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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ БЕОГРАДСКЕ ПОДРУЖНИЦЕ 

У 2016. ГОДИНИ 

 

Увод 
 

Београдска подружница у протеклој години месечно је одржавала састанке у Руском 

дому и један у Руској школи, укупно 8. Радом Подружнице координирала је Снежана 

Марковић, с обзиром да је Иљи Тјапкову, директору образовних програма у Руском дому 

истекао мандат у фебруару месецу. Тим поводом на Катедри за славистику Филолошког 

факултета организован је испраћај Иљи Тјапкову. Представници Катедре и Београдске 

подружнице захвалили су ИљиТјапкову на изузетној сарадњи и помоћи у реализацији 

многобројних активности и уручили пригодне поклоне. У име Руског дома у раду 

Подружнице свој допринос дали су у почетку Татјана Огурцова, а касније Јулија Зорић. 

У Средњој школи при Амбасади РФ у Београду, уз пригодан и срдачан дочек, Сеник 

Николај Михајлович, директор школе, представио је присутним професорима нови 

колектив, пожелео успеха у даљој сарадњи и упознао наставнике са Пропозицијама 

прдстојеће олимпијаде „ЛИК России 2017“.   

Подружница је током свог рада остварила изузетну сарадњу са Славистичким 

друштвом Србије, Руским домом, Средњом школом при Амбасади РФ у Србији, као и са 

Друштвом за стране језике и књижевности Србије. 

 

Садржај рада 

  
На састанцима су реализоване различите активности и садржаји рада, као напр. 

стручна предавања професора са Катедре за славистику и професора са руских 

универзитета, презентације радова ученика и колега са различитих конкурса и смотри, 

информисања наставника о такмичењима ученика у знању руског језика и анализа 

постигнутих резултата, организација учешћа ученика на разним манифестацијама, стручна 

питања у вези са наставом руског језика, статус руског језика у школама и др.  

 

Стручно усавршавање – предавања, семинари 

 
У ОШ „Љуба Ненадовић“ у периоду од 25. 01. – 19. 02. одржане су едукативне 

радионице из руског језика, а организатор је AIESEC, једна од највећих студентских 

организација за волонтерску и стручну праксу која обухвата 126 земаља из целог света. 

Модератор радионица био је Александар Алексејевич Лонскин из града Ижевска из 

Русије. Радионицама су били обухваћени ученици 8 разреда, а теме радионица су биле 

занимљиве и разнолике и обухватале су историју, културу и традицију Русије. Ученицима 

су радионице биле корисне за њихово активно учествовање у  језичкој комуникацији. 

Посебно је важно истаћи да је радионице реализовао изворни носилац руског језика. Осим 

ученика, радионицама су присуствовали наставници руског језика, педагог и психолог 

школе.  

Наставници су од 12. – 14. 02. присуствовали Скупу слависта и активно 

учествовали у раду Зимске школе руског језика. Професори који су држали предавања и 

радионице били су са Гос. ИРЯ им. А.С.Пушкина, Тульского государственного 

пудагогического университета им. Л.Н. Толстого и Московского института открытого 
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образования. Теме и радионице биле су у вези са методиком наставе руског језика (игра на 

часу, песме на часу, анализа грешака, филмови и цртани филмови на часу руског језика 

исл.). Осим тога, биле су презентације серије уџбеника за гимназије и средње стручне 

школе Завода за уџбенике, као и серије уџбеника за основну школу од 5 – 8 разреда 

издавачке куће Клет.  

Предавање на тему „Русский кинематограф в контексте изучения русской 

литературы в школе“ одржала је Анна Ведяева, аспирант МГУ 05. 04. у Руском дому. 

У Руском дому 04. 05. одржан је округли сто на тему „Межкультурный диалог как 

основа взаимодействия славянских народов» у организацији Национального 

исследовательского Мордовского государственного университета имени Н.П. Огарѐва. 

Др Лука Меденица одржао је 10. 05. у Руском дому за наставнике руског језика 

интерактивну радионицу „Наставник руског језика у Србији: примери добре праксе, 

сарадња“. 

У периоду од 19.- 20. 09. у Руском дому у организацији Московского 

педагогического государственного университета одржан је семинар „Современные 

методы преподавания предметов на русском языке“ (русский язык и литература, 

математика, география). 

 У Руском дому 03. и 04. 10. одржан је семинар „Международный и российский 

опыт обучения русскому языку как иностранному в средней школе“ в рамках реализации 

проекта „Повышение квалификации учителей образовательных учреждений с 

преподаванием русского языка и обучением на русском языке в Сербии“ Брянского 

института повышения квалификации работников образования.  

У Руском дому 03. 11. одржан је експертно-методички семинар „Оптимизация 

поставок литературы из России в Сербию и эффективное использование поставленной 

литературы». Поред представника Россотрудничества, «Экзамен-Медия», ЛитРес, РУДН, 

излагање је имала Јелена Гинић, професорка са Катедре за славистику. 

У Руском дому 17. и 18. 11. одржан је семинар на тему «Актуальные вопросы 

эффективного распространения российских подписных изданий в странах дальнего 

зарубежья» для специалистов РЦНК и преподавателей русского языка в Сербии». 

Семинар проводили специалисты Российского университета Дружбы народов. У оквиру 

семинара одржан је округли сто на тему: «Актуальные вопросы преподавания русского 

языка как иностранного в Сербии».  

На позив Центра меёународног образовања "Этносфера" из Москве у периоду од 

19. до 29. 12.  4 ученика Прве београдске гимназије и 2 ученика Четрнаесте београдске 

гимназије боравили су у Москви, где су  учествовали у раду Меёународне школе руског 

језика и културе "Россия в мире: молодѐжный взгляд". 

У раду школе, осим руских ученика,  учествовали су ученици из више од 10 земаља. 

Циљ школе је популаризација руског језика и културе Русије, развој меёународне 

омладинске сарадње на основи заједничког учења руског језика. 

Програм школе је реализован кроз мастер клас  и тематске радионице о руској култури и 

историји, као и разгледање културних и историјских знаменитости Москве. 

 Из наведеног се може закључити да је у овој години било организовано доста 

семинара за наставнике у Руском дому који су били корисни и један за ученике у Москви. 

С обзиром да последњих неколико година за наставнике није организован ниједан 

семинар у Русији, чланови наше Подружнице предлажу да се семинари организују и у 

Русији.  
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Олимпијаде, такмичења, конкурси, фестивали 

 
 Републичко такмичење ученика гимназија и средњих школа одржано је 17. 04. у 

Четрнаестој београдској гимназији у општој и „С“ категорији. Ученици београдских 

гимназија постигли су запажене резултате. 

Општа категорија 

Прво место Данка Радовановић, Гимназија, Лазаревац 

               Милица Калањ, Девета гимназија „М.П. Алас“ 

Друго место Марија Шуљагић, Девета гимназија „М.П. Алас“ 

Треће место Сара Анзић, Девета гимназија „М.П. Алас“ 

 

Специјална категорија 

Прво место Вања Крстивојевић, Четрнаеста београдска гимназија 

Друго место Матија Нешовић, Филолошка гимназија 

 

У Средњој пколи при Амбасади РФ у Београду 22. 04. одржано је финале олимпијаде 

„ЛИК России“. На свечаности уз пригодан програм додељен је велики број награда 

ученицима и наставницима у више номинација.  

Највећи број награда освојили су ученици ОШ „Мирослав Антић“. Запажене резултате 

показали су ученици и наставници осталих београдских школа. 

Награждение учителей: 

Номинация: «За активное участие и постоянный искренний интерес к русской культуре» 

- Љиљана Вићентијевић, проф. руског језика у ОШ „Иво Андрић“ 

- Душанка Симеуновић, проф. руског језика у ОШ „Мирослав Антић“ 

Главная номинация:  «Учитель года» 

- Татјана Миловановић, проф. руског језика у ОШ «Мића Стојковић», Умчари 

Награждение детей: 

Номинация: «З мастерство, проникновенность, художественную образность» 

Прво место поделили су ученици ОШ „Љуба Ненадовић“ Александра Филиповић, Огњен 

Марковић, Јована Павловић и ученица ОШ „Мирослав Антић“ Николина Лазаревић. 

Друго место: Валентина Јарановић, ОШ „Мирослав Антић“ 

Треће место: Мила Жувела, ОШ „Мирослав Антић“ 

Номинация: «Конкурс декламации.Стихи С.Есенина» 

Прво место: Мина Цолић, ОШ „Мирослав Антић“ 

Друго место: Вања Вукајловић, ОШ „Мирослав Антић“ 

Треће место: Николија Бојковић, ОШ „Љуба Ненадовић“ и Вук Вукмировић, ОШ 

„Мирослав Антић“ 

Номинация: «Музыкально-литературная композиция» 

Друго место: ученици ОШ „Љуба Ненадовић“ 

Треће место: ученици ОШ „Мића Стојковић“ Умчари. 

Номинация: «Инсценировка сказок и стихотворений» 

Треће место ученици ОШ „Кнез Сима Марковић“ 

Номинация: «Мультипликационные и учебные фильмы» 

Награда за треће место ученици ОШ „Иво Андрић“ 

Номинация: «Радуга над Россией» 
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Млаёа група: 

Прво место: Ана Верјовкина, ОШ „20 октобар“ 

Треће место: Андреја Полексић, ОШ „Мирослав Антић“ 

Средња и старија група: 

Прво место: Магдалена Саватијевић ОШ „Диша Ђурёевић“ Лазаревац и Бојана Дивнић, 

ОШ „Љуба Ненадовић“ 

Друго место: Јована Васић. ОШ „Мирослав Антић“, Софија Косовац, ОШ „Љуба 

Ненадовић“ 

Треће место: Милица Илић, ОШ „Мирослав Антић“ и Александра Павловић, ОШ 

„Рудовци“ Лазаревац. 

Номинация: «Декоративно-прикладное искусство» 

Прво место: ученици ОШ „Франце Прешерн“ 

Друго место: Кристина Спасић, ОШ „Рудовци“, Лазаревац. 

Треће место: Александар Миловановић, ОШ „Љуба Ненадовић“ 

Номинация: «За эмоциональность, искренность и глубину знаний русского языка, 

литературы и истории» 

1. Темы: «Воспоминание из детства» и «Зарисовки из школьной жизни» 

Прво место: Марија Жунић, ОШ „Кнез Сима Марковић“  

Друго место: Јована Томић, ОШ „Мирослав Антић“ 

Друго место: Ана Пантић, ОШ „Мића Стојковић“ Умчари 

Треће место: Теодора Ђорић, ОШ „Љуба Ненадовић“ 

2. Тема „Мой четвероногий друг“ 

Прво место: Тијана Цветковић,ОШ „Мирослав Антић“ 

Друго место: Велимир Илић, ОШ „Љуба Ненадовић“ 

Треће место: Андреа Полексић, ОШ „Мирослав Антић“ 

          Андријана Грбовић, ОШ „Мирослав Антић“ 

Номинация: «История» 

1. Макете 

Прво место: Борис Милутиновић, ОШ „20 октобар“ 

Друго место: Никола Спасојевић и Лазар Шекавић, ОШ „Мирослав Антић“ 

Треће место: Андреј Јовановић, ОШ „Мирослав антић“ 

2. Презентације 

Прво место: Данило Николић, ОШ „Мирослав Антић“ 

Прво место: Лара Вукојевић, ОШ“Иво Андрић“ 

 

Републичко такмичење за ученике основних школа одржано је 08. 05. у ОШ „Раде 

Драинац“, ученици београдских основних школа постигли су запажене резултате. 

 

Општа категорија 

1. место Наталија Илић, ОШ «Иво Андрић» 

2. место Бојана Спасојевић, ОШ «Мића Стојкович», Умчари 

   Јана Дробњаковић, ОШ «Иво Андрић» 

3. место Теодора Кошпенда, ОШ «Милоје Васић» 

 

Специјална категорија 

1. место Данијел Собољ, ОШ «Свети Сава» 



5 

 

2. место Дмитро Кабанец, ОШ «Лаза Костић» 

На литерарном конкурсу поводом Дана победе 9 маја, Удружења српско-руског 

пријатељства «Шид» и Општинског одбора СУБНОР-а Шид награёена је ученица ОШ 

«Иво Андрић» Марина Степаноски за прво место за састав на руском језику «Война 

начинается в голове человека, а в голове нужна быть любовь» и за треће место за састав 

«Пријатељство се не бира, оно бива, ко зна због чега, као љубав“.  

На истом конкурсу награёено је књигом 15 ученика ОШ „Мирослав Антић“. 

У згради Компаније НИС у Новом Саду 28. 05. у присуству Амбасадора Русије 

Александра Чепурина, Кирила Кравченка, генералног директора НИС-а и осталих званица 

проглашени су и награёени победници 4. НИС олимпијаде из руског језика. Ученици 

београдских школа освојили су велики број награда. 

 

Прва категорија 

2. место Јана Дробњаковић, ОШ „Иво Андрић“ 

 

Друга категорија 

1. место Марија Стефановић, Девета гимназија „М. П. Алас“ 

 

Трећа категорија  

1. место Јелена Манојловић, Средња школа „Доситеј“ 

2. место Софија Миловановић, Гимназија, Лазаревац 

3. место Вера Миловановић, Девета гимназија „М.П. Алас“ 

 

Четврта категорија 

1. место Вања Крстивојевић, Четрнаеста београдска гимназија 

2. место Александар Балубџић, Трећа београдска гимназија 

3. место Матија Нешовић, Филолошка гимназија 

 

Апсолутни победници олимпијаде су: Вања Крстивојевић из Четрнаесте београдске 

гимназије и Александар Балубџић из Треће београдске гимназије. Компанија НИС је 

апсолутне победнике наградила златном, сребрном и бронзаном статуом. Универзитет 

Лобачевски ће троје првопласираних ученика из 3. и троје из 4. категорије наградити 

специјалним Грамотама које ће им, уколико желе да наставе школовање у Русији на 

универзитету Лобачевски, омогућити добијање руске државне стипендије.  

Издавачка кућа „Парус“ је првопласиране ученике из све четири категорије наградила 

пригодним књигама. Славистичко друштво Србије и Руски центар из Новог Сада 

победницима су доделили дипломе, а свим осталим учесницима захвалнице. Меёу 

школама са највише учесника у првом кругу су ОШ „Бранко Радичевић“, Батајница и ОШ 

„Дуле Караклајић“, Лазаревац.  
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На 16. меёународном Пушкиновом конкурсу педагога русиста, Николета Илић, 

професорка руског језика у ОШ „20 октобар“ боравила је у Москви од 08. – 12. 09. на 

позив листа „Российская газета» и организатора конкурса. На конкурсу су учествовали 

професори из 43 земље, а меёу награёеним представницима из 22 државе била је и 

Николета Илић. Награде су уручене у Скупштини града на Дан Москве. Поред награда, за 

победнике конкурса организовано је разгледање културно-историјских споменика, посета 

гимназији и редакцији листа. 

У оквиру пројекта „Недеља руског језика и културе у Срвбији“ 25. 10. у Дечјем културном 

центру одржан је фестивал „Руска песма у Србији“ (хор и соло певачи). Носиоци пројекта 

су: Россотрудничество, Универзитет „Синергија“ из Русије, Удружење „Наша Србија“ из 

Београда уз подршку Руског дома. Солисти и хорови су извели по једну песму на руском 

језику. Награде су освојили следећи учесници: 

1 ОШ «Влада Аксентијевић» Никола Маринковић за «Подмосковные вечера» 

клавирска пратња-Милорад Маринковић  - 1. награда за интерпретацију -  

2 ОШ «Кнез Сима Марковић» Владана Данојлић «Молитва» 

1. награда за извођење популарне композиције 
3 ОШ «Кнез Сима Марковић Анёела Савић» за «Виновата ли я» 

2. награда за интерпретацију 
4 ОШ «Војвода Мишић» Наёа Крунић и Ивана Бабић «Рябинушка»  

Специјалана награда за основношколски узраст, GRAN PRIX 
5 ОШ «Стеван Сремац» Лана Чубрић и Исидора Војводић «Подмосковные вечера» 

2. награда за интерпретацију 
6 ОШ «Кнез Сима Марковић» Владана Данојлић и Милица Ненадовић «Песенка 

крокодила Гены»  - 1. награда за интерпретацију - 

7 Девета београдска гимназија Катарина Јаблановић «Вьюн над водой» 

Специјалана награда за средњошколски узраст, GRAN PRIX 
8 Прва београдска гимназија Катарина Јоновић «Где ты» клавирска пратња Марија Такић 

1. награда за извођење популарне композиције 
9 Прва београдска гимназија Дуња Недељковић «Рябинушка» клавирска пратња Марија 

Такић 

1. награда за интерпретацију 
10 СМШ «Станковић» Ангелина Гаљевић «Ласточка клавирска пратња» – Оливера 

Ћировић  - 1. награда за извођење класичне композиције 

Хорови  
1 Хор ОШ; Лазар Саватић; – 50 чланова; Тонкаярябина; диригент Марија Мишић; 

клавирска пратња – Весна Стаменковић  - 1. награда за интерпретацију - 

2 ОШ «Змај Јова Јовановић» – група певача «Катюша» клавирска пратња – Анёелка 

Лукић  - Специјална награда за хорско извођење,GRAN PRIX - 

3 ОШ «Владислав Петковић Дис» солиста: Марија-Магдалена Симоновић и хор; 

инструментална пратња «Рябинушка» диригент – Биљана Јаблановић; 

2. награда за интерпретацију 
4 ОШ «Бранко Радичевић» ХОР «Орлић» песма «Солнечный круг» диригент – Јелена 

Павловић; – 1. награда за интерпретацију - 

5 Хор ОШ «Милан Ракић» «Конь» диригент – Марија Гаљевић 

1. награда за интерпретацију 
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6 Хор ОШ «Момчило Живојиновић» « Ты можешь всѐ изменить» диригент Наташа 

Јефтић 

1. награда за сценски наступ 
 

 У Деветој гимназији «М.П. Алас» 29. 10. уз садржајан програм и додатне активности 

награёени су победници фестивала.  

Поводом «Дана мајке» Руски дом је расписао конкурс дечјих радова «Хвала, мама» у 

новембру. На конкурсу су учествовале београдске школе «Прва обреновачка основна 

школа», «Ђуро Стругар», «Јован Дучић», «Раде Драинац», «Мирослав Антић», «20 

октобар».  

Укатегорији од 11 – 14 године прво место освојила је Катарина Грујић, ОШ «Мирослав 

Антић», друго место Марко Полексић, ОШ «Мирослав Антић» и треће место Стефан 

Станковић, ОШ «20 октобар». 

Концерти 

Ученици ОШ «Момчило Живојиновић» из Младеновца 15. 01. су учествовали на свечаној 

академији поводом славе Друштва српског пријатељства «Серафим Саровски». 

Као и претходне године, по други пут у препуној сали Руског дома 18. 05. одржан је 

концерт ученика гимназија и средњих школа Београда «Всѐ в твоих руках». Ученици су 

рецитовали стихове руских песника, интерпретирали руске песме, инструменталне 

нумере, извели балетске и плесне тачке, кореографије. Први део концерта посвећен је 

Дану победе над фашизмом: „Желимо да покажемо да је сећање на славне претке живо и 

јасно у нашим срцима и мислима, песмом и речју ми вечерас бићемо бесмртни пук.“ 

Поводом јубилеја секције – пет година рада у Дому културе у Барајеву 21. 10. одржан је 

концерт «Радуга» руске секције «Умница» ученика ОШ «Кнез Сима Марковић». На 

концерту су учествовали ученици од 6 – 8. разреда, као и бивши чланови секције, сада 

средњошколци.  

У Руском дому 06. 06. уручене су дипломе и књиге ученицима основних и средњих школа, 

који су освојили прва три места на републичком такмичењу из руског језика. 

Традиционално, по трећи пут 16. 12. у препуној сали Руског дома одржан је концерт 

ученика основних школа „Умом Россию не понять“. На овом концерту учествовао је 

највећи број школа и ученика до сада, а гости концерта били су КУД «Војвода Катић» из 

Младеновца и ОШ «Свети Сава» из Стајићева. Податак да је сваке године све веће 

интересовање за овај концерт потврёује учешће ученика три београдске школе са сјајним 

нумерама, а у којима се не учи руски језик. Ученици су рецитовали стихове руских 

песника, играли балет, изводили различите кореографије, наступили су хорови, солисти и 

инструменталисти и фолклор. Концерт је медијски пропраћен на порталима Руска реч, 

Senica.ru, Piplmetar, на сајту Руског дома, у «Просветном прегледу», «Вечерњим 

новостима», недељним новинама «Дневник младеновачки“.  
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У Руском центру на Филолошком факултету 27. 12. одржан је Новогодишњи 

концерт на којем су узели учешће ученици ОШ „Кнез Сима Марковић“ и ОШ 

„Јован Поповић“. 

Остале активности 

У Филолошкој гимназији 22. 03. одржано је уметничко вече „Светлая душа России» 

посвећено руским песницима Јесењину и Блоку.  

Мира Симеуновић, професорка руског језика у ОШ «Кнез Сима Марковић» у периоду од 

фебруара до децембра објавила је укупно 18 педагошких радова из своје педагошке 

праксе. 

Радови су: 

 «Словарники» – на рускомпедагошкомсајтуwww.videouroki.net 

(презентација и описквиза „Слагалица“ на руском језику); 

 «Викторина» – на рускомпедагошкомсајтуwww.infourok.ru 

(презентација и описквиза на руском језику); 

 «Россия – наше вдохновение» на руском педагошком сајту www.infourok.ru 

(презентација - саставни део рада за меёународни конкурс «Лучшийучительрусской 

словесности зарубежья»). 

Радови из личне педагошке праксе објављени(на руском језику) на сајту www.ped-

kopilka.ru(на личном блогу: ped-kopilka.ru/users/simeunovic) у периоду март – 

децембар 2016.: 

15. „Языковаявикторинапо РКИ для 6 класса с презентацией“  

14. „Юбилей секции русского языка“ 

13. „Внеклассное мероприятие к 8 марта для 5-8 класса с презентацией «Эко-

мода»“ 

12. „«Русское средневековое оружие» - урок РКИ в 7-8 классе с презентацией“ 

11. „Конспект урока РКИ в 8 классе с презентацией «Годовой круговорот» (из 

истории календаря)“ 

10. „Игра на уроке РКИ с презентацией, 7-8 класс“ 

9. „Языковая викторина по РКИ для 5 класса с презентацией“ 

8. „Конспект урока русского языка в 8 классе с презентацией «Николай II – 

последний русский император»“ 

7. „Конспект урока русского языка в 6 классе «Северная Венеция» с 

презентацией“ 

6. „Конспект урока русского языка с презентацией «Знакомство с 

матрѐшкой» (5 класс)“ 

5. „Проект сербских учеников 7 класса о русской бане с презентацией“ 

4. „Конспект урока русского языка «Прогулка по Москве» с презентацией, 8 

класс“ 

http://www.videouroki.net/
http://www.infourok.ru/
http://www.infourok.ru/
http://www.ped-kopilka.ru/
http://www.ped-kopilka.ru/
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3. „Из опыта учителя РКИ: Внеклассные мероприятия и способы мотивации 

учеников“ 

2. „Внеклассное мероприятие для 6-7 класса: «Поговорим на трѐх языках!»“ 

1. „Проектная деятельность в обучении РКИ: «Символы России»“ 

Николета Илић, током боравка у Москви у септембру посетила је Речицку школу  у 

градићу Гжељ. Циљ посете био је потписивање уговора о сарадњи ОШ «20 

октобар» и Речицке школе. Та сарадња подразумева заједничке пројекте, 

истраживачке радове ученика на исту тему, огледне часове наставника на оба 

језика и размену ученика. У школи је приреёен срдачан дочек уз разноврсне 

активности и госте, а догаёај је и медијски пропраћен.  

Поводом Светског дана језика ученици ОШ «Момчило Живојиновић» учествовали 

су у више активности (квиз знања, приредба, промоција руске хране). 

Шесточлана делегација Осме београдске гимназије, предвоёена професорком 

руског језика Аном Спремић, боравила је у Санкт-Петербургу од 11. – 18. 10. у 

оквиру програма размене ученика са Средњом општеобразовном школом № 246 

Приморског реона града Санкт-Петербурга. Поред упознавања са градом и 

начином живота наша делегација је учествовала у животу школе домаћина, јавним 

часовима информатике, физике, хемије, руског и енглеског језика, математике, 

биологије. Посебне утиске носе са часа књижевности -литературная гостиная-  

посвећен теми пријатељства, у којој су и они учествовали. За нашу делегацију 

организован је културно-уметнички програм, као и заједнички концерт, приреёен у 

свечаној сали школе. Ученице ове гимназије на састанку Подружнице изнеле су 

своје утиске о боравку у Санкт-Петербургу и показали заједничке фотографије. 

На хуманитарном концерту 25. 11. 2016. У Центру за културу – Младеновац 

учествовали су програмом на руском језику ученици ОШ «Момчило 

Живојиновић». 

На отварању Фестивала српске-руске културе «Новогодняя ярмарка» у Галерији 

«Прогрес“ 23. 12. хор ОШ „Милан Ракић“ и диригент Марија Гаљевић извели су  

руску песму „Конь“ и побрали аплаузе свих присутних, тим пре што не уче руски 

језик. Исти такав аплауз добила је Ева Манић, ученица ОШ „Иво Андрић“ за 

интерпретацију српске песме „Жал за младост“.  

Гордана Наумовић, професорка руског језика, доставила је списак активности и 

награда у овој години, који преносимо у целини: 

 

Академические чтения, Иркутский национальный научный университет (Иркутск и 

Байкал). Мастер-класс. 
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-          „К вопросу о креативности тестирования по РКИ“. Просмотр фильма „Духовные 

связи России и Сербии через века“. 

-          2016 г. Международная конференция, Париж, Франция. „Возможности обучения 

иностранных студентов русскому вопросительному предложению на начальном этапе“. 

Показ фильма. 

-          2016 г. Международная конференция, Барселона, Испания. „Внеаудиторная работа 

как компонент языковой подготовки иностранцев.“ Мастер-класс. Показ фильма. 

Востановление сотрудничества. 

-          2016 г. Таллин, Эстония. Мастер-класс. „Обучение деловому общению на русском 

языке как один из приемов расширения профессиональной компетенции иностранных 

студентов-нефилологов“. Просмотр студентческого фильма о русской эмиграции в 

Сербии.  

-          2016 г. VII Международная научная конференция, Варшава, Польша 

Русский язык в языковом и культурном пространстве Европы и мира: 

Человек, сознание, коммуникация, интернет. 

„Философия грамматики как основа преподавания русского языка“. Мастер-класс. 

-          2016 г. 39. Международная научная конференция „Православные истоки русской 

культуры и словесности“, 2016, Тюмень 

„Духовные связи России и Сербии через века“ – фильм. Мастер-класс.  

-          В 2016 году участвовала еще на Международных конференциях в Астане 

(университет Гумилева), Казахстан; Пекин (Пекинский Университет Иностранных 

Языков), Китай; Хельсинки (Финляндия).  

- „Использование видеоматериалов на уроках русского языка как иностранного“, 

Наумович Гордана, Кальниченко Н.Н, (Материалы Международной научно-практической 

конференции, Харьков, 2015. 

-          2016 г. Первое и второе место на Международной Вермонтской Олимпиаде, 

Институт русского языка, СШ Америки (Vermont Internacional Russian Language Olimpiada 

– 2016). 

 

Фильмы студентов университета Сингидунум и курсантов из города Пожаревац показан: 

Москва, Ялта, Таллине (Эстония), Пертозаводск (Карелия), Хельсинки (Финлядия), 

Севастополь, Николаево, Иркутск-Байкал, Варшава, Барселона (Испания), Париж, Астана 

(Казахстан), Пекин (Китай). В многих монастырях РФ и Сербии. 

Из свега наведеног, може се извести закључак да је Подружница реализовала многобројне 

разноврсне активности, у којима су учествовали и наставници и ученици у знатно већем 

броју у осносу на претходне године. Учешће школа у којима се не учи руски језик у 

манифестацијама Подружнице показује да се интересовање за руски језик и културу 

повећава.  

Председница Подружнице,  

Снежана Марковић 

 

 


