ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПОДРУЖНИЦЕ АПВ У 2020. Г.
Подружница је одржала један званичан састанак у фебруару, када се окупило скоро 30
колегиница и колега Подружнице АПВ у Руском центру у Новом Саду у ,,Ј. Ј. Змај" гимназији. У
фебруару су се разматрали резултати и рад колега у 2019. г. када су договорени даљи кораци у
будућем раду Подружнице. У постојећој Вибер групи је током ове године послато 40 обавештења у
вези са нашом професијом. Колегинице и колеге су разменили неколико стотина порука са ситуацијом
на терену код колегиница и колега у вези са нашим радом на терену. Захваљујући овој групи, многи
подаци међу колегама су врло брзо били размењени, а преко исте групе ћемо и даље да дајемо
обавештења у вези са такмичењима, конкурсима, уписима, важним подацима за нашу Подружницу...
Због пандемије Корона вируса многи планови су нам остали нереализовани, што нам дају и
извештаји у наставку. Извештаја је мало, јер многе колегинице и колеге нису нашли за претходну
школску годину довољно активности да би о томе написали извештај.
У продужетку су извештаји о раду и успесима колегиница и колега са активностима:
ПРОФ. ЖЕЉКА ВЛАОВИЋ, ГИМНАЗИЈА ИНЂИЈА, ИНЂИЈА
*У Гимназији у Инђији 102 ученика учи руски језик као 2. страни језик. Као проф. руског језика ради
Жељка Влаовић. У настави има 60 % радног времена и у школској библиотеци 40%.
Сваке године деца учествују на разним такмичењима.
*Ученици првог разреда Инђијске гимназије Михајло Петковић и Наталија Дабић су учествовали на
међународном конкурсу "Я учу русский язык 2020". Конкурс је расписала организација АФС
Интеркултура Русија. То је међународна организација, која има за циљ развој интеркултуралног
образовања, како би људи развили знања, вештине и разумевање који су потребни да би свет био
праведнији и мирнији.
*АФС је настао најпре као хуманитарна организација током 1. светског рата, а након 2. светског рата
је почео да спроводи програме размене, како би се припадници различитих култура упознали,
зближили и развили разумевање, чиме би се спречили сукоби.
*Интеркултура у Србији спроводи образовне програме у којима су до сада учествовали многи
ученици, породице домаћини, волонтери и професори.
Задатак конкурса је био да се сними кратак видео на руском језику.Наталија је снимила историјски
водич о Ст.Сланкамену, а Михајло кратку причу о својој плантажи јабука.На конкурс су могли да се
пријаве ученици који уче руски као страни језик, а узраста су 15-17 година.
*Дана 9.маја (симболично на Дан победе), њима је јављено да су победили на овом конкурсу, и да су
позвани, заједно са њиховом проф. руског језика Жељком Влаовић, да посете Москву.Тамо ће имати
могућност да учествују у културно- образовним радионицама, размени искустава са колегама и
ученицима из целог света, посети школама.
Посета је планирана за септембар, међутим због тренутне ситуације са Корона вирусом, путовање је
одложено.
САНУ сваке године поводом новогодишњих и божићних празника награђује ученике, који су на
међународним такмичењима освојили једно од прва три места. Ова два ученика су обавештени да су
добили награду у виду 15000 дин и књиге. Ово је највреднија награда коју су наши ученици добили од
једне такве организације као што је Српска Академија Науке и Уметности.
*Руски центар Филолошког фак. У Беогарду организовао је конкурс „Россия необъятная страна“.
Ученица Мина Јајић освојила је златну медаљу за свој рад.
*Такође су ученици учествовали на конкурсу поводом светског Дана поезије, које организује Руски
дом у Београду „ Поэзии чарующие стихи“.
*Међународни фестивал омладине „Руски језик- језик позије“ такође нам се учинио занимљив, тако да
је наша ученица Милијана Вукотић узела учешће и ушла у финале..
*На конкурсу“ Конкурс молодых чтецов русской поэзии“,који је организовао Руски центар у
Београду, наши ученици су узели учешће, али још увек није завршен…
Сваке године проф. похађа семинар ,,Зимска школа“ за наставнике руског језика, ради свог
усавршавања.

ПРОФ. ДАНИЈЕЛ МЕТИКОШ, ОШ ,,23. ОКТОБАР", СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ
децембар 2019.
* Хор ученика наше школе је због одличног резултата током прошле године добио специјалан позив
да буде део Новогодишњег концерта основних и средњих школа Београда на свечаном концерту у
Руском дому. Била нам је част да будемо део таквог догађаја. Публика је била одушевљена наступом
наших ученика, као и ритмом и емоцијом песме коју су наши ученици дали песми приликом извођења.
Публика је длановима и аплаузима испратила наступ наших ученика.
фебруар 2020.
*Општинско такмичење из руског језика - 3 ученика су заузела треће место и 1 ученица прво место.
март 2020.
*Окружно такмичење из руског језика - 3 ученице су заузеле друго место и квалификовале су се на
Републичко такмичење из руског језика.
април/мај 2020.
* ,,ЛИК Русије" у организацији ,,Руске средње школе при амбасади РФ у Београду" - 3 појединачно
награђених ученика и група од 5 ученика.
* Направљен је видео у заједничкој борби против пандемије Корона вируса, који се састоји од цртежа
ученика на тему борбе против Корона вируса и у позадини се чула песма нашег хора како певају на
руском језику. Овај видео је објављен и на сајту наше школе и на ФБ групама, на Вибер групама, као и
на сајту школе са којом се дописујемо из Сергијевог Посада.
јун/август 2020.
* У организацији Руског центра из Београда са Филолошког факултета, 2 ученика су у јуну награђена
првим и другим местом у различитим категоријама у писању есеја и стихова посвећених Русији. У
јуну су били резултати, а у августу су преузели награде.
септембар 2020.
* У школи већ четврту годину заредом се одвија Дечји филмски фестивал ,,Мултмост". Овог пута је то
одрађено на даљину путем сајтова и Вибер група.
* Контакт са једном школом из Русије (Сергијев Посад) се наставља и због објективних проблема у
договореном дописивању ученика, нисмо много писама разменили. Успели смо да ми њима једном
пишемо и они нама. Прелазимо полако на дописивање путем имејла. Одржавамо редовно везе у нади
да ћемо у блиској будућности наћи средстава за узајамне посете уживо.
* У школи сви ученици као други страни језик уче руски језик и двоје наставника заједно имају
укупно 12 одељења од 5. до 8. р. што је укупно 133% норме наставника.
ПРОФ. МИЛИЦА ПОПОВ, ОШ ,,СЛАВКО РОДИЋ" БАЧКИ ЈАРАК
* Школске 2019/2020.године ученица Уна Личина је освојила 3.место на Општинском такмичењу и
пласман на Окружно такмичење. Поводом Дана европских језика одржан је у продуженом боравку
јавни час на тему ,,Јесен", где су ученици на српском, руском и енглеском језику рецитовали стихове о
јесени, а затим су ученици старијих разреда учили млађе другаре називе годишњих доба и јесењих
месеци на руском и енглеском језику.
* У новембру 2019. је одржана приредба са темом Дечја права, конкретно, право на игру. На приредби
су деца петог разреда одиграла руску игру "Каравай", а три ученика седмог разреда су рецитовала на
руском разбрајалице. Међу њима је било дете, које наставу прати по ИОП-у 2, а које је научило "Атыбаты".
* У новој, 2020/2021.години за Дан европских језика ученици су направили плакате на актуелну тему
,,Буди одговоран". Плакати су били на руском и енглеском језику. У новембру 2020. смо, у сарадњи са
наставницом ликовне културе обележили 160 година од рођења Исака Левитана. Ученици су
направили два плаката (на руском и српском) о познатом сликару, а чланови ликовне секције су, по
свом избору, насликали најпознатија дела сликара. Све је било изложено у холу школе.

МИЛЕНА АЛЕКСИЋ, ГИМНАЗИЈА ,,ЛАЗА КОСТИЋ", НОВИ САД
Током 2020.године у Гимназији «Лаза Костић» било је више активности везаних за руски језик.
Већина тих активности представља наставак раније започетих пројеката са образовним и културним
институцијама и организацијама из Руске Федерације. Због епидемиолошке ситуације, ове године се
највећи део активности одвијао у режиму онлајн.
18.02.20120. НОВА ЛИНГВИСТИЧКА ИГРА „Ѣ“ (јат)
http://www.gimnazijalazakostic.edu.rs/index.php/sr/skola-srp/djun-r-dn-s-r-dnj/453-n-v-lingvis-ic-igr-u-n-sgi-n-zi-i
18.02.2020. КОНКУРС «РЕЧ О ДЕЛУ» ПО ДРУГИ ПУТ КОД НАС
http://www.gimnazijalazakostic.edu.rs/index.php/sr/newsflash/460-n-urs-r-c-d-lu-p-drugi-pu-d-n-s
05.03.2020. ПРЕДСТАВЉАЊЕ УНИВЕРЗИТЕТА ИЗ НИЖЊЕГ НОВГОРОДА
http://www.gimnazijalazakostic.edu.rs/index.php/sr/skola-srp/djun-r-dn-s-r-dnj/458-pr-ds-vlj-nj-univ-rzi-izniznj-g-n-vg-r-d-u-n-s-gi-n-zi-i
08.05.2020. СТРАНИЦЕ СЕЋАЊА. КРАГУЈЕВАЦ – онлајн конференција са студентима филологије и
журналитике из Н. Новгорода
http://www.gimnazijalazakostic.edu.rs/index.php/sr/newsflash/465-izv-s-nl-n-susr-u-s-s-ud-n-i-ins-i-u-fil-l-gii-zurn-lis-i-univ-rzi-l-b-c-vs-i-iz-n-n-vg-r-d-p-v-d-d-n-p-b-d
17. – 21.08.2020. ПЕТИ МЕЂУНАРОДНИ ЛЕТЊИ ЈЕЗИЧКИ КАМП ГРАДОВА-ПОБРАТИМА
НОВОГ САДА И НИЖЊЕГ НОВГОРОДА
http://www.gimnazijalazakostic.edu.rs/index.php/sr/newsflash/472-p-i-djun-r-dni-l-nji-zic-i-p-gr-d-v-p-br-i-nv-g-s-d-i-niznj-g-n-vg-r-d
05.11.2020. Пројекат «Учимо заједно» онлајн час руског језика са професорима ННГУ
http://www.gimnazijalazakostic.edu.rs/index.php/sr/skola-srp/djun-r-dn-s-r-dnj/479-z-v-r-nj-pr-r-c-d-lu-2
05.11.2020. Финале пројекта «Слово о деле» (обраћање председника жирија, директора пројекта, као и
лауреата из Гимназије «Лаза Костић»)
http://www.gimnazijalazakostic.edu.rs/index.php/sr/skola-srp/djun-r-dn-s-r-dnj/478-z-v-r-nj-pr-r-c-d-lu
https://megaproekt.online/archives/1738
01.12.2020. Међународни педагошки форум «Настава руског и настава на руском. Нове димензије у
отвореном образовању»
http://www.gimnazijalazakostic.edu.rs/index.php/sr/skola-srp/djun-r-dn-s-r-dnj/483-p-d-g-s-i-f-ru-n-s-v-rus-gi-n-s-v-n-rus-n-v-di-nzi-u-v-r-n-br-z-v-nju
14.12.2008. Четврти сусрет у оквиру пројекта «Час историје са проф. Кузњецовим и проф. Масловим»
(онлајн-часови професора ННГУ)

http://www.gimnazijalazakostic.edu.rs/index.php/sr/
http://www.imomi.unn.ru/about/press-tsentr/news/2090-sotrudnik-imomi-vystupil-pered-serbskimigimnazistami-s-lektsiej-o-bytovanii-pamyati-o-knyaze-aleksandre-nevskom-v-rossii
18.12.2020. zoom – конференција „Грађанские иницијативе: нови изазови и нови смисао хуманитарне
сарадње”
http://www.gimnazijalazakostic.edu.rs/index.php/sr/newsflash/488-zoom
ПРОФ. НЕНАД СПАСИЋ, ГИМНАЗИЈА Ј. Ј. ЗМАЈ, НОВИ САД
Добра сарадња са компанијом НИС Газпромњефт, руковођење ,,Руским центром", организација НИС
Олимпијаде, запажено учешће ученика на НИС Олимпијади.
У току школске године колегинице и колеге су биле присутне на многобројним семинарима и
то углавном на даљину и изражавају жал што је већ поменута ситуација са Корона вирусом покварила
многе планове. У нади да ће следећа календарска година бити боља за све нас, ми планирамо наше
активности за следећу годину као да нема пандемије.
У Сремским Карловцима, 6. 1. 2021.

Председник Подружнице
Данијел Метикош

