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N OVO  –  J E Z I KOV N I  KOT I Č E K 

Mala šola ruščine
Tanja Andder in Janja Urbas, Jezikovna šola Bartus

Ruščina je eden izmed največjih svetovnih jezikov tako po številu govorcev kot tudi 
po svoji geografski razširjenosti. Spada v skupino vzhodnoslovanskih jezikov in je 
sorodna slovenščini – lahko bi rekli, da je ruščina njena sestrična. Kljub omenjeni 
sorodnosti pa se zdi marsikateremu Slovencu na prvi pogled ruščina zahteven jezik. 
Največjo oviro za začetnika predstavlja pisava, saj Rusi pri pisanju uporabljajo cirilico. 
A z malo vztrajnosti bo ta začetna ovira kmalu premagana. 

А [a] аванс

Б [b] банк

В [v] виза

Г [g] грипп

Д [d] доктор

Е [je] евро

Ё [jo] ёлка

Ж [ž] жена

З [z] зима

И [i] Иван

Й [j] йогурт*

* Črke Ъ, Ы in Ь ne morejo stati na začetku besede; trdi znak 
ъ je redek pojav in ga na začetku vzemimo zgolj na znanje, 
mehki znak ь pa označuje mehkost soglasnikov, zaradi 
katerih je ruščina mnogo mehkejša od slovenščine. 
* Črko й na začetku besede najdemo samo v tujkah, saj ima 
ruščina za povezave j+a, j+o, j+e, j+u posebne črke : я, ё, е, ю

Iznašel sem čudežno zdravilo, zdaj si moram izmisliti samo še bolezen zanj … (Mihail 
Laričev)

Za začetek se bomo spoznali z rusko abecedo. Russkaja 
azbuka, kot ji rečejo Rusi, vsebuje 33 črk, torej osem več, kot 
jih ima slovenska latinica. Črke navajamo v vrstnem redu, kot 
jih bomo našli tudi v slovarju.

Rusi akajo: izgovorjava besed je zelo odvisna od naglasa, saj 
Rusi vsak »o« pred naglasom izgovarjajo kot »a«: pišejo вода 
in izgovarjajo /vada/, окно /akno/, Москва /maskva/

Zanimivo in uporabno: ruščina ima tudi kar nekaj »lažnih 
prijateljev«: besed, za katere se zdi, da jih razumemo, a nas 
utegnejo spraviti v hudo zadrego:
позор /pazor/ - sramota
понос /panos/ - driska
ножницы /nožnicy/ - škarje

Всего доброго и до скорой встречи! (= Lep pozdrav in 
kmalu na svidenje!)

К [k] контракт

Л [l] лекарство

М [m] мама

Н [n] нос

О [o] офис

П [p] паспорт

Р [r] река

С [s] спорт

Т [t] телефон

У [u] улица

Ф [f ] футбол

Х [h] хлеб

Ц [c] цена

Ч [č] чай

Ш [š] штраф

Щ  [šč] щи (ruska 
zeljnata juha), борщ

Ъ (trdi znak) объект *

Ы [trdi i] сын *

Ь  (mehki znak) мать*/
matsj/,боль /bolj/

Э [e] экономист

Ю [ju] юг, Любляна

Я [ja] яблоко


