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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ БЕОГРАДСКЕ ПОДРУЖНИЦЕ 

У 2018. ГОДИНИ 

 
Београдска подружница одржала је 9 састанака, од чега 8 у Руском дому и један у 

Руској школи. Радом Подружнице координирала је Снежана Марковић у сарадњи са 

Јулијом Зорић, представником Руског дома, и Олгом Голубевом. Сарадња је била веома 

успешна и овог пута изражавамо велику захвалност Руском дому на подршци у раду. 

Подружница је током рада остварила изузетну сарадњу 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, информисање у вези са активностима ДСЈКС за промену статуса другог страног 

језика у ЗОСОВУ, презентације радова ученика и колега са различитих конкурса и смотри, 

а током године наставници су присуствовали стручним семинарима. Једном састанку 

Подружнице присуствовао је проф. др Вучина Раичевић, председник Славистичког 

друштва Србије.  

 

Активности Подружнице по месецима 

 

Фебруар 

 

Наставници руског језика учествовали су 1. и 2. фебруара у раду семинара за 

наставнике руског језика у оквиру "Зимске школе" и присуствовали скупу слависта 

Србије. Током семинара рецензент Анита Мрђић презентовала је уџбенички комплет за 5. 

разред "Наш клас 1"аутора Луке Меденице, Бранислава Николића и Мире Симеуновић. 

У Руском дому на састанку Подружнице 20. фебруара Ана Спремић имала је 

излагање на тему: "Формативно оцењивање, извештавање са семинара, дискусија и 

размена искустава". 

 

Март 

 

У Руском дому 1. марта одржана је регионална селекција Међународног конкурса 

"Жива класика". Победници конкурса, ученици београдских школа, су Кршљанин Мила, 

ОШ "Ослободиоци Београда" и Нецић Катарина, Руски клуб при ОШ "Свети Сава". 

Шесторо ученика победника конкурса боравили су у кампу у Артеку на Криму у периоду 

од 4. до 24. маја. 

Влада Републике Србије именовала је Снежану Марковић за члана Националног 

просветног савета Србије испред Друштва за стране језике и књижевности Србије. Велику 

подршку кандидатури дало је Славистичко друштво Србије. 

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 



2 

 

1. место Михајловић Лидија, Руски клуб при ОШ "Свети Сава" 

3. место Кузман Марина, ОШ "Петар Кочић" 

 

Узрасна гупа од 14 до 18 година 

         3. место Шмигић Тијана, Тринаеста београдска гимназија 

 

Категорија "Артистическое чтение" 

Узрасна група од 10 до 13 година 

         3. место Живуловић Милица, ОШ "Љуба Ненадовић" 

 

Специјална категорија 

Узрасна група од 7 до 10 година 

1. место Кршљанин Светлана, ОШ "Ослободиоци Београда" 

2. место Нецић Стефан, Руски клуб при ОШ "Свети Сава" 

         Узрасна група од 11 до 17 година 

1. место Нецић Катарина, Руски клуб при ОШ "Свети Сава" 

2. место Зерњукова Марија, Геодетска техничка школа 

3. место Сафаргалијева Марјам, ОШ "Лаза Костић" 

 

У периоду од 19. до 23. марта у посети ОШ "20. октобар" боравила је делегација од 9 

ученика, директорка и учитељица Речицке школе из Подмосковља РФ. У току боравка 

гости су обишли знаменитости Београда, присуствовали су огледним часовима и 

квизовима и учествовали у заједничкој приредби. Ову активност је медијски пропратио 

СРБски ФБРепортер. 

 

Април 

 

Републичко такмичење ученика гимназија и средњих школа у знању руског језика 

одржано је 14. априла у Ваљевској гимназији.  И ове године ученици београдских школа 

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

Општа категорија 

         2. место Радовановић Смиљана, Гимназија у Лазаревцу 

         3. место Стефановић Марија, Девета гимназија "М. П. Алас" 

 

Специјална категорија 

1. место Стевановић Иванна, Филолошка гимназија 

2. место Максимовић Јан, Девета гимназија "М. П. Алас" 

3. место Садковска Валерија, Четрнаеста београдска гимназија 

4. место Котарац Миа, Пета београдска гимназија 

 

У периоду од 17. до 24. априла Осму београдску гимназију посетила је други пут 

заредом делегација наставника и ученика Средње општеобразовне школе № 246 из Санкт-

Петербурга са којом гимназија има потписан споразум о сарадњи и програму размене 

ученика. Програм посете је за циљ имао упознавање са Београдом, историјом нашег 

народа, српском културом и особеностима српског језика, као и размену педагошких и 

наставних искустава између наставника. Ученике гимназије и делегацију из Русије примио 
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је у Патријаршији Његова Светост Патријарх српски Иринеј. На завршној свечаности у 

школи наступали су ученици обе делегације, размењивали смо и  сумирали утиске. 

У Руском дому у оквиру стручног усавршавања наставника одржано је 23. априла 

стручно предавање И. А. Орехове: "Коллективные формы работы при изучении русского 

языка как иностранного". Предавање је организовано у оквиру пројекта "Россия-Сербия: 

мост дружбы" Фонда Андреја Првозваног. 

У Руској школи 26. априла одржано је финале Олимпијаде "Лик России". На 

Олимпијади су учествовало 18 школа. На свечаности је уз пригодан програм додељен 

велики број награда ученицима и наставницима у више номинација. У престижној 

номинацији "Учитель года" награђена је Душанка Симеуновић, професор у ОШ 

"Мирослав Антић". 

 

Мај 

 

На састанку Подружнице 8. маја Ана Спремић одржала је угледни час: QRKOD у 

настави (пројектна настава). 

У ОШ "Ђура Јакшић" у Ћуприји  13. маја одржано је Републичко такмичење у знању 

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

београдских школа постигли су запажене резултате: 

Општа категорија 

          1. место Синогаћ Ирина, ОШ "20. октобар" 

          2. место Вучетић Милица, ОШ "Момчило Живојиновић", Младеновац 

          2. место Павловић Вељко, ОШ "Дуле Караклајић", Лазаревац 

          3. место Покимица Огњен, ОШ "Јован Дучић" 

 

Специјална категорија 

 2. место Оцокољић Данијела, ОШ "Свети Сава" 

 

У периоду од 14. до 17. маја у посети школама у Москви, Институту за руски језик 

А. С. Пушкин и Московском центру за квалитет образовања боравило је 7 наставника из 

ОШ "Мића Стојковић", ОШ "Алекса Шантић" и Средње школе Гроцка, у организацији 

Бојане Динић, професорке руског језика, а на позив Министарства просвете града Москве. 

У Руском дому 16. маја одржан је по четврти пут концерт ученика гимназија и 

средњих школа под називом "Дорога в облака...". 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. У оквиру концерта представник Руског дома уручио је књиге и дипломе 

победницима Републичког такмичења у знању руског језика. 

Поводом Дана словенске писмености и Дана Славистичког друштва Србије 

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

уметничком програму учествовали су ученици Десете београдске гимназије "Михајло 

Пупин", Треће, Седме и Тринаесте београдске гимназије и Геодетске техничке школе. 

У Новом Саду 27. маја одржано је финале Међународне 6. НИС олимпијаде на којој 

су учествовала 133 ученика из Србије, Црне Горе и Републике Српске. Ученици 

београдских школа постигли су следеће резултате. 

Трећа категорија 
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         2. место Јаковљевић Милица, Филолошка гимназија 

 

Четврта категорија 

          2. место Собољ Данил, Спортска гимназија 

 

Апсолутна категорија 

          2. место Јаковљевић Милица, Филолошка гимназија 

 

Јуни 

 

У Руском дому 1. јуна одржано је финале фестивала "Руска песма". Прво место 

освојио је хор "Орлићи" из ОШ "Бранко Радичевић из Батајнице. 

 

Јули 

 

На свечаности у Руском дому у присуству званица 9. јула Елеонора Митрофанова, 

директор "Россотрудничества" у Москви уручила је Снежани Марковић медаљу                 

"Россотрудничества" Агенције Министарства иностраних послова Руске Федерације за 

дугогодишњи допринос промоцији руског језика и руске културе. 

У периоду од 18. јула до 8. августа Мира Симеуновић била је на семинару у Нижњем 

Новгороду у оквиру Међународне летње школе "Лето по - русски", чији је организатор 

Национални истраживачки Нижњегородски државни универзитет Н. И. Лобачевски. 

Програм летње школе подразумевао је интензивне вежбе из руског језика, предавања из 

историје, државног уређења, фолклора и уметности Русије. Полазници су добили 

међународно признате сертификате који носе 4 ЕЦТС поена. 

 

Август 

 

Од 8. до 28. августа одржан је конкурс Института А. С. Пушкин из Москве на којем 

су учествовали представници 60 земаља, а у финале су се пласирала 23 тима. Тим из 

Србије имао је 5 чланова - средњошколаца који имају статус "соотечественники". Ученици 

су боравили у Артеку као један од пласираних тимова, истакли се у активностима током 

боравка и освојили бројне награде. 

Поводом дана општине Барајево 29. августа Мири Симеуновић уручена је 

"ПЛАКЕТА Правитељствујушћег совјета српске општине Барајево... за изузетне резултате 

у раду". 

Од 29. августа до 1. септембра у Москви је одржан Међународни фестивал руског 

језика, на којем је учествовало више од 500 страних учесника из 25 земаља, међу којима је 

била и Србија. Циљ фестивала је да ученици савладају вештине руског језика у 

непосредној комуникацији, да искажу своје таленте, размене идеје и упознају се са 

вршњацима. У финале се пласирало 16 учесника из Србије и освојили су награде у 4 

номинације. Фестивал је медијски пропраћен на сајту РТС-а и у листу "Просветни 

преглед". 
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Октобар 

 

У Руском дому од 1. до 3. октобра РУДН организовао је стручно усавршавање 

наставника руског језика према утврђеном плану. 

У Руском дому од 22. и 23. октобра Московски Центар оцене квалитета образовања 

организовао је два семинара - један из руске књижевности, а други о савременим 

електронским изворима и ресурсима за учење руског језика. Полазницима су уручени 

сертификати за оба семинара.  

На ликовном конкурсу "Россия и космос" Руског центра на Филолошком факултету 

12. октобра Кљајић Лука освојио је 3. место и бронзану медаљу, а Јашаровић Денис златну 

медаљу и специјалну награду за најбољи цртеж, обојица из ОШ "Сима Марковић". 

 

Новембар 

 

На састанку Подружнице одржаном 6. новембра мср Виолета Влајковић Бојић, саветник 

координатор ЗУОВ-а, Центар за развој програма и уџбеника, одржала је презентацију пројектне 

наставе. 

У оквиру међународног туристичког пројекта „Узнай Россию'',који је организовало 

Министарство културе Руске Федерације у сарадњи са Славистичким друштвом Србије,  ученици 

Тринаесте, Филолошке, Шесте и Осме гимназије посетили су Москву и Волгоград у периоду од 25. 

до 29. новембра у пратњи професора руског језика Катарине Јаковљевић и Вере Лазаревић Вуловић. 

Током боравка упознали су се са знаменитостима ових градова и са музејским комплексом 

Стаљинградска битка у Волгограду. На састанку Подружнице ученици Тринаесте београдске 

гимназије са професорком Катарином Јаковљевић изнели су утиске са путовања и приказали 

слајдове. 

 

Децембар 

 

Поводом Дана незнаног јунака група ученика ОШ "Сима Марковић" са професорком 

Миром Симеуновић и представницима Руског дома положила је венац на споменик 

Црвеноармејцу на Спомен гробљу југословенским и совјетским војницима палим за 

ослобођење Београда 1944. године. 

Традиционално у препуној сали Руског дома одржан је 14. децембра пети по реду 

концерт ученика београдских основних школа под називом "Однажды в декабре". Oве 

године интересовање за концерт је било највеће до сада, о чему говори податак да је 

учешће узело 30 школа, балетских студија и КУД-а. Укупан број учесника био је око 200. 

На крају концерта свим учесницима су додељене дипломе. Концерт је био изузетно 

медијски пропраћен на сајтовима и порталима Курира, Спутника, Руског дома, СРБског 

ФБРепортера, Недељника и Калеидоскоп Медиа. 

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

"Прогрес" 17. децембра српску народну песму интерпретирале су ученице ОШ "Владимир 

Роловић", а руску ученице ОШ "Вук Караџић" из Сремчице. 

 

Током ове године Мира Симеуновић објавила је 11 радова из личне педагошке 

праксе на међународном (руском) педагошком сајту WWW.ped-kopilka.ru на личном блогу 
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WWW.ped-kopilka.ru/users/simeunovic, као и на другим међународним сајтовима на руском 

језику. 

У току првог полугодишта школске 2018/19. године на иницијативу председнице 

Подружнице Снежане Марковић, а преко руководилаца општинских актива наставника 

руског језика, прикупљени су подаци о заступљености руског језика у основним школама 

у Београду (достављени подаци), а Ана Спремић је прикупила контакт адресе професора 

руског језика у гимназијама и средњим школама. 

За Захвалнице Славистичког друштва Србије предложене су колегинице Јелена 

Животић, ОШ "Љуба Ненадовић", Тринаеста београдска гимназија и Геодетска техничка 

школа, и Светлана Дражета Милуровић, ОШ "Бранко Радичевић" из Батајнице. 

Београдска подружница је реализовала многобројне активности. Посебно је 

препознатљива по изузетним концертима ученика за које је владало велико интересовање. 

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, 18.1.2019.                                                              Председница Подружнице 

                                                                                                            Снежана Марковић  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


