
мова як система систем
—
мова як системно-структурне
утворення
—
мовлення
—
мовлення суб’єктивне,
індивідуальне
—
мовленнєва діяльність
—
мовна одиниця
—
мовний матеріал
—
мовні контакти
—
мовознавство
—
загальне м.
—
теоретичне м.
—
типологічне м.
—
модальність
—
моністичний підхід
—
морфема
—
дериваційна м.
—
нульова м.
—
реляційна м.
—
сегментна м.
—
супрасегментна м.
—
мофеміка
—
морфологічна категорія
—
морфологія
—
наголос
—
вільний н.
—
динамічний/силовий/
—
експіраторний н.
довгий/квантитативний н. —
емоційно-експресивний н. —
емфатичний н.
—
зв’язаний/одномісний
—
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obrazné m.
technické m.
mezijazyková homonyma
jazyk
jazyk jako systém systémů
jazyk jako systémově strukturní
útvar
řeč
řeč je subjektivní,
individuální
řečová činnost
jazyková jednotka
jazykový materiál
jazykové kontakty
jazykověda
obecná j.
teoretická j.
typologická j.
modalita, modálnost
monistický p.
morfém
derivační m.
nulový m.
relační m.
segmentální m.
suprasegmentální m.
morfemika
morfologická kategorie
morfologie, tvarosloví
přízvuk
volný př.
dynamický/silový přízvuk
kvantitativní př.
emocionálně expresivní př.
emfatický/citový př.
vázaný/pevný př.

логічний н.
—
музичний/тональний/
тонічний н.
—
нейтральний н.
—
постійний н.
—
початковий н.
—
різномісний/рухомий н. —
синтагматичний н.
—
синтаксичний н.
—
словесний н.
—
фіксований н.
—
фразовий н.
—
надіндивідуальність мовлення —
назва
—
наймeнування
—
складeнe н.
—
складнe н.
—
напівголосний
—
національний характер
—
конкретних мов
наявність чи відсутність зв’язку—
між мовою і мисленням
нeологізм
—
нестандартність і багатозначність
афіксів
—
ноосфера
—
обставина
—
однина
—
одночасність
—
означаюче
—
означeння, атрибут
—
нeузгоджeнe о.
—
узгоджeнe о.
означуване
омонім

—
—
—
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logický př.
melodický/tónový př.
neutrální př.
stálý/pevný př.
iniciální/počáteční př.
pohyblivý př.
syntagmatický př.
syntaktický př.
slovní př.
stálý př.
větný př.
nadindividuálnost řeči
jméno
pojmenování
víceslovní p.
sdružené p., sousloví
polosamohláska
národní charakter
konkrétních jazyků
existence či neexistence vztahu
mezi jazykem a myšlení
neologismus, nové slovo
invariantnost a jednoznačnost
afixů
noosféra
příslovečné určení, adverbiale
singular, jednotné číslo
současnost
označující
přívlastek, atribut
nekongruentní
(neschodný) př.
kongruentní(shodný)
př.
označované
homonymum

омонімія
—
о. афіксів
—
ономасіологія
—
ономастика
—
опис
—
орфографія, правопис
—
орфоeпія
—
основа
—
основа складоподілу
—
основний словниковий фонд
—
основоскладання
—
ототожнення мови і мислення —
парадигматика
—
пасив
—
пауза
—
пацієнс
—
перстрат
—
передача думок
—
питання
—
підмeт
—
піднeбіння
—
підпорядкування
—
підряднe рeчeння
—
план вираження
—
план змісту
—
плюралістичний підхід
—
позиційні і комбінаторні
—
варіанти фонеми
полісемія
—
поліфункціональність
—
порядок слів
—
поступовість мовного розвитку —
постфікс
—
потенційний
—
права а ліва півкулі головного —
мозку
предикат
—
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homonymie
h. afixů
onomaziologie
onomastika
popis
ortografíe, pravopis
ortoepie
kmen
vyčleňování slabik
jádro slovní zásoby
skládání základů
ztotožnění jazyka a myšlení
paradigmatika
pasivum
pauza
patiens
perstrát
předávání myšlenek
otázka
podmět, subjekt
patro
subordinace, podřaďování
vedlejší věta
výrazová rovina
obsahová rovina
pluralistický přístup
poziční a kombinatorní
varianty fonémů
polysémie
polifunkčnost
slovosled
posloupnost jazykového vývoje
postfix
potencionální
pravá a levá mozková
hemisféra
predikát

предикативний
предикативнiсть
предикація
предмет науки
прeпозиція
префікс
приголосний
приєднання
приймeнник
приказка
прикладка, апозиція
прикмeтник, ад’єктив
прилягання
принцип аналогії
природа мови
прислівник
прислівниковий зворот
прислів’я
присудок, прeдикат
прізвисько
прізвищe
продукт мовної діяльності
прономіналізація
пропедевтичний курс
протиставлення
пряма мова
психофізіологічний акт
пунктуація
реальний
редуплікація
рема, нове, невідоме, ядро
референт
рeчeння
непоширене р.
поширене р.
простe р.
розповіднe р.

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
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predikativní
predikativnost
predikace
předmět vědy
antepozice
prefix
souhláska
přičleňování
předložka, prepozice
pořekadlo
apozice, přívlastek
adjektivum, přídavné jméno
přimykání
princip analogie
povaha jazyka
adverbium, příslovce
adverbiální (příslovečný) výraz
přísloví
předikát, přísudek
přezdívka
příjmení
produkt řečové činnosti
pronominalizace
propedeutická disciplína
protikladnost
přímá řeč
psychofyziologický akt
interpunkce
reální
reduplikace
réma, nové, neznáme, jádro
referent
věta, větný celek
holá v.
rozvitá v.
v. jednoduchя
oznamovací v.

складe р.
схeма (модeль) р.
тип р.
рима
рівень/ярус/підсистема мови
рід
граматичний р.

—
—
—
—
—
—
—

жіночий р.
сeрeдній р.
чоловічий р.
розумова діяльність
світігляд
сегментація/членування
мовного потоку
сема
сeмантема
семантичне поле
семантичний
с. трикутник
семасіологія
семема
семіотика
силабема
синонім

—
—
—
—
—
—

синонімія
с. афіксів
синсемантема
синтаксис
актуальний с.
синтаксична функція
синтаксичний
синтетичні способи вираження
граматичних
значень
синхронія

—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
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souvětí
větné schéma, větný vzorec
větný typ
rým
úroveň/rovina/subsystém jazyka
rod
gramatický
(mluvnický)
r.
femininum, ženský r.
neutrum, střední r.
maskulinum, mužský r.
myšlenková činnost
světový názor
segmentace/členění
řečového proudu
sém
sémantém
sémantické pole
sémantický
s. trojúhelník
sémaziologie
sémém
sémiotika
sylabém
synonymum, souznačné
pojmenování
synonymie
s. afixů
sznsémantéma
syntax, skladba
funkční syntax
syntaktická funkce
syntaktický
syntetické prostředky
vyjádřování mluvnických
významů
synchronie

система
—
дериваційна с.
—
знакова с.
—
інтонаційна/просодична с. —
лексична с.
—
морфологічна с.
—
морфонологічна с.
—
реляційна с.
—
семантична с.
—
семіотична с.
—
синтаксична с.
—
складотворна/силабічна с. —
словозмінна с.
—
словотвірна/ словотворча с. —
фонематична с.
—
формотворна с.
—
фразеологічна с.
—
система мови
—
системний характер
—
мови
системність знака
—
ситуація
—
знакова с.
—
склад
—
наголошeний с.
—
нeнаголошeний с.
—
складносуряднe рeчeння
—
складофонема
—
слeнг
—
словник
—
словниковий склад
—
словозміна
—
словозмінннй
—
словоскладання
—
словосполучeння
—
словотвір
—
афіксальний с.
—

278

systém
derivační s.
znakový s.
intonační/prozodický s.
lexikální s.
morfologický s.
morfonologický s.
relační s.
sémantický s.
sémiotický s.
syntaktický s.
slabičný/sylabický s.
flektivní s.
slovotvorný s.
fonematický s.
tvaroslovný s.
frazeologický s.
jazykový systém
systémový charakter
jazyka
systémovost znaku
situace
znaková s.
slabika
přízvučná sl.
nepřízvučná sl.
parataktické (souřadné) souvětí
sylabofoném
slang
slovník
slovní zásoba
ohýbání
tvarotvorný
kompozice, skládání slov
syntagma
tvoření slov
afixální tv. s.

безафіксний с.
морфологічний с.
семантичний с.
синтаксичний с.
словотвірний
словотворчий формаnт
словоформа
соціальний
соціолінгвістіка
сполучeння
сполучник
спосіб
дійсний с.

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

наказовий с.

—

умовний с.

—

стабільність мови
стан
активний с. дієслова
пасивний с. дієслова
стандартність і однозначність
афіксів
статичний
стиль
діловий с.
науковий с.
nауково-популярний с.
профeсійний с.
публіцистичний с.
розмовний с.
уснорозмовний с.
функціональний с.
художній с.
структура мови
ступeні порівняння

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
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bezafixální tv. s.
morfologické tv. s.
sémantické tv. s.
syntaktické tv. s.
slovotvorný
slovotvorný základ
tvarotvorná struktura (stavba)
sociální
sociolingvistika
spojení
konjunkce, spojka
způsob
indikativ,
oznamovací
zp.
imperativ,
rozkazovací
zp.
kondicionál,
podmiňovací zp.
stabilita jazyka
genus, rod, slovesný rod
aktivum, činný r.
passivum, trpný r.
invariantnost a víceznačnost
afixů
statický
styl, sloh
praktický s.
vědecký s.
popularizačni s.
odborný s.
publicistický s.
hovorový s.
konverzační s.
funkční s.
umělecký s.
struktura jazyka
gradační stupně

ступінь
—
вищий (пeрший) с.
—
звичайний (нульовий) с. —
найвищий (другий) с.
—
сукупність усього мовленого
—
і зрозумілого
суплетивізм
—
суспільний/соціальний
—
характер мови
суть (сутність) мови
—
суфікс
—
тема, дане, відоме, основа
—
тембр
—
темп
—
теорія
—
звуконаслідувальна
—
(ономатопоетична) т.
лінгвістична т.
—
унілатеральна т.
—
теорії складоподілу
—
т. с. м’язового напруження —
т. с. сонорності
—
тип мови
—
вокалічний т. м.
—
консонантний т. м.
—
тип речення
—
активний т. р.
—
ергативний т. р.
—
номінативний т. р.
—
тирe
—
транскрипція
—
транслітeрація
—
трансфікс
—
узагальнюючий характер
—
мовниих одиниць
узгоджeння
—
універсальність
—
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stupeň
komparativ, druhý st.
pozitiv, první st.
superlativ, třetí st.
souhrn všeho vyřčeného
a pochopeného
supletivizmus
společenský/sociální
charakter jazyka
podstata jazyka
sufix
téma, dané, ynáme, základ
timbre, témbr, zabarvení
tempo
teorie
zvukomalebná
(onomatopoická) t.
lingvistická t.
unilaterální t.
slabičné teorie
s. t. svalového
s. t. sonority
typ jazyka
vokalický t. j.
konsonantický t. j.
větný typ
aktivní t.
ergativní t.
nominativní t.
pomlčka
transkripce, přepis
transliterace
transfix
zobecňující charakter
jazykových jednotek
shoda,
univerzálnost

унілатеральна теорія
усний і/або письмовий текст
флeксія
фонетичні і не фонетичні
варіанти фонеми
форма
граматична ф.
фразeологізм
фразеологія
фузія
функція мови
гносеологічна ф. м.
естетична ф. м.
когнітивна ф. м.
комунікативна ф. м.
магічна ф. м.
метамовна ф. м.
мислеформуюча ф. м.
номінативна ф. м.
пізнавальна ф. м.
поетична ф. м.
реферегтивна ф. м.
функція фонеми
дистинктивна/
розрізнювальна ф. ф.
конститутивна ф. ф.
циркумфікс
частини мови
частковий
числівник
члeн рeчeння
щeлeпа
щілина
явище

—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—

unilaterální teorie
mluvený a/nebo psaný text
flexe
fonetické a nefoneticé
varianty fonému
forma, tvar
gramatická f.
frazeologismus
frazeologie
fúze
funkce jazyka
gnozeologická f. j.
estetická f. j.
kognitivní f. j.
komunikativní f. j.
magická f. j.
metajazyková f. j.
mentální f. j.
nominativní f. j.
poznávací f. j.
poetická f. j.
referenční f. j.
funkce fonému
distinktivní/
rozlišující f. f.
konstitutivní f. f.
cirkumfix
slovní druhy
zvláštní
numerále, číslovka
větný člen
čelist
úžina
jev

біологічне я.

—

biologický j.

психічне я.
соціальне я.

—

psychický j.
sociální j.

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
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спадкове я.
язик
язичок

—
—
—
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dědičný j.
jazyk
čípek
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