
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ БЕОГРАДСКЕ ПОДРУЖНИЦЕ 

У 2017. ГОДИНИ 

 

 
Београдска подружница месечно је одржала састанке у Руском дому и један у Руској 

школи, укупно 7. Радом Подружнице координирала је Снежана Марковић у сарадњи са 

Јулијом Зорић, представником Руског дома. Сарадња је била веома успешна и овог пута 

изражавамо велику захвалност Руском дому на подршци у раду. 

Подружница је током рада остварила изузетну сарадњу и са Славистичким 

друштвом Србије, Средњом школом при Амбасади РФ у Србији, као и са Друштвом за 

стране језике и књижевности Србије. 

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

информисање наставника о такмичењима ученика у знању руског језика и анализа 

постигнутих резултата, структура тестова за такмичења, организација учешћа ученика на 

разним манифестацијама, стручна питања у вези са наставом и статусом руског језика у 

школама, презентације радова ученика и колега са различитих конкурса и смотри, а током 

године наставници су присуствовали стручним семинарима. 

 

Активности Подружнице по месецима 

 

Јануар 

 

Ученици ОШ "Момчило Живојиновић" у Младеновцу 14. јануара у Спортско-

рекреативном центру "Љубомир Ивановић Геџа" учествовали су на манифестацији 

забавно-хуманитарног карактера под називом "Базар отвореног срца". 

Наставници руског језика присуствовали су 30. и 31. јануара 55. Скупу слависта 

Србије и учествовали у раду Зимске школе руског језика. 

 

Фебруар 

 

У ОШ "Ђуро Стругар" 24. фебруара одржана је приредба поводом обележавања 

традиционалног руског празника Масленица. На њој су се ученици  кроз многобројна 

такмичења у духу празника упознали са руском традицијом и наслеђем, а у дворишту је 

свечано спаљена лутка симбол зиме. Свечаности су присуствовале званице из Амбасаде 

РФ и Скупштине града. 

 

Март 

 

Поводом Светског дана поезије у Руском дому 3. марта одржана је регионална 

селекција VI Међународног конкурса младих декламатора на руском језику "Жива  

класика" у којој је учествовао 21 ученик из 14 школа. Прво место освојила је Богдановић 

Марија, ученица Четрнаесте београдске гимназије. Она и још три ученика су добили 

наградно путовање на финале у Артек, а суперфиналисти ће се такмичити у Москви од 3-

6. јуна. 



У Руском дому 21. марта поводом Светког дана поезије одржан је конкурс младих 

рецитатора из основних и средњих школа Србије под називом "Очаравајући стихови". 

Ученици београдских школа постигли су запажене резултате. 

Узрасна група од 10 до 13 година 

1. место Обрадовић Лука, Руски клуб при ОШ "Свети Сава" 

2. место Тришић Татјана, ОШ "Петар Кочић" 

 

Узрасна гупа од 14 до 18 година 

1. место Игњатовић Ивана, ОШ "Иван Горан Ковачић" 

2. место Цолић Мина, ОШ "Мирослав Антић" 

 

Категорија "Артистическое чтение" 

3. место Стефановић Уна, ОШ "Стеван Сремац", Борча 

 

Категорија "Эмоциональное проникновение в образ произведения" 

1. место Такић Марија, Прва београска гимназија 

2. место Даниловић Данило, ОШ "Иван Горан Ковачић" 

3. место Квргић Исидора, Правно-биротехничка школа "Димитрије Давидовић" 

 

Победници из школа у којима се не учи руски језик 

2. место Симић Милица, ОШ "Старина Новак" 

3. место Гравара Симона, ОШ "Старина Новак" 

 

У Руском центру на Филолошком факултету 28. марта одржано је такмичење 

ученика у рецитовању. Лазар Јешић, ученик ОШ "Јован Поповић", освојио је 3. место у 

првој категорији (5. и 6. разред); Татјана Стојковић, ученица ОШ "Јован Поповић", 

освојила је 2. место у другој категорији (7. и 8. разред). Учесници су рецитовали стихове 

на руском језику. 

 

Април 

 

У оквиру сарадње Прве беогрaдске гимназије и Руске школе у Београду 7. априла 

2017. у посети Руској школи било је 15 ученика Прве беогрaдске гимназије са 

професорком руског језика, физичког васпитања и председницом Подружнице. Ученици 

су присуствовали часовима руског језика, књижевности и алгебре. После часова одиграна 

је пријатељска фудбалска утакмица.  Ученици су били веома задовољни могућношћу да се 

упознају са начином рада у Руској школи, који им се веома допао. Претходног дана 

ученици, професор физике и директор Руске школе г. Сеник присуствовали су свечаном 

отварању нове лабораторије за физику у Првој београдској гимназији, која је опремљена 

средствима НИС-а. 

У оквиру пројекта размене ученика између Осме београдске гимназије и Средње 

општеобразовне школе No 246 из Санкт-Петербурга од 18-25. априла у гостима је била 

делегација школе из Русије. У дворишту Осме београдске гимназије одржана је 19. априла 

свечаност засађивања храста Светог Јована Кронштатског. Овај храст је поклон породице 

Ханибал из Санкт-Петербурга. Засађивању храста присуствовали су ученици обе школе, 

као и наставници, директори и званице. 



Републичко такмичење ученика гимназија и средњих школа у знању руског језика 

одржано је 22. априла на Филолошком факултету у Београду.  И ове године ученици 

београдских школа постигли су изузетне резултате и у општој и у специјалној категорији.  

Општа категорија 

1. место Миловановић Вера, Девета гимназија "М. П. Алас" 

1. место Вукајловић Кристина, Девета гимназија "М. П. Алас" 

2. место Анакијев Анђела, Прва београдска гимназија 

 

Специјална категорија 

1. место Севастјанова Нина, Четрнаеста београдска гимназија 

2. место Токовић Исидора, Филолошка гимназија 

3. место Милентијев Филип, Четрнаеста београдска гимназија 

 

У Руској школи 25. априла одржано је финале Олимпијаде "Лик России". На 

Олимпијади су учествовале 22 школе, клуба и друштва. На свечаности је уз пригодан 

програм додељен велики број награда ученицима и наставницима у више номинација. У 

престижној номинацији "Учитель года" награђена је Николета Илић, професор у ОШ "20. 

октобар". 

 

Мај 

 

У периоду од 2-10. маја 10 ученика 8. разреда ОШ "20. октобар", директор и два 

наставника боравили су у Русији, у Подмосковљу - Раменски регион и били гости Речицке 

школе из Гжеља на основу Уговора о сарадњи између две школе који је потписан у 

септембру 2016. године. У истом периоду у Речицкој школи била је и делегација из 

Пољске. Том приликом је оформљен клуб братства између три школе, коме су деца дала 

назив "Славянская  дружба". За време боравка за делегације је организован изузетно богат 

програм. 

У Руском дому одржан је 12. маја стручни семинар под називом "Использование 

российских  электронных образовательных, информационно-просветительских и   

социокультурных ресурсов в странах дальнего зарубежья". 

У ОШ "Раде Драинац" 14. маја одржано је Републичко такмичење у знању руског 

језика ученика основних школа у општој и специјалној категорији. Ученици београдских 

школа постигли су следеће резултате: 

Општа категорија 

          2. место Ивановић Милица, ОШ "Павле Поповић" 

          3. место Бабић Владана, ОШ "20. октобар" 

          3. место Симић Никола, ОШ "Иво Андрић" 

 

Специјална категорија 

3. место Михајловић Тијана, ОШ "Иво Андрић" 

 

У Руском дому 15. маја одржан је по трећи пут концерт ученика гимназија и средњих 

школа Београда под називом "Дружба, као и память - бессмертна". Ученици су рецитовали 

стихове руских песника, интерпретирали руске песме, инструменталне нумере, извели 



балетске и плесне тачке, кореографије. Први део концерта, као и раније, био је посвећен 

Дану победе над фашизмом. 

Поводом Дана словенске писмености и Дана Славистичког друштва Србије 

организована је 24. маја свечаност на Филолошком факултету у Београду. У културно-

уметничком програму ученика учествовали су ученици Треће, Осме и Четрнаесте 

београдске гимназије. Тим поводом је обележена 180-годишњица смрти руског песника А. 

С. Пушкина. 

У Руској школи 27. маја одржано је финале Међународне 5. НИС олимпијаде на 

којој су били учесници из Србије, Црне Горе, Републике Српске и Бугарске. Ученици 

београдских школа постигли су запажене резултате у 3. и 4. категорији. 

Трећа категорија 

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

2. место Миловановић Софија, Гимназија Лазаревац 

 

Четврта категорија 

1. место Даниловић Данило, ОШ "Иван Горан Ковачић" 

2.  место Балубџић Александар, Трећа београдска гимназија 

 

У Руском дому уручене су награде 29. маја победницима Републичког такмичења у 

знању руског језика, победницима конкурса рецитатора за најбољи есеј и најбољи 

школски часопис. Руски дом и Дечја информативна агенција  ЮНПРЕС наградили су 

ученике за најбољи есеј на тему "Что я хочу рассказать  русскому другу о Сербии и о 

своей  школе". За најбољи школски часопис награђене су школе: 

1. место ОШ "Мирослав Антић" 

2. место ОШ "Старина Новак" 

3. место ОШ "Момчило Живојиновић", Младеновац 

У оквиру овог конкурса награђени тронедељним путовањем у Артек су ученици 

београдских школа Ковачевић Давид, Младеновић Марија и Јаковљевић Милица. 

 

Јуни 

 

У Руском дому у оквиру програма "Россия  - Сербия: мост дружбы", у организацији 

Фонда Андреја Првозваног из Москве и Руског дома, одржан је 5. јуна бесплатни тренинг 

из методике наставе руског језика за наставнике руског језика који је одржао Дмитриј 

Петров. Том приликом је уручио своју књигу "Руски језик елементарни курс вежбања" 

учесницима тренинга. Истог дана Снежана Марковић одржала је запажен реферат на 

руском језику на тему програма, који је и медијски пропраћен. 

 

Септембар 

 

У периоду од 20-23. септембра у ОШ "20. октобар" боравила је делегација из Русије: 

Наталија Гребеникова, директорка братске Речицке школе из Гжеља, Галина Галинкова, 

председница општине Гжељ, и Сергеј Акентијев, посланик из Гжеља. У оквиру ове 

узвратне посете школи за госте је организован богат програм, приредба у свечаној сали 

школе, посета нашим културно-уметничким споменицима, присуство огледним часовима 

и радионицама, као и друге активности. 



Октобар 

 

Делегација Осме београдске гимназије по други пут је посетила Средњу 

општеобразовну школу No 246 Приморске области града Санкт-Петербурга у периоду од 

17-24. октобра. У оквиру посете организован је богат културно-уметнички програм, 

обилазак знаменитости и јавни часови руског језика и књижевности. На округлом столу 

ученици гимназије одржали су презентације о Београду и Србији и паралелама између два 

језика и културе, говорили су стихове и размењивали утиске. 

 

Децембар 

 

На руском порталу Russia beyond Serbia објављен је 5. децембра интервју са Тадијом 

Петровићем, учеником ОШ "Јован Поповић", и наставницом руског језика Соњом 

Руменић. Ученик је веома талентован за музику, воли руски језик, посебно воли руске 

романсе и већ три године за редом запажено наступа на концертима ученика у Руском 

дому. 

Традиционално у препуној сали Руског дома одржан је 7. децембра четврти по реду 

концерт ученика београдских основних школа, са учешћем ученика из других градова  

Србије, под називом "Сияла ночь..." Oве године интересовање за концерт је било највеће 

до сада, о чему говори податак да је учешће узело 26 школа, а међу њима и школе у 

којима се не учи руски језик. Укупан број учесника био је око 250. Концерт је био 

изузетно медијски пропраћен на порталима, сајтовима и штампаним медијима Курира, 

Спутника, Данаса, Вечерњих новости, Руског дома, Србин.инфо, СРБски ФБРепортер и 

Просветног прегледа. 

У Москви је од 14-18. децембра одржано финале Међународне олимпијаде из руског 

језика у категорији Б1. Олимпијада је одржана у организацији Башкирског државног 

универзитета и уз подршку Министарства културе Русије, Међународног удружења 

наставника руског језика, Руског друштва наставника руског језика и књижевности, 

Фонда "Руски мир" и Федералне агенције "Россотрудничество". Спасојевић Бојана, 

ученица Средње школе у Гроцкој, победила је у конкуренцији 87 ученика из 28 земаља 

света и освојила прво место. За учешће на Олимпијади ученицу је припремала Динић 

Бојана, наставник руског језика у ОШ "Мића Стојковић", Умчари. 

У Руском дому у периоду од 15-19. децембра у оквиру стручног усавршавања 

наставника одржан је мастер-клас "Русский язык: читаем, слушаем, смотрим", лектор и 

ведущий  мастер-класса: Шаклеин Виктор Михайлович из Москве. 

На отварању Фестивала српске-руске културе "Новогодняя ярмарка" у Галерији 

"Прогрес" 15. децембра Катарина Нецић, ученица ОШ "Свети Сава", интерпретирала је 

руску песму уз млађу плесну групу, а Софија Цветковић, ученица ОШ "Иво Андрић" 

извела је српску народну песму. 

 

 

Ученици младеновачке ОШ "Момчило Живојиновић", заједно са наставницом 

руског језика и директорком школе, боравили су у Русији као гости Брјанског дворца 

дечјег и омладинског стваралаштва "Јуриј Гагарин". Они су били први гости из 

иностранства који су икада позвани да учествују на тамошњем "Фестивалу талената".  Том 

приликом потписан је уговор о будућој сарадњи. 



 

Из достављеног извештаја Гордане Наумовић издваја се следеће: 

-активно учешће са истраживачким радовима и пројектима на конференцијама у 

Тунису, Хелсинкију, Талину, Лубину, Бечу, Сасновецу, Катовицама, Братислави, Лондону 

и Гранади; 

-на Зимској школи наставника руског језика депутат Руске думе Лариса Чулкова 

уручила јој је сертификат о активном учешћу на Међународној конференцији "Великое 

русское слово" на Јалти; 

- у Руском дому приказан је филм "Романовы и Сербия. Первая мировая война“, који 

је награђен на Олимпијади "Лик России 2017."; 

- на конкурсу „Мы говорим по-русски“ у Башкиргистану, у Уфи, њена ученица Мија 

Матковић освојила је прво место у номинацији „Письменная творческая работа на 

русском языке“. 

 

Београдска подружница је реализовала многобројне активности. Нарочито је 

препознатљива по изузетним концертима ученика за које је велико интересовање и ван 

Београда. Овом приликом посебну захвалност на подршци исказујемо Василију 

Галактионову, заменику директора Руског дома у Београду. Охрабрује чињеница да је 

интересовање за концерте све веће, чак и у школама у којима се не учи руски језик. 

И овог пута треба истаћи потребу да се у наредном периоду организују семинари за 

наставнике руског језика у Русији, којих на жалост претходних година није било. 

 

 

 

 

У Београду, 28.1.2018.                                                              Председница Подружнице 

                                                                                                            Снежана Марковић  

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

  


