
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПОДРУЖНИЦЕ АПВ  У 2021. Г. 

 

 Подружница није одржала званичан састанак због низа ограничења услед Корона вируса. 

Управо због овакве ситуације, нашу активност смо преусмерили на постојећу Вибер групу. Током ове 

године послато је преко 50 обавештења у вези са различитим активностима за наш предмет. У групи је 

74 колега који раде у ОШ и СШ у АПВ. Затим, 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. ДАНИЈЕЛ МЕТИКОШ, ОШ ,,23. ОКТОБАР", СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ  

фебруар 2021. 

*Општинско такмичење из руског језика - 3 ученика су заузела треће место у општој категорији и 

један прво место у специјалној категорији. 

март 2021.  

*Окружно такмичење из руског језика - 2 ученика су се квалификовала на Републичко такмичење из 

руског језика. Један у општој категорији са трећег места, а један у специјалној категорији са првог 

места.  

април/мај 2021. 

* ,,ЛИК Русије" у организацији ,,Руске средње школе при амбасади РФ у Београду" - 1 појединачно 

награђен ученик и 3 групе ученика са похвалама за учешће, преданост и труд. То је укупно у те три 

групе 24 ученика. 

мај/јун 2021. 

* На Републичком такмичењу из руског језика један ученик у специјалној категорији је заузео друго 

место.  

*На НИС Олимпијади је укупно учествовало преко 100 ученика седмих и осмих разреда. У финалу је 

учествовало 15 ученика - 13 у општој категорији и 2 у специјалној категорији, али нису освојили неко 

од награђених места.  

септембар 2021. 

* У школи већ пету годину заредом се одвија Дечји филмски фестивал ,,Мултмост". Колегиница из 

студија ,,Мултмост" и једна учитељица из школе са наставницима руског језика у школи су то 

спровели на радост ученика, пре свега.  

новембар 2021. 

* Преко 20 група ученика у саставу од 2 до 4 ученика су учествовали у ,,Брзом квизу" у организацији 

РЖД Интернешнл и Светосавског звонца. На нашу велику жалост, нико од скоро 60 ученика није се 

пласирао у финални део у Београду, јер су питања била тешка и непримерена узрасту. Група од 4 

ученика осмих разреда су добили утешну награду за одличан видео и представљање, а остали су 

добили сертификате за учешће.  

* 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. ГОРДАНА НИНКОВИЋ,  ОШ ,,ЈОВАН ГРЧИЋ", ЧЕРЕВИЋ 

*У периоду од 19.12. до 23.12.2021. провела сам прелепих пет дана у претпразничној Москви! Повод 

је било наградно путовање због учешћа у Пушкинском конкурсу “Руски језик током пандемије: шанса 

или изазов”. Првенствено оно због чега сам највише желела да одем у предивну Москву је упознавање 



са новим колегама и размена искустава, упознавање са њиховим начином рада и информацијама о 

заступљености руског језика у њиховим државама. Ситуација са руским језиком је да се он учи, али 

постоји тендеција у неким државама да се све више убацује немачки језик у школе, а руски потискује. 

Међутим, све колеге се труде на све могуће начине да то спрече и да мотивишу своје ученике у учењу 

руског језика, јер их познавајући овај језик очекују бројне погодности: бројни конкурси и олимпијаде, 

размена, одлазак у Русију на бесплатне студије и само усавршавање језика у тој средини, добијање 

стипендија на значајним руским универзитетима (Ломоносов, Лобачевски, универзитет у Саранску)! 

Колеге из Москве су веома заинтересоване за развој руског језика у нашој земљи, на семинару у Санкт 

Петербургу смо конкретно попричали са њима о постојећој ситуацији са руским језиком у Србији, 

скренули смо им пажњу да ако би се они више ангажовали у смислу да организују више олимпијада и 

конкурса везаних за руски језик, то би у многоме помогло даљем развоју руског код нас, као и то да би 

ученицима и студентима значио већи број стипендија за студије у Русији.  

 

МИЛЕНА АЛЕКСИЋ, ГИМНАЗИЈА  ,,ЛАЗА КОСТИЋ", НОВИ САД   

Током календарске 2021. године у Гимназији „Лаза Костић“ одржане су следеће активности везане за 

руски језик: 

PRO ЛОБАЧЕВСКИЙ 

http://www.gimnazijalazakostic.edu.rs/index.php/sr/newsflash/489-pro-2021 

 

Још један сусрет са ННГУ „Лобачевског“ 

http://www.gimnazijalazakostic.edu.rs/index.php/sr/skola-srp/djun-r-dn-s-r-dnj/490-s-d-n-susr-s-nngu-l-b-c-

vs-i 

 

Шести Међународни летњи језички камп 

http://www.gimnazijalazakostic.edu.rs/index.php/sr/skola-srp/djun-r-dn-s-r-dnj/505-s-s-i-djun-r-dni-l-nji-zic-

i-p 

 

Представљање Државног универзитета „Лобачевског“ из Н. Новгорода 

http://www.gimnazijalazakostic.edu.rs/index.php/sr/newsflash/512-pr-ds-vlj-nj-univ-rzi-l-b-c-vs-i-nngu 

 

Стални (5. по реду) пројекат „Часови историје“ 

http://www.gimnazijalazakostic.edu.rs/index.php/sr/newsflash/516-r-dici-n-lni-c-s-vi-is-ri-s-pr-f-s-ri-iz-niznj-

g-n-vg-r-d 

 

Презентација игре „Игра в классику» 

http://www.gimnazijalazakostic.edu.rs/index.php/sr/newsflash/521-igr-s-rus-i-l-sici-u-n-s-gi-n-zi-i 

 

Међународни форум „Alma mater – педагошки“ http://www.gimnazijalazakostic.edu.rs/index.php/sr/skola-

srp/djun-r-dn-s-r-dnj/523-alma-mater 

 

Олимпијада о стваралаштву М.А. Булгакова и презентација игара и тренажера 

http://www.gimnazijalazakostic.edu.rs/index.php/sr/newsflash/525-djun-r-dni-pr-li-n-ucni-u-pr-zi-i-dr-urgi-i-

bulg-v-v-luci-s-ci-lni-sp-i-i-ul-urn-r-z-n-nc-u-n-s-s-li 

 

Милена Алексић, 

проф. руског језика у Гимназији „Лаза Костић“   
 

 

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. 
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 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, 10. 1. 2022.         Председник Подружнице 

Данијел Метикош   

 


