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Spoštovani sponzorji! 

 

Tudi v letošnjem šolskem letu je Sklad za pospeševanje učenja ruščine na osnovnih in 
srednjih šolah Republike Slovenije zahvaljujoč Vaši podpori nadaljeval svoje delo na 
področju promocije ruskega jezika in ruske kulture. Tako kot lani je Sklad deloval v 
okvirju Društva Slovenija-Rusija, pri tem je upošteval društveni statut in nastopal  
predvsem kot pobudnik in propagator, ki skrbi za uveljavljanje ruskega jezika tako v 
slovenskem šolstvu kot v širšem območju slovenske kulture in družbe. 

 

"ovost drugega leta delovanja Sklada je njegova spletna stran (http://www.drustvo-
sloru.si/), kjer vsak lahko najde vse potrebne informacije v zvezi s cilji in usmeritvami 
Sklada, Pravilnik o dodelitvi sredstev, obrazec vloge za financiranje oz. sofinanciranje, 
informacijo o razpisih, seznam vlog za tekoče obdobje ter druge pomembne informacije. 

 

V tem letu je bil na novo imenovan  Strokovni odbor Sklada, ki ga sestavljajo  predsednik 
prof. dr. Aleksander Skaza, Bojan Bratina, Tatjana Komarova, predstavnica Ministrstva za 
izobraževanje in šport Bronka Štraus in predstavnik Veleposlaništva Ruske federacije v 
Sloveniji Sergej Ivanov. 

 

Razpis sklada za leto 2008/2009 je bil objavljen 16. oktobra 2008 z dopisom predsednika 
Strokovnega odbora učiteljem in profesorjem rusistom in z informacijo na spletni strani 
Sklada. Kot rok za oddajo vlog je bil določen 15. november 2008. 

 

"a razpis Sklada se je odzvalo 10 izvajalcev projektov, ki so predložili 14 projektov na 
področju ruskega jezika in ruske kulture. Po preučitvi vlog je bil dne 1.12.2008 na 
sestanku Strokovnega odbora Sklada sprejet sklep o podpori vseh projektov, ki so prispeli 
na razpis Sklada v določenem roku in so v skladu s cilji in usmeritvami Sklada. Istega dne 
je mnenje stroke podprl Upravni odbor DSR, ki je opredelil skupni znesek sofinanciranja 
projektov na področju ruščine v letu 2008/2009. Rezultati razpisa so bili objavljeni na 
spletni strani Sklada. Vsem izvajalcem projektov smo zaželeli veliko uspehov in energije 
pri realizaciji njihovih projektov. 

 

"a današnji dan je realizirano 90 % od planiranih v tem šolskem letu projektov, v katerih 
je po oceni izvajalcev projektov sodelovalo več kot 500 ljubiteljev ruskega jezika in ruske 
kulture, okrog 100 strokovnjakov z različnih področij, več kot 300 učencev, dijakov in 
študentov, ki se učijo ruščino in okrog 30 strokovnjakov rusistov iz osnovnih in srednjih šol 
ter filozofske fakultete v Ljubljani.  

 

Trenutno se v zaključni fazi nahajajo trije projekti: Državno tekmovanje iz ruščine in 
Bralna značka (nosilec projekta je Sekcija učiteljev ruščine pri Slavističnem društvu) ter 
Vesela dRuščina poje (nosilec projekta je OŠ Danile Kumar). 
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Po podatkih predstavnice Ministrstva za šolstvo in šport se je v času delovanja Sklada 
število učencev, ki se učijo ruščino kot prvi, drugi in tretji tuji jezik ali kot fakultativni 
predmet v osnovnih šolah, povečalo za 38 %, število dijakov rusistov v srednjih šolah 
pa od l. 2006 do l. 2008 za 72 %. 

 

V tem vidimo uresničitev vizije Sklada, ki je izvirala iz skupnih ciljev podpisnikov 
Deklaracije o sodelovanju pri promociji ruščine na osnovnih in srednjih šolah v Republiki 
Sloveniji, sklenjeni dne 30. maja 2007 med Ministrstvom za šolstvo in šport RS, 
Veleposlaništvom Ruske federacije v RS in Društvom Slovenija Rusija. 

 

"a majskem delavnem sestanku podpisnikov Deklaracije na Veleposlaništvu Ruske 
federacije so predstavniki treh strani izrazili zadovoljstvo, da je v dveh letih preteklo  

plodno sodelovanje na področju spodbujanja poučevanja ruščine v slovenskem šolskem 
sistemu. Doseženi rezultati so hkrati izziv za nadaljnje delo in poglobitev sodelovanja, 
katerega končni cilj sta učinkovitost in kakovost promocije ruščine v slovenskem šolskem 
sistemu. V sedanjem času je precejšnjega pomena potreba po jezikovni raznolikosti 
ponudbe, ki naj vsakemu posamezniku omogoča izbiro v skladu s potrebami vsakdanjega 
življenja. 

 

 

Koordinatorka Sklada 

Julija Mesarič  

Predsednik DSR  

Sasa Geržina 
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SPONZORJI SKLADA: 
 

 

GE�ERAL�I SPO�ZOR  

KRKA �OVO MESTO D.D. 

 

HIT D.D. 

 

RIKO D.O.O. 

 

HELIOS D.D. 

 

ISKRATEL D.D. 

 

TRIMO D.D. 

 

PETROL D.D. 

 

SAVA D.D. 

 

GORE�JE D.D. 

 

DRUŠTVO SLOVE�IJA RUSIJA 

 

ZAHVALA SPONZORJEM 

Iskreno se zahvaljujemo sponzorjem Sklada za pospeševanje 

učenja ruščine v osnovnih in srednjih šolah RS za izredno 

razumevanje pomembnosti nevladnih iniciativ na področju 

sodelovanja slovenskega in ruskega naroda.  
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PREDSTAVITEV SLKADA  

ZA POSPEŠEVANJE UČENJA RSKEGA JEZIKA NA OSNOVNIH IN SREDNJIH 
ŠOLAH V REPUBLIKI SLOVENIJI 

 

 
Sklad za pospeševanje učenja ruskega jezika v osnovnih in srednjih šolah Republike Slovenije 
(Sklad) je septembra 2007 ustanovilo Društvo Slovenija Rusija (DSR) na osnovi Deklaracije 
o sodelovanju pri promociji ruščine na osnovnih in srednjih v Republiki Sloveniji, sklenjeni 
dne 30. maja 2007 med Ministrstvom za šolstvo in šport RS, Veleposlaništvom Ruske 
federacije v RS in Društvom Slovenija Rusija (deklaracija). 

USMERITVE IN CILJI 
 

Sklad služi izključno za uresničevanje programa aktivnosti DSR, ki se nanaša na 
pospeševanje učenja ruskega jezika v slovenskih osnovnih in srednjih šolah in uresničevanje 
ciljev sodelovanja iz deklaracije. 

 
Temeljni cilji in usmeritve Sklada so:  

• dvig kvalitete učenja in poučevanja ruščine na osnovnih in srednjih šolah v Republiki 
Sloveniji; 

• povečevanje števila učencev in dijakov, ki se učijo ruščine v okviru rednega programa 
ter v okviru dodatnih oblik izobraževanja v šoli (fakultativni pouk, krožki ipd). 

ORGANIZACIJA SKLADA 

 

Nadzorni odbor Sklada nadzira izvajanje načrtov sklada in namensko porabo sredstev 
Sklada, potrjuje letni operativni načrt sklada, finančni načrt, daje soglasje k posameznim 
notranjim aktom Sklada ipd. 
 
Strokovni odbor skrbi za izvajanje deklaracije, pripravlja predloge načrtov in programov 
sklada, ki jih predsednik DSR predloži v sprejem Upravnemu odboru DRS. Naloge 
strokovnega odbora so priprava izhodišč in programske zasnove za oblikovanje programa dela 

SKLAD

NADZORNI 

ODBOR

STROKOVNI 

ODBOR

UPRAVNI

ODBOR 



 
 

za tekoče obdobje, strategije razvoja, pregled učinkov in re
za izboljšave. 

Upravni odbor Sklada predstavlja 
DSR, ki organizira in vodi delo ter poslovanje Sklada tako, da neomejeno in posamično 
zastopa sklad, daje usmeritve za delo sklada t
posamičnih zadevah iz pristojnosti sklada. Predsednik DSR v vsebinskem in organizacijskem 
smislu pokriva področje razvoja 
DRS. 

Sklad za pospeševanje učenja ruskega jezika v osnovnih in srednjih šolah Republike Slovenije 
razpisuje sredstva za financiranje oz. sofinanciranje projektov, ki so v skladu s cilji in 
usmeritvami Sklada. Pri dodelitvi sredstev imajo prednost projekti s področja:

� šolskih projektov (t. i. projekti, v katere
evropsko oz. globalno dimenzijo; 

 
� dodatnih aktivnosti, ki bogatijo poučevanje in učenje ruščine (prireditve, tekmovanja, šolske 

izmenjave, projektno delo, raziskovalne naloge, gledališka dejavnost, vključevanje rusko 
govorečih tujih učiteljev v timsko poučevanje, bralna značka ipd); 

 
� zagotavljanja učbenikov in učnih gradiv za osnovne in srednje šole; 

 
� izobraževanja učiteljev.  

 
Najugodnejšega ponudnika pro
Društva Slovenije Rusije na predlog Strokovnega odbora Sklada.
Rezultati razpisa za posamezno leto 
 
 

Predlagatelj projekta, odobren
realizaciji projekta predložiti Skladu 
razkrivati informacijo o realizaciji projekta in obračun stroškov.

  

za tekoče obdobje, strategije razvoja, pregled učinkov in realizacije ter predlaganje ukrepov 

Sklada predstavlja Upravni odbor DRS vključno s predsednikom 
, ki organizira in vodi delo ter poslovanje Sklada tako, da neomejeno in posamično 

zastopa sklad, daje usmeritve za delo sklada ter sprejema in izdaja pravne in druge akte v 
posamičnih zadevah iz pristojnosti sklada. Predsednik DSR v vsebinskem in organizacijskem 
smislu pokriva področje razvoja in realizacije projektov in odgovarja Upravnemu odboru 

R A Z P I SI SKLADA 

pospeševanje učenja ruskega jezika v osnovnih in srednjih šolah Republike Slovenije 
sredstva za financiranje oz. sofinanciranje projektov, ki so v skladu s cilji in 

usmeritvami Sklada. Pri dodelitvi sredstev imajo prednost projekti s področja:

i. projekti, v katere so vključeni učenci, dijaki ali strokovni delavci šol) z 
evropsko oz. globalno dimenzijo;  

dodatnih aktivnosti, ki bogatijo poučevanje in učenje ruščine (prireditve, tekmovanja, šolske 
izmenjave, projektno delo, raziskovalne naloge, gledališka dejavnost, vključevanje rusko 
govorečih tujih učiteljev v timsko poučevanje, bralna značka ipd);  

tavljanja učbenikov in učnih gradiv za osnovne in srednje šole;  

 

Najugodnejšega ponudnika projekta za financiranje (sofinanciranje) izbere Upravni odbor 
Društva Slovenije Rusije na predlog Strokovnega odbora Sklada. 

za posamezno leto se objavljajo na spletni strani Sklada. 

POROČA�JE SKLADU 

odobrenega za sofinanciranje iz sredstev Sklada, mora v roku 30 dni po 
realizaciji projekta predložiti Skladu Poročilo o namenski rabi sredstev
razkrivati informacijo o realizaciji projekta in obračun stroškov.  
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alizacije ter predlaganje ukrepov 

Upravni odbor DRS vključno s predsednikom 
, ki organizira in vodi delo ter poslovanje Sklada tako, da neomejeno in posamično 

er sprejema in izdaja pravne in druge akte v 
posamičnih zadevah iz pristojnosti sklada. Predsednik DSR v vsebinskem in organizacijskem 

in realizacije projektov in odgovarja Upravnemu odboru 

pospeševanje učenja ruskega jezika v osnovnih in srednjih šolah Republike Slovenije 
sredstva za financiranje oz. sofinanciranje projektov, ki so v skladu s cilji in 

usmeritvami Sklada. Pri dodelitvi sredstev imajo prednost projekti s področja: 

so vključeni učenci, dijaki ali strokovni delavci šol) z 

dodatnih aktivnosti, ki bogatijo poučevanje in učenje ruščine (prireditve, tekmovanja, šolske 
izmenjave, projektno delo, raziskovalne naloge, gledališka dejavnost, vključevanje rusko 

za financiranje (sofinanciranje) izbere Upravni odbor 

mora v roku 30 dni po 
Poročilo o namenski rabi sredstev. Poročilo mora 
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PREGLED ODOBRENIH SREDSTEV PO PROJEKTIH   

v šolskem letu 2008/2009  

zp. 

št. 
predlagatelj projekta ime projekta rok izvedbe 

celotni strošek 

projekta v EUR 

predlog sofinanciranja 

predlagatelja v EUR 

predlog Strokovnega 

odbora  (do …) v EUR  

1 Gimnazija CELJE-CENTER 
Trenutek pomnim dragoceni… (večer ruske glasbe, 

pesmi in besede) 
5.2.2008 5.830,00 4.000,00 do 1.750,00 

 

2 OŠ Vide Pregarc Učbeniki in učni pripomočki 1.9.2008 791,34 791,34  do 700,00* 
 

3 Sekcija učiteljev rusistov 
Izobraževanje in usposabljanje učiteljev ruščine 

2008/2009 
14.-15.11.2008, 23.-

24.01.2009 
3.800,00 3.000,00 do 2.000,00 

 

4 Sekcija učiteljev rusistov 
Državno tekmovanje v znanju ruščine ter poznavanju 

ruske kulture in civilizacije 2009 
januar 2009 - julij 2009 3.500,00 3.500,00 do 3.500,00 

 

5 Sekcija učiteljev rusistov Ruska bralna značka 2008/09 januar 2009 - maj 2009 1.200,00 1.200,00 do 1.200,00* 
 

6 
Šolski center Rudolfa Maistra 

Kamnik 
Ruski krožek 30.6.2009 1.600,00 800,00 do 200,00* 

 

7 OŠ Danile Kumar Novoletna pravljica za dvojezične otroke 2008/2009 14.11.2008 2.500,00 1.500,00 do 1.500,00 
 

8 OŠ Danile Kumar 
Pesmarica in zgoščenka z ljudskimi narodnimi pesmimi v 

ruščini v  izvedbi otroškega zbora Vesela dRuščina 
januar - september 2009 4.600,00 2.500,00 do 2.500,00 

 

9 Gimnazija Škofja Loka Festival Rusijada 2009 20.3.2008 4.650,00 2.000,00 do 2.000,00 
 

10 
Zavod sv. Stanislava, Škofijska 

klasična gimnazija 
Promocija ruščine na informativnem dnevu za bodoče 

dijake ŠKG 
14.2.2008 300,00 250,00 do 250,00 

 

11 
Zavod sv. Stanislava, Škofijska 

klasična gimnazija 
Dan Evrope in Dan zmage - obisk dijakov iz Moskve 15.5.2009 5.000,00 3.000,00 do 1.000,00 

 

12 
Zavod sv. Stanislava, Škofijska 

klasična gimnazija 
Šolsko tekmovanje v hitrem brskanju po ruskem slovarju 20.2.2009 720,00 550,00 do 550,00* 

 

13 DSR Gradivo za informativni dan: plakati, brošure, listki 15.1.2009 3.200,00 3.200,00 do 3200,00 
 

14 DSR Obisk slovenskih gledališč januar 2009 - julij 2009 1.600,00 1.600,00 do 1.600,00 
 

SKUPAJ  39.291,34 27.891,34 21.950,00   
 * v obliki knjig, slovarjev, učnega gradiva
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POROČILA IZVAJALCEV PROJEKTOV 

 

 



 
 

O OGLEDU OPERE 
 

 
19. in 25. januarja so si dijaki in njihovi profesorji na sredstva 
ruščine v osnovnih in srednjih šolah Republike Slovenije
Borodina Knez Igor v izvedbi SNG Opera in balet Ljubljana. 
postavitev v dveh delih v dramaturški predelavi Plamna Kartaloffa je bila uprizorjena v 
Gallusovi dvorani Cankarjevega doma.
jeziku s slovenskimi nadnapisi

 
»Opera Knez Igor ima pomembno sporočilo tudi za današnji čas, usmerjeno v sodobno 
življenje, zato smo ustvarili sodobno in izvirno uprizoritev, ki predstavlja Borodinovo delo v 
novi dramaturški adaptaciji …
"amesto uničevanja in maščevanja zarad
konfrontacije, ki pelje narode k samouničenju, v imenu harmonije narave in življenja 
prevladuje ljubezen. To je sporočilo 
predstave. Želimo si, da jo tako doživi 
tudi naše občinstvo.«    
  Plamen Kartaloff, režiser

VTISI DIJAKOV S PREREDITVE
 

Profesor: Simon Feštanj, Škofijska 
klasična gimnazija. 

Klemen, 3.A   

V mesecu januarju smo skupina dijakov, ki se na Škofijski klasični gimnaziji učimo ruščino, 
dobili prijazno povabilo na ogled operno
P. Borodina, Knez Igor. Že ko nam je profesor Feštanj povedal, da se bo predstava izvajala v 
ruskem jeziku, sem se z veseljem odločil za to, da si opero tudi ogledam, poleg tega pa me je 
dodatno motiviralo k temu tudi dejstvo, da v
zgodovine, ki me zelo zanima in o kateri sem že veliko prebral. Pred predstavo smo se s 
profesorjem seznanili z ozadjem zgodbe o knezu Igorju, tako da smo prišli na predstavo 
pripravljeni in polni pričakovanj.
uresničila, saj me je tako izvedba kot sama sporočilnost zgodbe izjemno prevzela. Predstava 
je bila odlično izvedena, saj kvaliteta izvedbe ni prav nič zaostajala za dunajsko opero, ki smo 
jo obiskali jeseni v okviru ekskurzije po Avstriji. Poleg tega pa je Knez Igor pokazal tudi na 
izjemnost ruske kulturne zgodovine in njenih umetniških dosežkov. Poleg odličnih solistov in 
zbora si vse pohvale zaslužita tudi scenograf in koreograf, saj šele postavitev
kontekstu odličnega petja, scene in kostumografije ustvarja zaokroženo celoto, v kateri 
gledalec začuti veliko temo ruske zgodovine in njen pomen ne le za ruskega človeka, temveč 
za slehernega človeka v kateremkoli času. Verjetno je prav zato Kne

                                                 
1 Vtisi dijakov podajamo v izvirniku, tako kot so jih posredovali profesorji rusisti.

POROČILO  

O OGLEDU OPERE »KNEZ IGOR« V CANKARJEVEM DOMU

19. in 25. januarja so si dijaki in njihovi profesorji na sredstva Sklada za pospeševanje učenja 
ruščine v osnovnih in srednjih šolah Republike Slovenije ogledali opero Aleksandra P. 
Borodina Knez Igor v izvedbi SNG Opera in balet Ljubljana. Nova glasbena 

v dveh delih v dramaturški predelavi Plamna Kartaloffa je bila uprizorjena v 
Gallusovi dvorani Cankarjevega doma. Pomembno je, da je bila izvedba opere 
jeziku s slovenskimi nadnapisi. Opero si je ogledalo 35 dijakov in 16 učiteljev.

Opera Knez Igor ima pomembno sporočilo tudi za današnji čas, usmerjeno v sodobno 
življenje, zato smo ustvarili sodobno in izvirno uprizoritev, ki predstavlja Borodinovo delo v 
novi dramaturški adaptaciji … 
"amesto uničevanja in maščevanja zaradi izgubljenih bitk, namesto sovraštva in 
konfrontacije, ki pelje narode k samouničenju, v imenu harmonije narave in življenja 
prevladuje ljubezen. To je sporočilo 
predstave. Želimo si, da jo tako doživi 

 
Plamen Kartaloff, režiser 

TISI DIJAKOV S PREREDITVE1: 

Profesor: Simon Feštanj, Škofijska 

V mesecu januarju smo skupina dijakov, ki se na Škofijski klasični gimnaziji učimo ruščino, 
dobili prijazno povabilo na ogled operno-baletne predstave ruskega skladatelja Aleksandra 
P. Borodina, Knez Igor. Že ko nam je profesor Feštanj povedal, da se bo predstava izvajala v 
ruskem jeziku, sem se z veseljem odločil za to, da si opero tudi ogledam, poleg tega pa me je 
dodatno motiviralo k temu tudi dejstvo, da vsebina  Borodinove mojstrovine izhaja iz ruske 
zgodovine, ki me zelo zanima in o kateri sem že veliko prebral. Pred predstavo smo se s 
profesorjem seznanili z ozadjem zgodbe o knezu Igorju, tako da smo prišli na predstavo 
pripravljeni in polni pričakovanj. In moram priznati, da so se moja pričakovanja v celoti 
uresničila, saj me je tako izvedba kot sama sporočilnost zgodbe izjemno prevzela. Predstava 
je bila odlično izvedena, saj kvaliteta izvedbe ni prav nič zaostajala za dunajsko opero, ki smo 

jeseni v okviru ekskurzije po Avstriji. Poleg tega pa je Knez Igor pokazal tudi na 
izjemnost ruske kulturne zgodovine in njenih umetniških dosežkov. Poleg odličnih solistov in 
zbora si vse pohvale zaslužita tudi scenograf in koreograf, saj šele postavitev
kontekstu odličnega petja, scene in kostumografije ustvarja zaokroženo celoto, v kateri 
gledalec začuti veliko temo ruske zgodovine in njen pomen ne le za ruskega človeka, temveč 
za slehernega človeka v kateremkoli času. Verjetno je prav zato Knez Igor ostalo nesmrtno 

 
Vtisi dijakov podajamo v izvirniku, tako kot so jih posredovali profesorji rusisti. 
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« V CANKARJEVEM DOMU 

Sklada za pospeševanje učenja 
ogledali opero Aleksandra P. 

Nova glasbena in režijska 
v dveh delih v dramaturški predelavi Plamna Kartaloffa je bila uprizorjena v 

Pomembno je, da je bila izvedba opere v ruskem 
iteljev. 

Opera Knez Igor ima pomembno sporočilo tudi za današnji čas, usmerjeno v sodobno 
življenje, zato smo ustvarili sodobno in izvirno uprizoritev, ki predstavlja Borodinovo delo v 

i izgubljenih bitk, namesto sovraštva in 
konfrontacije, ki pelje narode k samouničenju, v imenu harmonije narave in življenja 

V mesecu januarju smo skupina dijakov, ki se na Škofijski klasični gimnaziji učimo ruščino, 
a skladatelja Aleksandra 

P. Borodina, Knez Igor. Že ko nam je profesor Feštanj povedal, da se bo predstava izvajala v 
ruskem jeziku, sem se z veseljem odločil za to, da si opero tudi ogledam, poleg tega pa me je 

sebina  Borodinove mojstrovine izhaja iz ruske 
zgodovine, ki me zelo zanima in o kateri sem že veliko prebral. Pred predstavo smo se s 
profesorjem seznanili z ozadjem zgodbe o knezu Igorju, tako da smo prišli na predstavo 

In moram priznati, da so se moja pričakovanja v celoti 
uresničila, saj me je tako izvedba kot sama sporočilnost zgodbe izjemno prevzela. Predstava 
je bila odlično izvedena, saj kvaliteta izvedbe ni prav nič zaostajala za dunajsko opero, ki smo 

jeseni v okviru ekskurzije po Avstriji. Poleg tega pa je Knez Igor pokazal tudi na 
izjemnost ruske kulturne zgodovine in njenih umetniških dosežkov. Poleg odličnih solistov in 
zbora si vse pohvale zaslužita tudi scenograf in koreograf, saj šele postavitev zgodbe v 
kontekstu odličnega petja, scene in kostumografije ustvarja zaokroženo celoto, v kateri 
gledalec začuti veliko temo ruske zgodovine in njen pomen ne le za ruskega človeka, temveč 

z Igor ostalo nesmrtno 



 
 

delo, saj pušča pomembno sporočilo tudi za današnji čas. Zaključek opere je, ne le z vidika 
izvedbe, temveč tudi idejnosti, fenomenalen, saj je njegovo temeljno sporočilo to, da morata 
namesto vojne in maščevanja, ki vodita človeka v
harmonija. Če gledalec s predstave odide s takšnimi občutki, potem verjamem, da je režiser 
predstave dosegel namen, ki ga je predvidel tudi sam Aleksander Borodin.
in spoznanja, do katerih sem prišel 
nam je znal dobro predstaviti zgodovinsko ozadje, pa tudi društvu in podjetjem, ki so nam 
ogled omogočila. Upam, da bo takšnih dogodkov v Sloveniji še več in da morda kdaj pride 
gostovat k nam tudi kakšna operna ali baletna predstava iz Rusije. 

�ina, Maša in Urška 

Predstava mi je bila zanimiva, ker še nikoli nisem bila v operi. Zanimivo mi je bilo tudi zato, 
ker je bila zgodba iz zgodovine. Všeč mi je bil tudi balet na koncu.

 

V ponedeljek, 19.1.2009, smo se gimnazijci polni pr

Knez Igor. Opera nas je prijetno presenetila, saj so se pevci zares potrudili.

Konec opere so popestrili baletni plesalci, ki so s svojim nastopom navdušili prav vsakega 
gledalca v dvorani. 

Opera je bila zanimiva tudi zaradi ruskega jezika, katerega smo skušali razumeti tudi brez 
podnapisov. 

 

V ponedeljek, 19.1.2009, smo si ogledali operno predstavo Knez Igor.

Zdela se nam je zelo profesionalno izvedena. Pevci so vložili vso svojo energijo v nastop in 
tudi baletniki na koncu predstave so dali poseben vtis in efekt tej zgodbi.

To je še dodatno popestrilo program.

Z veseljem smo sledili predstavi in upamo, da bomo še kdaj dobili tako možnost. Vse pohvale 
nastopajočim. 

 

Kim in Tjaša 

Zahvaljujemo se Društvu Slovenija

delo, saj pušča pomembno sporočilo tudi za današnji čas. Zaključek opere je, ne le z vidika 
izvedbe, temveč tudi idejnosti, fenomenalen, saj je njegovo temeljno sporočilo to, da morata 
namesto vojne in maščevanja, ki vodita človeka v samouničenje, prevladati ljubezen in 
harmonija. Če gledalec s predstave odide s takšnimi občutki, potem verjamem, da je režiser 
predstave dosegel namen, ki ga je predvidel tudi sam Aleksander Borodin.
in spoznanja, do katerih sem prišel pri ogledu predstave, se zahvaljujem prof. Feštanju, ki 
nam je znal dobro predstaviti zgodovinsko ozadje, pa tudi društvu in podjetjem, ki so nam 
ogled omogočila. Upam, da bo takšnih dogodkov v Sloveniji še več in da morda kdaj pride 

kšna operna ali baletna predstava iz Rusije.  

Profesorica: Vesna Prinčič Crosatto, Gimnazija �ova 
Gorica 

Urška Jug, 3.c 

Lepo mi je bilo iti v opero, saj je še nikdar nisem poslušala. 
Pričakovala sem dolgo in dolgočasno predstavo. Res je, da 
se je nekoliko vlekla in bi se jo dalo skrajšati, a všeč mi je 
bil plesno obarvani zaključek, ki je zelo izboljšal vtis 
predstave in popestril ozračje. 

Zadovoljna sem tudi, da so bili slovenski podnapisi in sem 
lahko razumela dogajanje. 

Tudi zgodba o knezu Igorju je bila dokaj zanimiva.

 

Predstava mi je bila zanimiva, ker še nikoli nisem bila v operi. Zanimivo mi je bilo tudi zato, 
ker je bila zgodba iz zgodovine. Všeč mi je bil tudi balet na koncu. 

smo se gimnazijci polni pričakovanj odpravili gledat rusko opero

Knez Igor. Opera nas je prijetno presenetila, saj so se pevci zares potrudili.

Konec opere so popestrili baletni plesalci, ki so s svojim nastopom navdušili prav vsakega 

zaradi ruskega jezika, katerega smo skušali razumeti tudi brez 

smo si ogledali operno predstavo Knez Igor. 

Zdela se nam je zelo profesionalno izvedena. Pevci so vložili vso svojo energijo v nastop in 
koncu predstave so dali poseben vtis in efekt tej zgodbi. 

To je še dodatno popestrilo program. 

Z veseljem smo sledili predstavi in upamo, da bomo še kdaj dobili tako možnost. Vse pohvale 

Zahvaljujemo se Društvu Slovenija-Rusija za brezplačne vstopnice. 
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delo, saj pušča pomembno sporočilo tudi za današnji čas. Zaključek opere je, ne le z vidika 
izvedbe, temveč tudi idejnosti, fenomenalen, saj je njegovo temeljno sporočilo to, da morata 

samouničenje, prevladati ljubezen in 
harmonija. Če gledalec s predstave odide s takšnimi občutki, potem verjamem, da je režiser 
predstave dosegel namen, ki ga je predvidel tudi sam Aleksander Borodin. Za nova doživetja 

pri ogledu predstave, se zahvaljujem prof. Feštanju, ki 
nam je znal dobro predstaviti zgodovinsko ozadje, pa tudi društvu in podjetjem, ki so nam 
ogled omogočila. Upam, da bo takšnih dogodkov v Sloveniji še več in da morda kdaj pride 

Profesorica: Vesna Prinčič Crosatto, Gimnazija �ova 

Lepo mi je bilo iti v opero, saj je še nikdar nisem poslušala. 
Pričakovala sem dolgo in dolgočasno predstavo. Res je, da 

vlekla in bi se jo dalo skrajšati, a všeč mi je 
bil plesno obarvani zaključek, ki je zelo izboljšal vtis 

Zadovoljna sem tudi, da so bili slovenski podnapisi in sem 

a dokaj zanimiva. 

Predstava mi je bila zanimiva, ker še nikoli nisem bila v operi. Zanimivo mi je bilo tudi zato, 

ičakovanj odpravili gledat rusko opero 

Knez Igor. Opera nas je prijetno presenetila, saj so se pevci zares potrudili. 

Konec opere so popestrili baletni plesalci, ki so s svojim nastopom navdušili prav vsakega 

zaradi ruskega jezika, katerega smo skušali razumeti tudi brez 

Zdela se nam je zelo profesionalno izvedena. Pevci so vložili vso svojo energijo v nastop in 

Z veseljem smo sledili predstavi in upamo, da bomo še kdaj dobili tako možnost. Vse pohvale 



 
 

Opera nam je bila zelo všeč, še posebej, ker je bila 
v ruščini. 

"avadno se s šolo takih dogodkov ne udeležujemo, 
zato smo takih priložnosti veseli.

 

Boštjan in Jan 

Opero Knez Igor sva občutila kot zelo dih jemajočo, 
ekstravagantno in nadvse navdihujočo odrsko 
stvaritev. 

Zanimiva se nama je zdela emocionalno nabita 
vsebina. 

Brez najmanjših težav sva delila emocije z vznesenim likom kneza Igorja.

Predstava je bila kot hoja po žerjavici, težko čakajoč na vsak naslednji korak.

"avsezadnje je barka najine viharne duše  le priplula v miren pristan.

 

"a operi Knez Igor nam je bilo lepo. "ajprej se nam je zdelo,
prvi vrsti), a se je tekom predstave izkazalo, da so odlične, saj smo lahko gledali tudi orkester

Zelo smo se zabavali, tudi če je bila zgodba resna. Poleg tega smo veseli, da smo izostali od 
pouka. 

"ajbolj zanimivo je bilo dejstvo, da je majhna sopranistka zmožna preglasiti 25

Mogoče je bilo malo težko spremljati nadnapise, a to je le 

Kostumi so bili zelo domiselni, zgodovinsko obarvana vsebina zgodbe pa zelo zanimiva.

Baletni vložek je bil zelo dobro odplesan, videl se je trud baletnikov in baletnic 
pevcev. 

Zaključek: bilo je super! "eskončne 

�eža in �ika 

V operi sva bili prvič, zato je bila to za naju zanimiva izkušnja

Sicer je bil začetek nekoliko naporen, vendar je bil drugi del, nasprotno, zelo razgiban in 
zanimiv, predvsem nama je bila všeč scenografija in plesno
bili na splošno zadovoljni. 

  
Profesorica: Andreja Popovič, OŠ Prule

Sara Ceglar, Sara Hadžič, Kaja Klasinc, Ines Koler, Eva Pirnovar, Urša Sivec in Živa 
Urbančič   

V ponedeljek, 19. januarja, 
obiskujemo izbirni predmet ruščina 2, odpravile na ogled opere Knez Igor. Ko nam je 
učiteljica povedala, da gremo poslušat opero, smo najprej bile malce zadržane, saj opera ni 
ravno »po meri« osnovnošolcev. Potem pa nam je povedala nekaj besed o operi 
zgodbo, osebe, čas dogajanja. Zdelo se je zanimivo. Odpravile smo se.  Bil je ponedeljek in bil 
je malce drugačen dan, saj smo vedele, da se bomo dobile kmalu po pouku in se pol ure pred 

Opera nam je bila zelo všeč, še posebej, ker je bila 

"avadno se s šolo takih dogodkov ne udeležujemo, 
zato smo takih priložnosti veseli. 

Opero Knez Igor sva občutila kot zelo dih jemajočo, 
in nadvse navdihujočo odrsko 

Zanimiva se nama je zdela emocionalno nabita 

Brez najmanjših težav sva delila emocije z vznesenim likom kneza Igorja. 

Predstava je bila kot hoja po žerjavici, težko čakajoč na vsak naslednji korak.

nje je barka najine viharne duše  le priplula v miren pristan. 

"a operi Knez Igor nam je bilo lepo. "ajprej se nam je zdelo, da smo dobili najslabše karte (
prvi vrsti), a se je tekom predstave izkazalo, da so odlične, saj smo lahko gledali tudi orkester

Zelo smo se zabavali, tudi če je bila zgodba resna. Poleg tega smo veseli, da smo izostali od 

"ajbolj zanimivo je bilo dejstvo, da je majhna sopranistka zmožna preglasiti 25

Mogoče je bilo malo težko spremljati nadnapise, a to je le posledica sedenja v prvi vrsti.

Kostumi so bili zelo domiselni, zgodovinsko obarvana vsebina zgodbe pa zelo zanimiva.

Baletni vložek je bil zelo dobro odplesan, videl se je trud baletnikov in baletnic 

Zaključek: bilo je super! "eskončne pohvale vsem nastopajočim. 

V operi sva bili prvič, zato je bila to za naju zanimiva izkušnja 

Sicer je bil začetek nekoliko naporen, vendar je bil drugi del, nasprotno, zelo razgiban in 
zanimiv, predvsem nama je bila všeč scenografija in plesno-glasbeni vložki. Z ogledom sva 

Profesorica: Andreja Popovič, OŠ Prule 

Sara Ceglar, Sara Hadžič, Kaja Klasinc, Ines Koler, Eva Pirnovar, Urša Sivec in Živa 

 smo se učenke osmega in devetega razreda OŠ Prule, ki 
obiskujemo izbirni predmet ruščina 2, odpravile na ogled opere Knez Igor. Ko nam je 
učiteljica povedala, da gremo poslušat opero, smo najprej bile malce zadržane, saj opera ni 

lcev. Potem pa nam je povedala nekaj besed o operi 
zgodbo, osebe, čas dogajanja. Zdelo se je zanimivo. Odpravile smo se.  Bil je ponedeljek in bil 
je malce drugačen dan, saj smo vedele, da se bomo dobile kmalu po pouku in se pol ure pred 
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Predstava je bila kot hoja po žerjavici, težko čakajoč na vsak naslednji korak. 

da smo dobili najslabše karte (v 
prvi vrsti), a se je tekom predstave izkazalo, da so odlične, saj smo lahko gledali tudi orkester. 

Zelo smo se zabavali, tudi če je bila zgodba resna. Poleg tega smo veseli, da smo izostali od 

"ajbolj zanimivo je bilo dejstvo, da je majhna sopranistka zmožna preglasiti 25-članski zbor. 

posledica sedenja v prvi vrsti. 

Kostumi so bili zelo domiselni, zgodovinsko obarvana vsebina zgodbe pa zelo zanimiva. 

Baletni vložek je bil zelo dobro odplesan, videl se je trud baletnikov in baletnic – kot tudi 

Sicer je bil začetek nekoliko naporen, vendar je bil drugi del, nasprotno, zelo razgiban in 
glasbeni vložki. Z ogledom sva 

Sara Ceglar, Sara Hadžič, Kaja Klasinc, Ines Koler, Eva Pirnovar, Urša Sivec in Živa 

smo se učenke osmega in devetega razreda OŠ Prule, ki 
obiskujemo izbirni predmet ruščina 2, odpravile na ogled opere Knez Igor. Ko nam je 
učiteljica povedala, da gremo poslušat opero, smo najprej bile malce zadržane, saj opera ni 

lcev. Potem pa nam je povedala nekaj besed o operi – podrobno 
zgodbo, osebe, čas dogajanja. Zdelo se je zanimivo. Odpravile smo se.  Bil je ponedeljek in bil 
je malce drugačen dan, saj smo vedele, da se bomo dobile kmalu po pouku in se pol ure pred 



 
 

tretjo uro opravile proti Cankarjevem domu. Gallusova dvorana je precej polna in tam je bilo 
tudi veliko mladih obrazov. 

Začelo se je. Zaslišale smo orkester, ki je igral v živo. Zavesa se še ni dvignila. Po prvi pesmi 
pa zagledamo krasno sceno. Mislimo, da je b

Po treh urah se je naš ogled opere Knez Igor končal. Malce je bila dolga, a je bilo prijetno. 
"ekatere od nas hodimo tudi v gla
obzorje. Ruščina se je tudi lepo slišala, a smo morale vseeno pogledovati navzgor. "adnapisi 
so res koristni. Hvala za ogled opere Knez Igor. Mislim, da bomo še kdaj šle v opero.

 

 

  

uro opravile proti Cankarjevem domu. Gallusova dvorana je precej polna in tam je bilo 

Začelo se je. Zaslišale smo orkester, ki je igral v živo. Zavesa se še ni dvignila. Po prvi pesmi 
pa zagledamo krasno sceno. Mislimo, da je bilo pšenično polje. Začnejo s petjem in slišati je 

dobro. Malce je sicer težko ugotoviti, kdo je kdo, a 
kmalu prepoznamo kneza Igorja, njegovo ženo, 
vidimo Igorjevo poslavljanje pred odhodom v boj. 
Videle smo krasne obleke in slišale lepo petje. "o ja, 
prav vsi nam niso bili všeč, toda ko je zapel zbor, je 
bilo res lepo. Tudi Igorjeva žena je imela lep glas. 
Seveda je ljubezen vedno glavna. Ko je Igor zajet pri 
Poloncih, se njegov sin Vladimir zaljubi v Polonsko 
hčer. "a koncu se Igor vrne in konča se s por
prav tam smo bile navdušene nad polonskim plesom 
baletnih plesalcev. Res so bili super. Tudi glasba je 
bila presunljiva. 

Po treh urah se je naš ogled opere Knez Igor končal. Malce je bila dolga, a je bilo prijetno. 
"ekatere od nas hodimo tudi v glasbeno šolo in je bila to zanimiva izkušnja, da si razširimo 
obzorje. Ruščina se je tudi lepo slišala, a smo morale vseeno pogledovati navzgor. "adnapisi 
so res koristni. Hvala za ogled opere Knez Igor. Mislim, da bomo še kdaj šle v opero.

 Ljubljana

član upravnega odbora DSR
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uro opravile proti Cankarjevem domu. Gallusova dvorana je precej polna in tam je bilo 

Začelo se je. Zaslišale smo orkester, ki je igral v živo. Zavesa se še ni dvignila. Po prvi pesmi 
ilo pšenično polje. Začnejo s petjem in slišati je 

dobro. Malce je sicer težko ugotoviti, kdo je kdo, a 
kmalu prepoznamo kneza Igorja, njegovo ženo, 
vidimo Igorjevo poslavljanje pred odhodom v boj. 
Videle smo krasne obleke in slišale lepo petje. "o ja, 

v vsi nam niso bili všeč, toda ko je zapel zbor, je 
bilo res lepo. Tudi Igorjeva žena je imela lep glas. 
Seveda je ljubezen vedno glavna. Ko je Igor zajet pri 
Poloncih, se njegov sin Vladimir zaljubi v Polonsko 
hčer. "a koncu se Igor vrne in konča se s poroko. In 
prav tam smo bile navdušene nad polonskim plesom 
baletnih plesalcev. Res so bili super. Tudi glasba je 

Po treh urah se je naš ogled opere Knez Igor končal. Malce je bila dolga, a je bilo prijetno. 
sbeno šolo in je bila to zanimiva izkušnja, da si razširimo 

obzorje. Ruščina se je tudi lepo slišala, a smo morale vseeno pogledovati navzgor. "adnapisi 
so res koristni. Hvala za ogled opere Knez Igor. Mislim, da bomo še kdaj šle v opero. 

Ljubljana, 1.02.2009 

Julija Mesarič,  

član upravnega odbora DSR 



 
 

O NOVOLETNEM PRAZNOVANJU ZA DVOJEZIČNE 

(novoletna pravljica 

Starši in otroci, ki smo sodelovali pri projektu, se Skladu zahvaljujemo za 
in moralno podporo pri izvedbi projekta. Vaša dolgoletna podpora nas hrabri, dela močnejše, 
s tem pa iz leta v leto rasteta tudi kvalitativni in kvantitativni nivo novoletne pravljice, 

zaupanje staršev, predvsem pa zaupanje in navdušenje sodelujočih 
otrok. Us
ohranjanju tradicije prihoda Dedka mraza, obljube dane otrokom 
pa nas zavezujejo k izvedbi naslednjega. Uspeh projekta hkrati 
potrjuje pravilnost odločitve Sklada, da ga finančno podpre, saj 
smo v njem
ohranjanje bogate govorne, pevske in plesne ruske kulture.

 

14. decembra 2008 smo v prostorih City 
hotela Ljubljana izvedli jubilejno deseto 
novoletno pravljico za rusko govoreče otroke 

in njihove starše z naslovom »Gost iz prihodnosti«. Projekt smo 
pripravljali od septembra 2008. Nastopajoče otroke smo pripravljali 
enkrat tedensko po tri šolske ure. Pred tem smo sestavili idejno 
zasnovo, napisali scenarij, skrbno izbrali glasbeni repertoar, sestavili 
plesne točke. Hkrati s pripravami otrok je potekalo šivanje kostumov, 
izdelava rekvizitov in scene, izbor posebnih svetlobnih, glasbenih in 
dimnih efektov, zbiranje sponzorskih sredstev, nakup dari
vabil in reklamnega gradiva ter priprava razstave fotografij s predhodnih devetih pravljic. Od 
konca novembra dalje so se vajam za nastop pridružili tudi odrasli 
zvezdoslovec, vesoljski virus in dva vesoljska pirata.

Po predstavi smo organizirali družabno srečanje s pogostitvijo nastopajočih otrok.

POROČILO  

NOVOLETNEM PRAZNOVANJU ZA DVOJEZIČNE 
OTROKE  

(novoletna pravljica »GOST IZ PRIHODNOSTI«) 
 

Starši in otroci, ki smo sodelovali pri projektu, se Skladu zahvaljujemo za 
moralno podporo pri izvedbi projekta. Vaša dolgoletna podpora nas hrabri, dela močnejše, 

s tem pa iz leta v leto rasteta tudi kvalitativni in kvantitativni nivo novoletne pravljice, 
zaupanje staršev, predvsem pa zaupanje in navdušenje sodelujočih 
otrok. Uspeh projekta nam dokazuje primernost našega pristopa k 
ohranjanju tradicije prihoda Dedka mraza, obljube dane otrokom 
pa nas zavezujejo k izvedbi naslednjega. Uspeh projekta hkrati 
potrjuje pravilnost odločitve Sklada, da ga finančno podpre, saj 
smo v njem uspeli združiti in navdušiti otroke različnih starosti za 
ohranjanje bogate govorne, pevske in plesne ruske kulture.

14. decembra 2008 smo v prostorih City 
hotela Ljubljana izvedli jubilejno deseto 
novoletno pravljico za rusko govoreče otroke 

in njihove starše z naslovom »Gost iz prihodnosti«. Projekt smo 
pripravljali od septembra 2008. Nastopajoče otroke smo pripravljali 
enkrat tedensko po tri šolske ure. Pred tem smo sestavili idejno 

ali scenarij, skrbno izbrali glasbeni repertoar, sestavili 
plesne točke. Hkrati s pripravami otrok je potekalo šivanje kostumov, 
izdelava rekvizitov in scene, izbor posebnih svetlobnih, glasbenih in 
dimnih efektov, zbiranje sponzorskih sredstev, nakup daril, izdelava 
vabil in reklamnega gradiva ter priprava razstave fotografij s predhodnih devetih pravljic. Od 
konca novembra dalje so se vajam za nastop pridružili tudi odrasli 
zvezdoslovec, vesoljski virus in dva vesoljska pirata.  

smo organizirali družabno srečanje s pogostitvijo nastopajočih otrok.

Na predstavi je sodelovalo 29 otrok v treh 
starostnih skupinah, osem otrok v prvi starostni 
skupini od pet do sedem let, štirinajst otrok v drugi 
starostni skupini od osem do deset let
otrok v tretji starostni skupini od enajst do 
dvanajst let. Predstavi je prisostvovalo še približno 
dvajset drugih otrok, ki so aktivno sodelovali v 
posameznih točkah programa, številni starši, 
povabljeni gostje iz društva, veleposlaništva in 
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Starši in otroci, ki smo sodelovali pri projektu, se Skladu zahvaljujemo za ponujeno denarno 
moralno podporo pri izvedbi projekta. Vaša dolgoletna podpora nas hrabri, dela močnejše, 

s tem pa iz leta v leto rasteta tudi kvalitativni in kvantitativni nivo novoletne pravljice, 
zaupanje staršev, predvsem pa zaupanje in navdušenje sodelujočih 

peh projekta nam dokazuje primernost našega pristopa k 
ohranjanju tradicije prihoda Dedka mraza, obljube dane otrokom 
pa nas zavezujejo k izvedbi naslednjega. Uspeh projekta hkrati 
potrjuje pravilnost odločitve Sklada, da ga finančno podpre, saj 

uspeli združiti in navdušiti otroke različnih starosti za 
ohranjanje bogate govorne, pevske in plesne ruske kulture. 

vabil in reklamnega gradiva ter priprava razstave fotografij s predhodnih devetih pravljic. Od 
konca novembra dalje so se vajam za nastop pridružili tudi odrasli – Dedek Mraz, 

smo organizirali družabno srečanje s pogostitvijo nastopajočih otrok.  

Na predstavi je sodelovalo 29 otrok v treh 
starostnih skupinah, osem otrok v prvi starostni 
skupini od pet do sedem let, štirinajst otrok v drugi 
starostni skupini od osem do deset let in sedem 
otrok v tretji starostni skupini od enajst do 
dvanajst let. Predstavi je prisostvovalo še približno 
dvajset drugih otrok, ki so aktivno sodelovali v 
posameznih točkah programa, številni starši, 

vabljeni gostje iz društva, veleposlaništva in 



 
 

hotela, sponzorji in drugi. Skupno število udeležencev 
projekta je preseglo število sto.

Pri projektu so sodelovale učiteljica ruskega jezika, 
zborovodkinja in pedagoginja.

Zastavljene cilje smo dosegli in v določenih pogledih 
zaradi aktivnega sodelovanja 
pripravi in izvedbi programa celo presegli. Dvorana in 
oder sta bila polna. Število nastopajočih otrok na 
predstavi in sodelujočih staršev pri izvedbi projekta 
raste iz leta v leto. Pomemben dokaz preseganja ciljev 
je dejstvo, da so navdušeni starši po predstavi ponudili pomoč pri izvedbi naslednje in da so 
se nastopajoči otroci po izvedbi te novoletne pravljice takoj lotili idejne zasnove naslednje.

 

Namenska sredstva sklada smo skladno s specifikacijo iz priloge k pogodbi porabili za 
blaga za 29 otroških kostumov, kostum Dedka Mraza, zvezdoslovca, virusa in piratov, 
izdelavo vesoljske ladje in rekvizitov ter nakup drugega potrošnega materiala. Ostale stroške 
smo pokrili s sredstvi staršev in drugih sponzorjev.

 

 

  

ela, sponzorji in drugi. Skupno število udeležencev 
projekta je preseglo število sto. 

Pri projektu so sodelovale učiteljica ruskega jezika, 
zborovodkinja in pedagoginja. 

Zastavljene cilje smo dosegli in v določenih pogledih 
zaradi aktivnega sodelovanja staršev in otrok pri 
pripravi in izvedbi programa celo presegli. Dvorana in 
oder sta bila polna. Število nastopajočih otrok na 
predstavi in sodelujočih staršev pri izvedbi projekta 
raste iz leta v leto. Pomemben dokaz preseganja ciljev 

vdušeni starši po predstavi ponudili pomoč pri izvedbi naslednje in da so 
se nastopajoči otroci po izvedbi te novoletne pravljice takoj lotili idejne zasnove naslednje.

Namenska sredstva sklada smo skladno s specifikacijo iz priloge k pogodbi porabili za 
blaga za 29 otroških kostumov, kostum Dedka Mraza, zvezdoslovca, virusa in piratov, 
izdelavo vesoljske ladje in rekvizitov ter nakup drugega potrošnega materiala. Ostale stroške 
smo pokrili s sredstvi staršev in drugih sponzorjev. 

Ljubljana, 

      Vodja projekta
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vdušeni starši po predstavi ponudili pomoč pri izvedbi naslednje in da so 
se nastopajoči otroci po izvedbi te novoletne pravljice takoj lotili idejne zasnove naslednje. 

Namenska sredstva sklada smo skladno s specifikacijo iz priloge k pogodbi porabili za nakup 
blaga za 29 otroških kostumov, kostum Dedka Mraza, zvezdoslovca, virusa in piratov, 
izdelavo vesoljske ladje in rekvizitov ter nakup drugega potrošnega materiala. Ostale stroške 

Ljubljana, 11.02.2009 

Vodja projekta: mag. Liana Cerar  

OŠ Danile Kumar 



 
 

O KULTURNI PRIREDITV

 

V četrtek, 5. februarja 2009
Center v okviru kulturnega dogajanja v počastitev slovenskega kulturnega praznika v veliki 
dvorani �arodnega doma v Celju
POM�IM DRAGOCE�I« (Več

Na prireditvi so sodelovali:  

Kvartet Akord,  

Boštjan Korošec, bariton,  

Simon Dvoršak, klavir,  

Mihael Strniša, akordeon,  

Oktet 9,  

�ina Pohole, I. gimnazija v Celju, balalajka

�ina Podgoršek, Tjaša Podvratnik, Katarina 
Kokovnik in Patricija Žankar 

Špela Majcen, flavta, 

dijaki recitatorji z Gimnazije Celje 
in Ana Metličar,  

Dekliški pevski zbor in dekliški sestav programa predšolska vzgoja
Celje 

Živa Lipar in Sara Železnik
članici D

Za uvodno besedo ter izbor poezije je poskrbela 
(profesorica ruščine), Gimnazija Celje 
mentorica recitatorjem in voditeljici
letnika FF.

 

Zvok in luč je oblikoval 
posnetku so prispevali: 
Bokšan 

Za scensko podobo je poskrbela 
Celje. 

Mentorji glasbenikom in pevcem so bili: 
Gregor Deleja (vsi z Gimnazije Celje 

 

POROČILO  

PRIREDITVI »TRENUTEK POMIN DRAGOCENI«

(Večer ruske kulture) 

četrtek, 5. februarja 2009, sta Društvo ljubiteljev umetnosti Celje in Gimnazija Celje 
Center v okviru kulturnega dogajanja v počastitev slovenskega kulturnega praznika v veliki 

�arodnega doma v Celju izvedla kulturno prireditev z naslovom 
POM�IM DRAGOCE�I« (Večer ruske kulture). 

, I. gimnazija v Celju, balalajka

�ina Podgoršek, Tjaša Podvratnik, Katarina 
Kokovnik in Patricija Žankar (vse Gimnazija Celje - Center), klavir, 

ije Celje - Center: Luka Pusovnik, Marko Petriček, Boris Revo 

Dekliški pevski zbor in dekliški sestav programa predšolska vzgoja (oba z Gimnazije 
Celje – Center) ter  

Živa Lipar in Sara Železnik, Gimnazija Celje 
članici Društva za umetnost plesa Harlekin Celje.

Za uvodno besedo ter izbor poezije je poskrbela 
(profesorica ruščine), Gimnazija Celje – Center, ki je bila tudi 
mentorica recitatorjem in voditeljici Urški Klajn, 
letnika FF. 

Zvok in luč je oblikoval Igor Korošec, CODA Celje; glas na 
posnetku so prispevali: Metka Krajnc, Laura Maze
Bokšan (vsi z Gimnazije Celje – Center). 

o podobo je poskrbela Maja Rak z dijaki Šole za hortikulturo in vizualne umetnosti 

Mentorji glasbenikom in pevcem so bili: Lidija Fegic-Müller, Barbara Arlič Kerstein in 
(vsi z Gimnazije Celje – Center). 
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»TRENUTEK POMIN DRAGOCENI« 

, sta Društvo ljubiteljev umetnosti Celje in Gimnazija Celje – 
Center v okviru kulturnega dogajanja v počastitev slovenskega kulturnega praznika v veliki 

izvedla kulturno prireditev z naslovom »TRE�UTEK 

Luka Pusovnik, Marko Petriček, Boris Revo 

(oba z Gimnazije 

, Gimnazija Celje – Center, sicer 
ruštva za umetnost plesa Harlekin Celje. 

Za uvodno besedo ter izbor poezije je poskrbela Darja Poglajen 
Center, ki je bila tudi 

Urški Klajn, študentki 1. 

, CODA Celje; glas na 
Metka Krajnc, Laura Maze in Luka 

z dijaki Šole za hortikulturo in vizualne umetnosti 

Müller, Barbara Arlič Kerstein in 



 
 

Plesalke je mentorsko vodila Ana Vovk

dvorane – parterja in balkona –

Starostna struktura obiskovalcev prireditve je bila zelo različna 
spomine na čas, ko so se ruščino učili še kot osnovno
srednješolcev, ki se imajo po daljšem premoru ta jezik spet možnost učiti (v Celju na 
Gimnaziji Celje – Center, I. gimnaziji v Celju ter v zadnj
gostinstvo in turizem v Celju). Med obiskovalci je bilo seveda tudi mnogo ljubiteljev ruske 
kulture in jezika. 

Med uglednimi gosti smo lahko pozdravili naslednje: 
veleposlanika Ruske federacije, 
Slovenije, Stanislava Hrena
Slovenija Rusija, Zdenka Čeba

Slovenije pa se je zaradi bolezni opravičila.

 

Zelo smo bili veseli, da so s svojo prisotnostjo počastili našo 
prireditev tudi �atalija Klišenkova,
Ruske federacije, ter člani Društva Slovenija Rusija: 
Ipavic, Julija Mesarič in prof. Aleksander Skaza
je v imenu Društva tudi spregovoril in navezal svoje misli 
predvsem na bližajoči se slovenski kulturni praznik. Poudar
je pomen povezanosti med kulturami in hkrati nujnost 
zavedanja lastne. Izpostavil je osrednji imeni slovenske in 
ruske kulture – Prešerna in Puškina 
obema besednima umetnikoma skupna in je nujna za 
ohranitev kulture vsakega naroda.

Prireditev pa je z nagovorom v slovenščini že pred prof. 
Skazo pozdravil namestnik veleposlanika Ruske federacije 
Vadim Gorelov. 

 

Da bo dogodek, na katerega smo se dolgo in zelo skrbno pripravljali, najbrž dobro obiskan, je 
bilo čutiti že nekaj dni prej, saj so se ljudje po telefonu zelo zanimali zanj.

Odziv je bil izjemno pozitiven. Ljudje so že takoj po prireditvi, nato pa še nekaj dni
številne pohvale.  

 

Ana Vovk-Pezdir, Društvo za umetnost plesa Harlekin iz Celja.

Plakate in vabila pa je oblikoval 

 Po kulturnem delu prireditve, ki je trajala sk
uro in pol, se je večina udeležencev v stranski 
dvorani zadržala še na klepetu ob ruskem čaju. 
Gostišče Štorman je pripravilo tudi piroge.

Prireditve, ki jo je z največjim finančnim deležem 
podprlo Društvo Slovenija Rusija,
udeležilo izjemno veliko Celjanov, saj so dvorano 
napolnili domala do zadnjega kotička (kapaciteta

– je okrog 360 sedežev).  

Starostna struktura obiskovalcev prireditve je bila zelo različna – od starejših, ki so obujali 
spomine na čas, ko so se ruščino učili še kot osnovno- in srednješolci, do sedanjih 
srednješolcev, ki se imajo po daljšem premoru ta jezik spet možnost učiti (v Celju na 

Center, I. gimnaziji v Celju ter v zadnjem času tudi na Srednji šoli za 
gostinstvo in turizem v Celju). Med obiskovalci je bilo seveda tudi mnogo ljubiteljev ruske 

gosti smo lahko pozdravili naslednje: Vadima Gorelova,
veleposlanika Ruske federacije, Andrejo Rihter, poslanko Državnega zbora Republike 

Stanislava Hrena, podžupana MOC, Saša Geržino, predsednika Društva 
Zdenka Čebašek Travnik, varuhinja človekovih pravic Republike 

pa se je zaradi bolezni opravičila.  

Zelo smo bili veseli, da so s svojo prisotnostjo počastili našo 
Klišenkova, atašejka Veleposlaništva 

Ruske federacije, ter člani Društva Slovenija Rusija: Anton 
prof. Aleksander Skaza. Slednji 

je v imenu Društva tudi spregovoril in navezal svoje misli 
predvsem na bližajoči se slovenski kulturni praznik. Poudaril 
je pomen povezanosti med kulturami in hkrati nujnost 
zavedanja lastne. Izpostavil je osrednji imeni slovenske in 

Prešerna in Puškina – in pokončnost, ki je bila 
besednima umetnikoma skupna in je nujna za 

aroda. 

Prireditev pa je z nagovorom v slovenščini že pred prof. 
Skazo pozdravil namestnik veleposlanika Ruske federacije 

aterega smo se dolgo in zelo skrbno pripravljali, najbrž dobro obiskan, je 
bilo čutiti že nekaj dni prej, saj so se ljudje po telefonu zelo zanimali zanj. 

Odziv je bil izjemno pozitiven. Ljudje so že takoj po prireditvi, nato pa še nekaj dni
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, Društvo za umetnost plesa Harlekin iz Celja. 

Plakate in vabila pa je oblikoval Matija Kovač. 

Po kulturnem delu prireditve, ki je trajala skoraj 
uro in pol, se je večina udeležencev v stranski 
dvorani zadržala še na klepetu ob ruskem čaju. 

je pripravilo tudi piroge.

Prireditve, ki jo je z največjim finančnim deležem 
Društvo Slovenija Rusija, se je 

udeležilo izjemno veliko Celjanov, saj so dvorano 
napolnili domala do zadnjega kotička (kapaciteta 

od starejših, ki so obujali 
in srednješolci, do sedanjih 

srednješolcev, ki se imajo po daljšem premoru ta jezik spet možnost učiti (v Celju na 
em času tudi na Srednji šoli za 

gostinstvo in turizem v Celju). Med obiskovalci je bilo seveda tudi mnogo ljubiteljev ruske 

Vadima Gorelova, namestnika 
, poslanko Državnega zbora Republike 

, predsednika Društva 
, varuhinja človekovih pravic Republike 

aterega smo se dolgo in zelo skrbno pripravljali, najbrž dobro obiskan, je 
 

Odziv je bil izjemno pozitiven. Ljudje so že takoj po prireditvi, nato pa še nekaj dni, izražali 



 

 

�amen prireditve je bil, da bi Celjanom, starejšim in mlajšim generacijam,  predstavili 

občina Celje, Weishaupt, Coda, Gostišče Štorman, Kopirnica Tomi, Matija Kovač, 
Oblikovanje, z največjim deležem pa Društvo Slovenija Rusija, in sicer 
pospeševanje učenja ruskega jezika v osnovnih in srednjih šolah v Republiki Sloveniji.
Sašu Geržini, predsedniku Društva, in vsem članom Upravnega odbora Sklada za 
dodelitev sredstev se za razumevanje

 

 

Odgovorni za realizacijo projekta:

                                                                              

  

�amen prireditve je bil, da bi Celjanom, starejšim in mlajšim generacijam,  predstavili 
delček bogate ruske kulture v ruskem jeziku, 
ki bi ga tako še dodatno popularizirali.

 Menimo, da je bil naš cilj dosežen
prireditev zelo odmevna. (V prilogi pošiljamo 
tudi odziv medijev na prireditev.)

 

Seveda so za izvedbo takšnih prireditev potrebna 
poleg dobre volje, zagnanosti in entuz
velika finančna sredstva, brez katerih projekta 
ne bi bilo mogoče izvesti. Kot pokrovitelji
nam tako priskočili na pomoč naslednji: 

občina Celje, Weishaupt, Coda, Gostišče Štorman, Kopirnica Tomi, Matija Kovač, 
deležem pa Društvo Slovenija Rusija, in sicer 

pospeševanje učenja ruskega jezika v osnovnih in srednjih šolah v Republiki Sloveniji.
Sašu Geržini, predsedniku Društva, in vsem članom Upravnega odbora Sklada za 
dodelitev sredstev se za razumevanje in podporo še prav posebej zahvaljujemo.

Odgovorni za realizacijo projekta:   Ravnatelj Gimnazije Celje 

                                                                                   

Darja Poglajen, prof.

Gregor Deleja, prof.                
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�amen prireditve je bil, da bi Celjanom, starejšim in mlajšim generacijam,  predstavili 
delček bogate ruske kulture v ruskem jeziku, 

bi ga tako še dodatno popularizirali. 

Menimo, da je bil naš cilj dosežen, saj je bila 
prireditev zelo odmevna. (V prilogi pošiljamo 
tudi odziv medijev na prireditev.) 

Seveda so za izvedbo takšnih prireditev potrebna 
poleg dobre volje, zagnanosti in entuziazma tudi 
velika finančna sredstva, brez katerih projekta 

Kot pokrovitelji so 
nam tako priskočili na pomoč naslednji: Mestna 

občina Celje, Weishaupt, Coda, Gostišče Štorman, Kopirnica Tomi, Matija Kovač, 
deležem pa Društvo Slovenija Rusija, in sicer Sklad za 

pospeševanje učenja ruskega jezika v osnovnih in srednjih šolah v Republiki Sloveniji. 
Sašu Geržini, predsedniku Društva, in vsem članom Upravnega odbora Sklada za 

in podporo še prav posebej zahvaljujemo. 

Celje, 2.03. 2009                                            

Ravnatelj Gimnazije Celje – Center 

     Igor Majerle, prof. 

Darja Poglajen, prof. 

Gregor Deleja, prof.                 



 
 

O ŠOLSKEM TEKMOVANJUV HITROSTNEM BRSKNJU PO RUSKEM 

 

Dne 20. februarja in 5. marca 2009 je na Škofijski klasični gimnaziji potekalo šolsko 
tekmovanje v hitrostnem brskanju po ruskem slovarju. Tekmovanje so v okviru Sklada za 
pospeševanje učenja ruščine v osnovnih in srednjih šolah Republike Slovenije z nakup
slovarjev za šolo omogočila slovenska podjetja: Krka d.d., generalni sponzor in sponzorji 
Helios, Hit, Gorenje, Iskratel, Riko, Petrol, Sava, Trimo in Društvo Slovenija
Tekmovanje je potekalo na treh zahtevnostnih nivojih, in sicer na nivojih 1.
učenja ruščine. Skupaj se je tekmovanja udeležilo 49 dijakinj in dijakov. Dijaki so si pri 
izpolnjevanju tekmovalnih nalog pomagali s slovarji. Različni tipi nalog (glej Prilogo) so bili 
sestavljeni tako, da so od dijakov zahtevali iskanje 
besede takšne, da njihovega pomena dijaki še niso spoznali pri dosedanjih urah ruščine. 
Kriterij za doseganje rezultata je bil kombinacija časa oddaje naloge in kvalitete njene 
vsebine, in sicer na način, da je vsaka
kategoriji 1. letnikov je najboljši rezultat dosegla dijakinja Anja Longyka (19:55 + 3 minute 
kazenskega pribitka = 22:55), v kategoriji 2. letnikov dijakinja Neža Brezovec (18:16 + 1 
minuta kazenskega pribitka = 19:16) in v kategoriji 3. letnikov dijakinja Špela Urankar (15:57 
+ 2 minuti kazenskega pribitka = 17:57). Knjižne nagrade so prejeli poleg zmagovalcev tudi 
drugo- in tretjeuvrščeni tekmovalci. V času tekm
sponzorjev (glej fotografije na priloženi zgoščenki), sponzorji pa so bili navedeni tudi ob 
razglasitvi rezultatov po ozvočnici
Sponzorji bodo navedeni (če bodo tehnične možnosti pa tudi njihovi logo
na spletni strani Škofijske klasične gimnazije v kategoriji Kronika in v tiskani publikaciji 
Megaron, ki jo bo izdal Zavod sv. Stanislava v mesecu novembru. Škofijska klasična 
gimnazija se še enkrat zahvaljuje vsem, ki so omogočili iz

 

Število udeležencev projekta 

- 1. leto učenja (starost: 15 let) 
dijakov 

- 2. leto učenja (starost: 16 let) 
dijakov 

- 3. leto učenja (starost: 17 let) 
dijakov 

SKUPAJ: 49 dijakinj in dijakov

Tekmovalne pole je sestavil s
Janje Urbas s Filozofske fakultete prof. ruščine
Simon Feštanj, ki je tekmovanje tudi izvedel in 
popravil naloge. 

S projektom smo dosegli naslednje zastavljene cilje:

-       spodbujanje dijakov k delu s 

POROČILO  

O ŠOLSKEM TEKMOVANJUV HITROSTNEM BRSKNJU PO RUSKEM 
SLOVARJU 

Dne 20. februarja in 5. marca 2009 je na Škofijski klasični gimnaziji potekalo šolsko 
tekmovanje v hitrostnem brskanju po ruskem slovarju. Tekmovanje so v okviru Sklada za 
pospeševanje učenja ruščine v osnovnih in srednjih šolah Republike Slovenije z nakup
slovarjev za šolo omogočila slovenska podjetja: Krka d.d., generalni sponzor in sponzorji 
Helios, Hit, Gorenje, Iskratel, Riko, Petrol, Sava, Trimo in Društvo Slovenija
Tekmovanje je potekalo na treh zahtevnostnih nivojih, in sicer na nivojih 1.
učenja ruščine. Skupaj se je tekmovanja udeležilo 49 dijakinj in dijakov. Dijaki so si pri 
izpolnjevanju tekmovalnih nalog pomagali s slovarji. Različni tipi nalog (glej Prilogo) so bili 
sestavljeni tako, da so od dijakov zahtevali iskanje rešitev po slovarju, saj so bile iskane 
besede takšne, da njihovega pomena dijaki še niso spoznali pri dosedanjih urah ruščine. 
Kriterij za doseganje rezultata je bil kombinacija časa oddaje naloge in kvalitete njene 
vsebine, in sicer na način, da je vsaka vsebinska napaka pomenila časovni pribitek. V 
kategoriji 1. letnikov je najboljši rezultat dosegla dijakinja Anja Longyka (19:55 + 3 minute 
kazenskega pribitka = 22:55), v kategoriji 2. letnikov dijakinja Neža Brezovec (18:16 + 1 

a = 19:16) in v kategoriji 3. letnikov dijakinja Špela Urankar (15:57 
+ 2 minuti kazenskega pribitka = 17:57). Knjižne nagrade so prejeli poleg zmagovalcev tudi 

in tretjeuvrščeni tekmovalci. V času tekmovanja so bili projicirani
rjev (glej fotografije na priloženi zgoščenki), sponzorji pa so bili navedeni tudi ob 

glasitvi rezultatov po ozvočnici, ki jo je slišalo v vseh razredih 700 dijakov in 50 učiteljev. 
Sponzorji bodo navedeni (če bodo tehnične možnosti pa tudi njihovi logotipi) tudi v poročilu 
na spletni strani Škofijske klasične gimnazije v kategoriji Kronika in v tiskani publikaciji 
Megaron, ki jo bo izdal Zavod sv. Stanislava v mesecu novembru. Škofijska klasična 
gimnazija se še enkrat zahvaljuje vsem, ki so omogočili izvedbo tekmovanja.

1. leto učenja (starost: 15 let) – 17 dijakinj in 

2. leto učenja (starost: 16 let) – 17 dijakinj in 

3. leto učenja (starost: 17 let) – 15 dijakinj in 

kov 

Tekmovalne pole je sestavil s pomočjo lektorice 
ozofske fakultete prof. ruščine 

Simon Feštanj, ki je tekmovanje tudi izvedel in 

S projektom smo dosegli naslednje zastavljene cilje: 

spodbujanje dijakov k delu s slovarjem, 
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O ŠOLSKEM TEKMOVANJUV HITROSTNEM BRSKNJU PO RUSKEM 

Dne 20. februarja in 5. marca 2009 je na Škofijski klasični gimnaziji potekalo šolsko 
tekmovanje v hitrostnem brskanju po ruskem slovarju. Tekmovanje so v okviru Sklada za 
pospeševanje učenja ruščine v osnovnih in srednjih šolah Republike Slovenije z nakupom 
slovarjev za šolo omogočila slovenska podjetja: Krka d.d., generalni sponzor in sponzorji 
Helios, Hit, Gorenje, Iskratel, Riko, Petrol, Sava, Trimo in Društvo Slovenija-Rusija. 
Tekmovanje je potekalo na treh zahtevnostnih nivojih, in sicer na nivojih 1., 2. in 3. leta 
učenja ruščine. Skupaj se je tekmovanja udeležilo 49 dijakinj in dijakov. Dijaki so si pri 
izpolnjevanju tekmovalnih nalog pomagali s slovarji. Različni tipi nalog (glej Prilogo) so bili 

rešitev po slovarju, saj so bile iskane 
besede takšne, da njihovega pomena dijaki še niso spoznali pri dosedanjih urah ruščine. 
Kriterij za doseganje rezultata je bil kombinacija časa oddaje naloge in kvalitete njene 

vsebinska napaka pomenila časovni pribitek. V 
kategoriji 1. letnikov je najboljši rezultat dosegla dijakinja Anja Longyka (19:55 + 3 minute 
kazenskega pribitka = 22:55), v kategoriji 2. letnikov dijakinja Neža Brezovec (18:16 + 1 

a = 19:16) in v kategoriji 3. letnikov dijakinja Špela Urankar (15:57 
+ 2 minuti kazenskega pribitka = 17:57). Knjižne nagrade so prejeli poleg zmagovalcev tudi 

cirani logotipi vseh 
rjev (glej fotografije na priloženi zgoščenki), sponzorji pa so bili navedeni tudi ob 

, ki jo je slišalo v vseh razredih 700 dijakov in 50 učiteljev. 
tipi) tudi v poročilu 

na spletni strani Škofijske klasične gimnazije v kategoriji Kronika in v tiskani publikaciji 
Megaron, ki jo bo izdal Zavod sv. Stanislava v mesecu novembru. Škofijska klasična 

vedbo tekmovanja. 



 
 

Vsi zastavljeni cilji so bili izvedeni kvalitetno.

 

 

     

  

-       promocija ruske azbuke in s tem ruščine na 
šoli, 

-       obogatitev šole in s tem šolske knjižnice s 
slovarji in njihova stalna uporaba pri pouku

         ruščine, 

-      povečana motivacija za delo s slovarji in s 
tem za prevajanje ruskih in slovenskih tekstov,

-      izboljšanje kvalitete dela s slovarji.

-     povečanje zanimanja za učenje ruščine na 
šoli. 

Vsi zastavljeni cilji so bili izvedeni kvalitetno. 

Šentvid pri Ljubljani, 16.03. 2009

                      Jože Mlakar, 
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promocija ruske azbuke in s tem ruščine na 

obogatitev šole in s tem šolske knjižnice s 
slovarji in njihova stalna uporaba pri pouku 

povečana motivacija za delo s slovarji in s 
kih in slovenskih tekstov, 

izboljšanje kvalitete dela s slovarji. 

povečanje zanimanja za učenje ruščine na 

Šentvid pri Ljubljani, 16.03. 2009 

Jože Mlakar, ravnatelj 



 
 

O SEMINARJU ZA UČITELJE RUŠČINE
 

Seminar za učitelje ruščine je potekal v dveh sklopih. Prvi izmed obeh sklopov je potekal 14. 
in 15. novembra 2008 v Ljubljani v prostorih Filozofske fakultete. Učitelji ruščine, ki so se 
udeležili seminarja, so se najprej v okviru predavanja dr. Blaža Podlesnika s katedre za rusko 
literaturo FF v Ljubljani seznanili s t.
literaturi in kulturi in tako spoznavali bogastvo ruske 
spletne knjižnice in literarnih portalov, pa tudi vzporedni 
rusko-slovenski korpus [literarnih] besedil kot idejo 
projekta za rabo tovrstnega korpusa v pedagoškem 
procesu. Dr. Miha Javornik je nato udeležencem 
seminarja predstavil postmodernistično kulturo, ob tem 
pa predaval o slikarskih, gledaliških in filmskih 
pojavnostih ruskega postmodernizma, o globalizaciji, o 
podobnostih in medsebojnih razlikah v sodobnih 
kulturah. Ob tem se je med učitelji in predavateljem 
razvila zanimiva razprava. 

 

Pod vodstvom Tatjane Komarove so nasledn
izvedli praktične vaje iz ruske fonetike, ista predavateljica pa je predstavila tudi konkretno 
obdelavo literarnega teksta za delo z dijaki, ki bodo v letošnjem šolskem letu opravljali 
maturo iz ruščine. S predavanjem dr. Aleksandre Derganc, ki je sledilo, pa so je razvila 
zanimiva polemika o nekaterih problemih pri zapisu ruskih imen v slovenščini. Jesenski sklop 
seminarja smo zaključili z neformalnim druženjem ob kosilu v bližnji gostilni.

 

Tudi januarskega sklopa se je udeležilo veliko učiteljev ruščine, potekal pa je 23. in 24. 
januarja 2009 v prostorih Škofijske klasične gimnazije v Zavodu sv. Stanislava v Ljubljani. 
Tokrat je seminar potekal v obliki predavanj in didaktičnih delavnic, vsebino obojega pa so 
predlagali udeleženci predavanja glede na težave, s katerimi se srečujejo pri poučevanju 
ruščine. Udeleženci seminarja so najprej ob predavanju dr. Aleksandre Derganc razreševali 
nekatere slovnične dileme pri pouku ruščine, predvsem pri uporabi tožilnika oz.
nikalnih povedih. Po krajšem odmoru nam je lekt. Marina Spanring Poredoš predstavila 1. del 
učbenika ruščine za začetnike. Avtorica učbenika nas je seznanila z njegovo zgradbo, 
potekom učne ure, pa tudi z  didaktičnimi dilemami, s katerimi se 
knjige. 

Naslednji dan se je srečanje začelo z zelo poučno razlago spec. lekt. Janje Urbas o 
brezpredponskih glagolih premikanja in o vajah za primarno in sekundarno utrjevanje z vidika 
negativne interference s slovenščino. Po krajš
pod mentorstvom Janje Urbas opravlja diplomsko delo, podala informacije o  vzpostavitvi, 
delovanju, vzdrževanju in uporabi elektronske učilnice iz didaktike ruščine. Predstavljeni so 
bili konkretni primeri njeneg
projekta elektronske učilnice, o njeni uporabnosti in pripravljenosti za sodelovanje učiteljev 
pri projektu. Pripravljenost za to je bila velika in elektronska učilnica iz predmeta ruščine se 
je že takoj po seminarju obogatila z novim materialom, ki ga lahko učitelji ruščine uporabijo 
pri svojem delu. Zadnji del seminarja je potekal v obliki didaktične delavnice, kjer so učitelji 

POROČILO  

O SEMINARJU ZA UČITELJE RUŠČINE 

Seminar za učitelje ruščine je potekal v dveh sklopih. Prvi izmed obeh sklopov je potekal 14. 
in 15. novembra 2008 v Ljubljani v prostorih Filozofske fakultete. Učitelji ruščine, ki so se 

seminarja, so se najprej v okviru predavanja dr. Blaža Podlesnika s katedre za rusko 
literaturo FF v Ljubljani seznanili s t. i. "Runetom" kot virom relevantnih informacij o 

in tako spoznavali bogastvo ruske 
arnih portalov, pa tudi vzporedni 

slovenski korpus [literarnih] besedil kot idejo 
projekta za rabo tovrstnega korpusa v pedagoškem 
procesu. Dr. Miha Javornik je nato udeležencem 
seminarja predstavil postmodernistično kulturo, ob tem 

karskih, gledaliških in filmskih 
pojavnostih ruskega postmodernizma, o globalizaciji, o 
podobnostih in medsebojnih razlikah v sodobnih 
kulturah. Ob tem se je med učitelji in predavateljem 

Pod vodstvom Tatjane Komarove so naslednji dan udeleženci v jezikovnem laboratoriju 
izvedli praktične vaje iz ruske fonetike, ista predavateljica pa je predstavila tudi konkretno 
obdelavo literarnega teksta za delo z dijaki, ki bodo v letošnjem šolskem letu opravljali 

anjem dr. Aleksandre Derganc, ki je sledilo, pa so je razvila 
zanimiva polemika o nekaterih problemih pri zapisu ruskih imen v slovenščini. Jesenski sklop 
seminarja smo zaključili z neformalnim druženjem ob kosilu v bližnji gostilni.

pa se je udeležilo veliko učiteljev ruščine, potekal pa je 23. in 24. 
januarja 2009 v prostorih Škofijske klasične gimnazije v Zavodu sv. Stanislava v Ljubljani. 
Tokrat je seminar potekal v obliki predavanj in didaktičnih delavnic, vsebino obojega pa so 

edlagali udeleženci predavanja glede na težave, s katerimi se srečujejo pri poučevanju 
ruščine. Udeleženci seminarja so najprej ob predavanju dr. Aleksandre Derganc razreševali 
nekatere slovnične dileme pri pouku ruščine, predvsem pri uporabi tožilnika oz.
nikalnih povedih. Po krajšem odmoru nam je lekt. Marina Spanring Poredoš predstavila 1. del 
učbenika ruščine za začetnike. Avtorica učbenika nas je seznanila z njegovo zgradbo, 
potekom učne ure, pa tudi z  didaktičnimi dilemami, s katerimi se je soočala ob nastajanju 

Naslednji dan se je srečanje začelo z zelo poučno razlago spec. lekt. Janje Urbas o 
brezpredponskih glagolih premikanja in o vajah za primarno in sekundarno utrjevanje z vidika 
negativne interference s slovenščino. Po krajšem premoru je absolventka Marija Kocman, ki 
pod mentorstvom Janje Urbas opravlja diplomsko delo, podala informacije o  vzpostavitvi, 
delovanju, vzdrževanju in uporabi elektronske učilnice iz didaktike ruščine. Predstavljeni so 
bili konkretni primeri njenega delovanja in postavljeno izhodišče za debato o smiselnosti 
projekta elektronske učilnice, o njeni uporabnosti in pripravljenosti za sodelovanje učiteljev 
pri projektu. Pripravljenost za to je bila velika in elektronska učilnica iz predmeta ruščine se 

že takoj po seminarju obogatila z novim materialom, ki ga lahko učitelji ruščine uporabijo 
pri svojem delu. Zadnji del seminarja je potekal v obliki didaktične delavnice, kjer so učitelji 
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brezpredponskih glagolih premikanja in o vajah za primarno in sekundarno utrjevanje z vidika 

je absolventka Marija Kocman, ki 
pod mentorstvom Janje Urbas opravlja diplomsko delo, podala informacije o  vzpostavitvi, 
delovanju, vzdrževanju in uporabi elektronske učilnice iz didaktike ruščine. Predstavljeni so 
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projekta elektronske učilnice, o njeni uporabnosti in pripravljenosti za sodelovanje učiteljev 
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že takoj po seminarju obogatila z novim materialom, ki ga lahko učitelji ruščine uporabijo 
pri svojem delu. Zadnji del seminarja je potekal v obliki didaktične delavnice, kjer so učitelji 



 
 

predstavili različne vidike didaktizacije konkretne učne enote iz uč
šole. 

Srečanje se je končalo s skupnim kosilom, na katerem so se porodile mnoge nove ideje in 
pobude za prihodnje, in na katerem je prevladalo mnenje, da so takšni seminarji, ki jih do 
sedaj učitelji ruščine niso imeli, zelo koris
izvajati tudi v prihodnje.  

Na seminarju je sodelovalo 24 udeležencev. 

Starostna struktura: od 25 let naprej

 
Vsi udeleženci so strokovnjaki s področja ruščine. Od tega 
jih je bilo šest s Filozofske fakultete, en s Fakultete za 
družbene vede, ostali pa so učitelji v srednjih ali osnovnih 
šolah. 

 

Odziv udeležencev seminarja je bil izjemno pozitiven. Ocenjujemo, da so bili vsi cilji, ki smo 
jih zastavili, izpolnjeni v celoti. Učitelji so nadgradili svoje didaktične in strokovne 
kompetence za delo z učenci in dijaki pri pouku ruščine. Seminar je prispeval k posodobitvi 
pouka in izpopolnitvi jezikovnega, literarnega in metodičnega znanja udeležencev. Učitelji so 
pridobili nova znanja in spoznanja o tem, kako še izboljšati kvaliteto pr
in izboljšati motivacijo učencev in dijakov za različne projekte, povezane s tem šolskim 
predmetom. 

 

 

predstavili različne vidike didaktizacije konkretne učne enote iz učbenika ruščine za srednje 

Srečanje se je končalo s skupnim kosilom, na katerem so se porodile mnoge nove ideje in 
pobude za prihodnje, in na katerem je prevladalo mnenje, da so takšni seminarji, ki jih do 
sedaj učitelji ruščine niso imeli, zelo koristni in bi se morali 

Na seminarju je sodelovalo 24 udeležencev.  

Starostna struktura: od 25 let naprej 

Vsi udeleženci so strokovnjaki s področja ruščine. Od tega 
jih je bilo šest s Filozofske fakultete, en s Fakultete za 
družbene vede, ostali pa so učitelji v srednjih ali osnovnih 

Odziv udeležencev seminarja je bil izjemno pozitiven. Ocenjujemo, da so bili vsi cilji, ki smo 
jih zastavili, izpolnjeni v celoti. Učitelji so nadgradili svoje didaktične in strokovne 

petence za delo z učenci in dijaki pri pouku ruščine. Seminar je prispeval k posodobitvi 
pouka in izpopolnitvi jezikovnega, literarnega in metodičnega znanja udeležencev. Učitelji so 
pridobili nova znanja in spoznanja o tem, kako še izboljšati kvaliteto pri poučevanju ruščine 
in izboljšati motivacijo učencev in dijakov za različne projekte, povezane s tem šolskim 

Ljubljana, 27.03. 2009
  

predsednica Sekcije učiteljev 
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benika ruščine za srednje 

Srečanje se je končalo s skupnim kosilom, na katerem so se porodile mnoge nove ideje in 
pobude za prihodnje, in na katerem je prevladalo mnenje, da so takšni seminarji, ki jih do 

Odziv udeležencev seminarja je bil izjemno pozitiven. Ocenjujemo, da so bili vsi cilji, ki smo 
jih zastavili, izpolnjeni v celoti. Učitelji so nadgradili svoje didaktične in strokovne 

petence za delo z učenci in dijaki pri pouku ruščine. Seminar je prispeval k posodobitvi 
pouka in izpopolnitvi jezikovnega, literarnega in metodičnega znanja udeležencev. Učitelji so 

i poučevanju ruščine 
in izboljšati motivacijo učencev in dijakov za različne projekte, povezane s tem šolskim 

Ljubljana, 27.03. 2009
 Janja Urbas, 

predsednica Sekcije učiteljev 
ruščine 



 
 

O FESTIVALU RUSIJADA 2009
 

20. marca je potekal že tretji festival Rusijada 2009. Tako kot že 
prejšnja leta je tudi letos festival združeval učence, dijake, ki se na 
slovenskih šolah učijo ruskega jezika in njihove mentorje, kakor 
tudi študente rusistike Ljubljanske Filozofske fakultete.

 

Namen festivala je druženje, srečanje z drugimi rusisti, 
izmenjavanje izkušenj pri pouku ruskega jezika, gradnja dobrih in 
prijateljskih vezi med slovensko in rusko kulturo, promocija učenja 
ruskega jezika na slovenskih šolah ter odrska predstavitev 
posameznih šol in drugih udeležencev s točkami v ruščini. Letos se 
je na Loškem odru predstavilo prek
smo točke štirih osnovnih šol (OŠ Naklo, OŠ Miška Kranjca 
Ljubljana, OŠ Prule, OŠ Danile Kumar), šestih gimnazij (I.
gimnazija v Celju, Gimnazija Celje
Nova Gorica, Gimnazija Škofja Loka) ter pevski zbor študentov rusistike Filozofske fakultete 
v Ljubljani in študentsko dramsko skupino Reciklaža. Vsako leto na festival povabimo tudi 
umetniškega gosta, ki je tako ali drugače povezan z rusko in slovensko kulturo. Letos smo 

 

Število udeleženih strokovnjakov s področja ruščine.

S področja ruščine na festivalu kot mentorji svojim učencem sodelujejo učitelji ruščine 
osnovnih in srednjih šol ter 
gledalci...). Vseh mentorjev na festivalu Rusijada 
2009 je bilo 14. 

O festivalu obvestimo in na festival povabimo tudi 
druge goste ali strokovnjake s področja ruščine, to so 
predvsem predstavniki podjetij, ki poslujejo z 
Rusijo, veleposlaništvo Ruske federacije v Sloveniji, 
Ministrstvo za šolstvo RS. 

 

POROČILO  

O FESTIVALU RUSIJADA 2009 

potekal že tretji festival Rusijada 2009. Tako kot že 
prejšnja leta je tudi letos festival združeval učence, dijake, ki se na 
slovenskih šolah učijo ruskega jezika in njihove mentorje, kakor 
tudi študente rusistike Ljubljanske Filozofske fakultete.  

n festivala je druženje, srečanje z drugimi rusisti, 
izmenjavanje izkušenj pri pouku ruskega jezika, gradnja dobrih in 
prijateljskih vezi med slovensko in rusko kulturo, promocija učenja 
ruskega jezika na slovenskih šolah ter odrska predstavitev 

šol in drugih udeležencev s točkami v ruščini. Letos se 
je na Loškem odru predstavilo preko 130 nastopajočih, občudovali 
smo točke štirih osnovnih šol (OŠ Naklo, OŠ Miška Kranjca 
Ljubljana, OŠ Prule, OŠ Danile Kumar), šestih gimnazij (I. 

, Gimnazija Celje-Center, Gimnazija Kranj, Gimnazija Ptuj, Gimnazija 
Nova Gorica, Gimnazija Škofja Loka) ter pevski zbor študentov rusistike Filozofske fakultete 
v Ljubljani in študentsko dramsko skupino Reciklaža. Vsako leto na festival povabimo tudi 

niškega gosta, ki je tako ali drugače povezan z rusko in slovensko kulturo. Letos smo 
gostili izvrstno umetnico, pevko Manco 
Izmajlovo. 

 

Število udeležencev projekta (starostna 
struktura) 

Starostna struktura udeležencev festi
24 let (osnovnošolci, dijaki, študentje). Na odru se 
je predstavilo preko 130 nastopajočih.

 

Število udeleženih strokovnjakov s področja ruščine. 

S področja ruščine na festivalu kot mentorji svojim učencem sodelujejo učitelji ruščine 
osnovnih in srednjih šol ter profesorji Filozofske fakultete (kot mentorji študentom, 
gledalci...). Vseh mentorjev na festivalu Rusijada 

O festivalu obvestimo in na festival povabimo tudi 
druge goste ali strokovnjake s področja ruščine, to so 
predvsem predstavniki podjetij, ki poslujejo z 
Rusijo, veleposlaništvo Ruske federacije v Sloveniji, 

24 

Center, Gimnazija Kranj, Gimnazija Ptuj, Gimnazija 
Nova Gorica, Gimnazija Škofja Loka) ter pevski zbor študentov rusistike Filozofske fakultete 
v Ljubljani in študentsko dramsko skupino Reciklaža. Vsako leto na festival povabimo tudi 

niškega gosta, ki je tako ali drugače povezan z rusko in slovensko kulturo. Letos smo 
gostili izvrstno umetnico, pevko Manco 

projekta (starostna 

Starostna struktura udeležencev festivala je od 12-
olci, dijaki, študentje). Na odru se 

je predstavilo preko 130 nastopajočih. 

S področja ruščine na festivalu kot mentorji svojim učencem sodelujejo učitelji ruščine 
profesorji Filozofske fakultete (kot mentorji študentom, 



 
 

 Ocena doseganja zastavljenih ciljev projekta:

Letos se je festival Rusijada 2009 odvijal že v 
tretje. Vsako leto se je število udeležencev in 
gostov našega festivala povečevalo. Prav tako 
opažamo, da so prispevki in nastopi udeležencev 
vsako leto bolj kvalitetni, bolj dodelani, domišljeni 
in dovršeni. Vsako leto dobimo s strani 
udeležencev pozitivne odzive, mentorji s 
posameznih šol velikokrat povedo, 
srečanja dijake še dodatno motivirajo za učenje 
ruskega jezika in spoznavanje ruske kulture, vsi pa smo bogatejši z
ruskem jeziku. Zato ocenjujemo, da so bili cilji
doseženi in da je festival v vsej svoji celoti uspel.

rusko kulturo in jih vzpodbudili k učenju ruskega jezika, kajti tako 
ruski jezik kakor ruska kultura postajata pomemben del sodobne 
slovenske države. Ruščina pa s tovrstnimi 
jezik pridobiva enakovredno mesto z drugimi evropskimi jeziki v 
Sloveniji, ki že prirejajo tovrstne festivale.

 

Namen prireditve, na kateri se učenci in dijaki ter tudi študentje 
predstavijo s točkami v ruskem jeziku ali s točkami na 
in slovenske kulture, je tudi podpreti dobro sodelovanje med 
slovensko in rusko kulturo, ki bo mogoče le z dobrim poznavanjem 
obeh omenjenih kultur.  

 

Pričakovani rezultat projekta Festival Rusijada je večja motivacija 
za učenje ruskega jezika in spoznavanje ruske kulture ter njene 
vpetosti v Sloveniji, drugje po Evropi in v svetu.

cena doseganja zastavljenih ciljev projekta: 

Letos se je festival Rusijada 2009 odvijal že v 
tretje. Vsako leto se je število udeležencev in 

našega festivala povečevalo. Prav tako 
opažamo, da so prispevki in nastopi udeležencev 
vsako leto bolj kvalitetni, bolj dodelani, domišljeni 
in dovršeni. Vsako leto dobimo s strani 
udeležencev pozitivne odzive, mentorji s 

kokrat povedo, da tovrstna 
nja dijake še dodatno motivirajo za učenje 

ruskega jezika in spoznavanje ruske kulture, vsi pa smo bogatejši za izkušnjo nastopanja v 
ruskem jeziku. Zato ocenjujemo, da so bili cilji, zastavljeni pred izpeljavo projekta, uspešno 

n da je festival v vsej svoji celoti uspel. 

 

CILJI FESTIVALA RUSIJADA 2009:

Festival Rusijada želi biti vsakoletni dogodek za 
mlade iz Slovenije, ki spoznavajo rusko kulturo in se 
v ruskem jeziku radi tudi izražajo ter iščejo 
vzporednice s slovensko kulturo in jezikom. 

 

S takšnim festivalom bi radi mladim še bolj približali 
rusko kulturo in jih vzpodbudili k učenju ruskega jezika, kajti tako 
ruski jezik kakor ruska kultura postajata pomemben del sodobne 
slovenske države. Ruščina pa s tovrstnimi prireditvami kot učni 
jezik pridobiva enakovredno mesto z drugimi evropskimi jeziki v 
Sloveniji, ki že prirejajo tovrstne festivale. 

Namen prireditve, na kateri se učenci in dijaki ter tudi študentje 
predstavijo s točkami v ruskem jeziku ali s točkami na temo ruske 
in slovenske kulture, je tudi podpreti dobro sodelovanje med 
slovensko in rusko kulturo, ki bo mogoče le z dobrim poznavanjem 

Pričakovani rezultat projekta Festival Rusijada je večja motivacija 
n spoznavanje ruske kulture ter njene 

vpetosti v Sloveniji, drugje po Evropi in v svetu. 

 

 

Učenci in dijaki lahko dejavnosti in naučeno pri 
pouku ruščine pokažejo širši javnosti in drugim 
sovrstnikom. Tako se lahko tako 
učenci drug od drugega učimo in navdihujemo za 
nadaljnje delo pri pouku ruskega jezika.
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izkušnjo nastopanja v 
zastavljeni pred izpeljavo projekta, uspešno 

CILJI FESTIVALA RUSIJADA 2009: 

Festival Rusijada želi biti vsakoletni dogodek za 
mlade iz Slovenije, ki spoznavajo rusko kulturo in se 
v ruskem jeziku radi tudi izražajo ter iščejo 

ro in jezikom.  

S takšnim festivalom bi radi mladim še bolj približali 

Učenci in dijaki lahko dejavnosti in naučeno pri 
pouku ruščine pokažejo širši javnosti in drugim 
sovrstnikom. Tako se lahko tako učitelji kot tudi 

ugega učimo in navdihujemo za 
nadaljnje delo pri pouku ruskega jezika. 



 
 

 

Rezultat Festivala Rusijada je tudi druženje učencev in profesorjev 
rusistov ter posledično večja povezanost med njimi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Rezultat Festivala Rusijada je tudi druženje učencev in profesorjev 
rusistov ter posledično večja povezanost med njimi.  

15.04.2009 

Marjeta Petek Ahačič 

Gimnazija Škofja Loka 
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Rezultat Festivala Rusijada je tudi druženje učencev in profesorjev 

 

 

 



 
 27 

POROČILO O TISKANIH MATERIALIH V RUŠČINI 
 

V letu 2007 smo v programu dela Sklada za 
pospeševanje učenja ruščine predvideli tudi 
tiskanje plakatov in brošur, ki naj bi jih 
dobile šole kot material, s katerim bi vabili 
učence in dijake, da bi izbrali ruščino kot tuji 
jezik, ki bi se ga učili. Profesorice na 
gimnazijah in v osnovnih šolah so izdelale 
osnutek in vsebinsko opredelile plakat, 
brošuro in listek kot knjižno kazalo. 
Sodelovale so: Darja Poglajen (Gimnazija 
Celje - Center), Metoda Žalohar (Gimnazija 
Kranj), Tanja Pichler (Gimnazija Ptuj), 
Marjeta Šifrer (OŠ Naklo), Snežna Kokelj 
(OŠ Prule), Marjeta Petek Ahačič 
(Gimnazija Škofja Loka). 

 

Milovan Valič, akademski slikar, profesor 
likovnih predmetov na Gimnaziji Nova 
Gorica, je zbral potrebno likovno gradivo  in 
oblikoval plakat, brošuro in knjižni listek. 
Likovno gradivo so prispevali dr. Vili 
Bukošek in arhiv Gimnazije Nova Gorica.  

 

V novembru 2008 smo zbrali ponudbe za 
tiskanje gradiva. Uspelo nam je dobiti izvajalca, ki je za ceno 1788 € natisnil planirano število 
posameznih izvodov. Podjetje Smatros d.o.o , Dunajska 104, Ljubljana je natisnilo: 200 
plakatov, 2000 brošur in 2000 knjižnih listkov. 

 

Vse gradivo je bilo poslano 14 srednjim in osnovnim šolam, ki so material uporabile za 
promocijo ruščine na dnevih odprtih vrat in informativnih dnevih pred vpisom v srednje 
šole. 

Učitelji so bili z doseženim zadovoljni in so pohvalili doseženo. Plakat in brošure so bile 
posredovane tudi na Gimnazijo št. 1522 v Moskvi kot prikaz skrbi za povečanje interesa 
za učenje ruščine.  

Na vseh gradivih so ustrezno prikazani tudi sponzorji.  

Menim, da je bila akcija kljub nekaterim pomanjkljivostim in napakam uspešna in 
smiselna, kar dokazuje tudi odmeven in pozitiven odziv na posameznih šolah. Za 
sodelovanje je treba pohvaliti vse vključene profesorice in oblikovalca. 

 

"ova Gorica, 21.5.2009 

                                                                                                      Bojan Bratina, prof., 

Član upravnega odbora DSR 



 
 

O PROJEKTU Vesela dRUŠČINA poje

(Pesmarica in zgoščenka z ljudskimi narodnimi pesmimi v izvedbi 
otroškega pevskega zbora Vesela dRUŠČI�A)

 

Nekomercialni izobraževalni pro
in kulturo pri otrocih ruske manjšinske etnične skupnosti in priseljencev v Republiki Sloveniji
in predstaviti rusko kulturo slovenski družbi, je zaživel
manjšine po vsej Sloveniji. 

Projekt pomaga otrokom spoznati svojo povezanost z Rusijo, 
povezavo med Slovenijo in Rusijo. K pouku prihajajo otroci iz širše Slovenije (seznam otrok 
je v prilogi). 

urah se trudimo vzbuditi in podpreti veselje do mater

Zborsko petje je zelo priljubljeno med otroci manjšin
in sproščeni odnos do jezika. Z otroškim zborom, ki smo ga poimenovali po imenu programa 
»Vesela dRuščina« smo že uspešno nastopili na številnih prereditvah za širšo slovensko 
javnost, na kulturnih prereditvah, ki ji
slovenske otroke na pravljičnih uricah v knjižnici in druge. Zbor vodi predstavnica ruske 
manjšinske skupnosti, zborovodkinja in akademska glasbenica Julija Lobanova.

 

V okviru izobraževalnega programa Vese
poje«, ki vključuje izdelavo dveh produktov:

1. pesmarice ruskih ljudskih narodnih pesmi
ilustracijami in 

2. zgoščenke z zapisom pesmi iz pesmarice v izvedbi otroškega zbora Vesela 
 

Cilji projekta: 

. Ohranitev posebne kulturne identitete dvojezičnih otrok;

. Predstavitev ruske ljudske kulture osnovnošolskim 
otrokom; 

. Povezovanje ljudske kulturne tradicije z novejšimi 
umetniškimi trendi; 

. Širjenje in poglabljanje znanja ruščine;

POROČILO  

O PROJEKTU Vesela dRUŠČINA poje 
 

Pesmarica in zgoščenka z ljudskimi narodnimi pesmimi v izvedbi 
otroškega pevskega zbora Vesela dRUŠČI�A) 

program »Vesela dRuščina«, katerega cilj je ohraniti ruski jezik 
manjšinske etnične skupnosti in priseljencev v Republiki Sloveniji

slovenski družbi, je zaživel leta 2005 in združil otroke ruske 

Projekt pomaga otrokom spoznati svojo povezanost z Rusijo, zgodovinsko in kulturno 
povezavo med Slovenijo in Rusijo. K pouku prihajajo otroci iz širše Slovenije (seznam otrok 

Izobraževalni del projekta (učne ure mater
financira Ministrstvo za šolstvo. Pouk poteka v učilnicah 
Osnovne šole Danile Kumar, Godeževa 11, Ljubljana. 
Klasični poučevalni program, s katerim se trudimo vzbudi
in podpreti veselje do maternega jezika, smo s soglasjem
Ministrstva za šolstvo nadgradili z uricami zborskega petja, 
ki sledijo pouku. Pri petju otroci vadijo ritem, intonacijo, 
melodijo jezika in naglas. Poleg tega skozi besedila pesmi 
poglobljeno spoznavajo ruske navade in običaje. Na učnih 

ti in podpreti veselje do maternega jezika 

Zborsko petje je zelo priljubljeno med otroci manjšinske skupnosti, ker jim vliva samozavest 
in sproščeni odnos do jezika. Z otroškim zborom, ki smo ga poimenovali po imenu programa 
»Vesela dRuščina« smo že uspešno nastopili na številnih prereditvah za širšo slovensko 
javnost, na kulturnih prereditvah, ki jih vsako leto prireja Društvo Slovenija Rusija, za 
slovenske otroke na pravljičnih uricah v knjižnici in druge. Zbor vodi predstavnica ruske 
manjšinske skupnosti, zborovodkinja in akademska glasbenica Julija Lobanova.

V okviru izobraževalnega programa Vesela dRuščina izvajamo projekt »Vesela dRuščina 
izdelavo dveh produktov: 

ruskih ljudskih narodnih pesmi, adaptiranih za otroke z otroškimi 

z zapisom pesmi iz pesmarice v izvedbi otroškega zbora Vesela 

Ohranitev posebne kulturne identitete dvojezičnih otrok; 

Predstavitev ruske ljudske kulture osnovnošolskim 

Povezovanje ljudske kulturne tradicije z novejšimi 

Širjenje in poglabljanje znanja ruščine; 
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»Vesela dRuščina«, katerega cilj je ohraniti ruski jezik 
manjšinske etnične skupnosti in priseljencev v Republiki Sloveniji 

leta 2005 in združil otroke ruske 

zgodovinsko in kulturno 
povezavo med Slovenijo in Rusijo. K pouku prihajajo otroci iz širše Slovenije (seznam otrok 

ni del projekta (učne ure maternega jezika) 
financira Ministrstvo za šolstvo. Pouk poteka v učilnicah 

e Danile Kumar, Godeževa 11, Ljubljana. 
Klasični poučevalni program, s katerim se trudimo vzbuditi 
in podpreti veselje do maternega jezika, smo s soglasjem 
Ministrstva za šolstvo nadgradili z uricami zborskega petja, 

jo ritem, intonacijo, 
tega skozi besedila pesmi 

poglobljeno spoznavajo ruske navade in običaje. Na učnih 

ske skupnosti, ker jim vliva samozavest 
in sproščeni odnos do jezika. Z otroškim zborom, ki smo ga poimenovali po imenu programa 
»Vesela dRuščina« smo že uspešno nastopili na številnih prereditvah za širšo slovensko 

h vsako leto prireja Društvo Slovenija Rusija, za 
slovenske otroke na pravljičnih uricah v knjižnici in druge. Zbor vodi predstavnica ruske 
manjšinske skupnosti, zborovodkinja in akademska glasbenica Julija Lobanova. 

rojekt »Vesela dRuščina 

adaptiranih za otroke z otroškimi 

z zapisom pesmi iz pesmarice v izvedbi otroškega zbora Vesela dRuščina. 



 
 

otrok ruske manjšinske skupnosti širšemu okolju, ker oba izdelka bomo kot komplet 
brezplačnega dodatnega učnega gradiva ponudili osnovnim šolam
bodisi v obliki pouka tujega jezika bodisi kot izbirni predmet ali krožek. Gradivo bo v pomoč 
učiteljem ruščine za popestritev učnih ur in bo priložnost za spoznavanje ruskih ljudskih 
navad in običajev, kar je tudi priložnost za vzg

V projektu sodelujejo otroci
akademski glasbeniki, kajti za
glasbenik Andrej Jermakov, ki igra na ruskem ljudsk

Zborski del projekta vodi poklicna zborovodkinja in akademska glasbenica Julija Lobanova.

Za tehnični del projekta skrbi 
za visoko kvaliteto zgoščenke za otroke.

Pesmarico sestavlja in s pomočjo oblikovalca priprav
ruskega jezika in ruske književnosti Julija Mesarič

 

Realizacije projekta poteka po 

1. Izdelava in snemanje glasbene spremljave.

2. Snemanje ljudskih narodnih pesmi v izvedbi otroške glasbene
skupine Vesela dRUŠČINA

3. Snemanje recitacij in krajših zgodbic v ruščini.

4. Sestavljanje in oblikovanje zgoščenke in pesmarice.

5. Izdaja zgoščenke in tiskanje pesmarice z besedili.

 

Trenutno smo že realizirali tri prve točke plana. Do septembra planiramo zakl
preostali del. 

 

Končni izdelek bo nedvomno pripomogel k popularizaciji izobraževalnega programa znotraj 
ruske manjšinske skupnosti ter približal ruski jezik slovenskim otrokom, ki se učijo ruščino 
kot tuji jezik. 

 

 
 

 

. Motivacija za nadaljnje poglabljanje znanja s področja 
ruščine, ruske ljudske kulture; 

. Popularizacija znanja in njegova praktična uporaba.

 

Projekt je namenjen otrokom ruske manjšinske skupnosti 
in slovenskim otrokom, ki se učijo ruščino v osnovnih 
šolah. Projekt  spodbuja otroke k ustvarjalnosti, omogoč
ohranitev posebne kulturne identitete,  

otrok ruske manjšinske skupnosti širšemu okolju, ker oba izdelka bomo kot komplet 
tnega učnega gradiva ponudili osnovnim šolam, kjer se ruščina predava 

pouka tujega jezika bodisi kot izbirni predmet ali krožek. Gradivo bo v pomoč 
učiteljem ruščine za popestritev učnih ur in bo priložnost za spoznavanje ruskih ljudskih 
navad in običajev, kar je tudi priložnost za vzgajanje medkulturne strpnosti. 

ci ruske manjšinske skupnosti in manjšinski umetnik
, kajti za zvočno raznolikost in igrivost glasbe skrbi

glasbenik Andrej Jermakov, ki igra na ruskem ljudskem glasbilu – balalajki. 

Zborski del projekta vodi poklicna zborovodkinja in akademska glasbenica Julija Lobanova.

 družba z omejeno odgovornostjo Volga mjuzik, ki daje jamstvo 
za visoko kvaliteto zgoščenke za otroke. 

n s pomočjo oblikovalca pripravlja profesorica 
uske književnosti Julija Mesarič. 

Realizacije projekta poteka po načrtu: 

Izdelava in snemanje glasbene spremljave. 

Snemanje ljudskih narodnih pesmi v izvedbi otroške glasbene 
skupine Vesela dRUŠČINA 

Snemanje recitacij in krajših zgodbic v ruščini.  

Sestavljanje in oblikovanje zgoščenke in pesmarice. 

Izdaja zgoščenke in tiskanje pesmarice z besedili. 

Trenutno smo že realizirali tri prve točke plana. Do septembra planiramo zakl

Končni izdelek bo nedvomno pripomogel k popularizaciji izobraževalnega programa znotraj 
ruske manjšinske skupnosti ter približal ruski jezik slovenskim otrokom, ki se učijo ruščino 

Vodja projekta: 
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Motivacija za nadaljnje poglabljanje znanja s področja 

Popularizacija znanja in njegova praktična uporaba. 

Projekt je namenjen otrokom ruske manjšinske skupnosti 
in slovenskim otrokom, ki se učijo ruščino v osnovnih 

otroke k ustvarjalnosti, omogoča 
osebne kulturne identitete,  predstavlja delo 

otrok ruske manjšinske skupnosti širšemu okolju, ker oba izdelka bomo kot komplet 
kjer se ruščina predava 

pouka tujega jezika bodisi kot izbirni predmet ali krožek. Gradivo bo v pomoč 
učiteljem ruščine za popestritev učnih ur in bo priložnost za spoznavanje ruskih ljudskih 

ajanje medkulturne strpnosti.  

ruske manjšinske skupnosti in manjšinski umetniki oz. 
skrbi ruski akademski 

balalajki.  

Zborski del projekta vodi poklicna zborovodkinja in akademska glasbenica Julija Lobanova. 

družba z omejeno odgovornostjo Volga mjuzik, ki daje jamstvo 

Trenutno smo že realizirali tri prve točke plana. Do septembra planiramo zaključiti še 

Končni izdelek bo nedvomno pripomogel k popularizaciji izobraževalnega programa znotraj 
ruske manjšinske skupnosti ter približal ruski jezik slovenskim otrokom, ki se učijo ruščino 

29.05.2009 

jekta: Julija Lobanova 

OŠ Danile Kumar 



 
 

POROČILO 
 

V Z�A�JU RUŠČI�E I� POZ�AVA�JU RUSKE KULTURE I� 

 

28. januarja 2009 je Odbor sekcije učiteljev ruščine za pripravo državnega tekmovanja v 
skladu s pravilnikom slovenskim šolam, 
udeležbo na državnem tekmovanju iz ruščine. Do 27. marca 2009, ko je bil postavljen rok za 
prijavo, se je na tekmovanje prijavilo 42 dijakinj in dijakov iz petih slovenskih gimnazij.

 

Tekmovanje je potekalo 18. aprila 2009 v Zavodu sv. Stanislava na Škofijski klasični 
gimnaziji. Dijakinje in dijaki so se pomerili na dveh ravneh zahtevnosti:

 

OSNOVNA RAVEN - drugo leto učenja na srednji šoli oz. tisti učenci in ostali upravičenci,

                                      ki so do dneva prijave na tekmovanje obiskovali pouk ruskega jezika 
      v obsegu 140 

 

VIŠJA RAVEN - tretje leto učenja na srednji šoli oz. tisti učenci in ostali upravičenci, ki 
                  so do dneva prijave na tekmovanje obisko

                            180 – 270 ur 

 

ČASOV�ICA TEKMOVA�JA

 

Uvodna pozdrava ravnatelja Škofijske klasične gimnazije Jožeta Mlakarja in predsednice 
sekcije učiteljev ruščine Janje Urbas z omembo in zahvalo vsem sponzorjem in 
organizatorjem tekmovanja  

 

----------------------------------------------------------------

1. DEL 

Test iz poznavanja civilizacije in kulture 

Bralno razumevanje – 30 minut

Poznavanje in raba slovnice – 

----------------------------------------------------------------

 PREMOR Z MALICO 

---------------------------------------

2. DEL 

Pisno sporočanje – 60 minut 

---------------------------------------------------------------

 

POROČILO O DRŽAVNEM TEKMOVANJU 

I� POZ�AVA�JU RUSKE KULTURE I� CIVILIZACIJE

28. januarja 2009 je Odbor sekcije učiteljev ruščine za pripravo državnega tekmovanja v 
skladu s pravilnikom slovenskim šolam, na katerih se poučuje ruščina, poslal razpis za 
udeležbo na državnem tekmovanju iz ruščine. Do 27. marca 2009, ko je bil postavljen rok za 
prijavo, se je na tekmovanje prijavilo 42 dijakinj in dijakov iz petih slovenskih gimnazij.

8. aprila 2009 v Zavodu sv. Stanislava na Škofijski klasični 
gimnaziji. Dijakinje in dijaki so se pomerili na dveh ravneh zahtevnosti: 

drugo leto učenja na srednji šoli oz. tisti učenci in ostali upravičenci,

ki so do dneva prijave na tekmovanje obiskovali pouk ruskega jezika 
v obsegu 140 – 160 ur  

tretje leto učenja na srednji šoli oz. tisti učenci in ostali upravičenci, ki 
so do dneva prijave na tekmovanje obiskovali pouk ruskega jezika v obsegu

270 ur  

ČASOV�ICA TEKMOVA�JA 

Uvodna pozdrava ravnatelja Škofijske klasične gimnazije Jožeta Mlakarja in predsednice 
sekcije učiteljev ruščine Janje Urbas z omembo in zahvalo vsem sponzorjem in 

---------------------------------------------------------------- 

Test iz poznavanja civilizacije in kulture  – 10 minut  

30 minut 

 40 minut  

---------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------- 

30 

 

CIVILIZACIJE 

28. januarja 2009 je Odbor sekcije učiteljev ruščine za pripravo državnega tekmovanja v 
na katerih se poučuje ruščina, poslal razpis za 

udeležbo na državnem tekmovanju iz ruščine. Do 27. marca 2009, ko je bil postavljen rok za 
prijavo, se je na tekmovanje prijavilo 42 dijakinj in dijakov iz petih slovenskih gimnazij. 

8. aprila 2009 v Zavodu sv. Stanislava na Škofijski klasični 

drugo leto učenja na srednji šoli oz. tisti učenci in ostali upravičenci, 

ki so do dneva prijave na tekmovanje obiskovali pouk ruskega jezika 

tretje leto učenja na srednji šoli oz. tisti učenci in ostali upravičenci, ki 
vali pouk ruskega jezika v obsegu 

Uvodna pozdrava ravnatelja Škofijske klasične gimnazije Jožeta Mlakarja in predsednice 
sekcije učiteljev ruščine Janje Urbas z omembo in zahvalo vsem sponzorjem in 
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Naloge je pregledala in ocenila tričlanska ocenjevalna komisija. Najboljše dijakinje in dijaki 
so si mesta razdelili takole: 

 

OS�OV�A RAVE� – 2. LET�IK 

MESTO ŠIFRA REZULTAT DIJAK-I�JA ŠOLA 

1. D-8 88,5% Tratnik Matej Gimnazija �ova Gorica 
 

2. 
D-6 

D-18 

83,5% 

83,5% 

Snoj Rok 

Makarić Suzana 

Gimnazija Poljane 

Gimnazija Kranj 

3. D-2 81% Mencinger Maruša Gimnazija Škofja Loka 

 

 

VIŠJA RAVE� – 3. LET�IK 

MESTO ŠIFRA REZULTAT DIJAK-I�JA ŠOLA 

1. T-3 85% Dubajić Elena Gimnazija Škofja Loka 
 

2. 
T-15 

T-12 

82% 

82% 

Rupnik Rok 

Divjak Tjaša 

Škofijska klasična gimnazija 

Gimnazija Kranj 

3. T-13 79% Stare Katja Škofijska klasična gimnazija 

 

Priznanja in nagrade bodo najboljšim podeljene v drugi polovici meseca junija v prostorih 
Veleposlaništva Ruske Federacije.  

 

Dijaki bodo za nagrado prejeli tritedenski tečaj ruščine v kampusu v bližini Moskve in knjižne 
nagrade. 

 

09.06. 2009 

Vmesno poročilo sestavil: Simon Feštanj, tajnik 

Sekcije učiteljev rusistov pri Slavističnem društvu 
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POROČILO  

RUSKA BRALNA ZNAČKA 2009 
 

 

Vse slovenske osnovne in srednje šole, na katerih se učenci in dijaki učijo ruščino, so bile v 
šolskem letu 2008/09 povabljene k sodelovanju pri ruski bralni znački, ki je bila v letošnjem 
letu izpeljana pod okriljem Sekcije učiteljev ruščine v okviru Slavističnega društva Slovenije. 

 

Vsem omenjenim šolam oz. mentorjem je bil v mesecu januarju poslan material za izvedbo 
bralne značke, ki je vključeval ruske tekste za branje, naloge za reševanje in rešitve nalog.  

 

Mentorji so dijakom posredovali ruske tekste in po šolah izvedli opravljanje bralne značke. 

 

Na prošnjo mentorjev je bil rok za izvedbo bralne značke podaljšan do 15. maja 2009. 

 

Ruske bralne značke se je udeležilo 13 šol, od tega 3 osnovne šole in 10 gimnazij. Skupaj je 
bralno značko opravilo 230 dijakov in učencev. 

 

V začetku junija so bila šolam poslane pohvale za dijake, mentorji pa bodo potrdila še pred 
iztekom šolskega leta. 

 

 

 

09.06. 2009 

Vmesno poročilo sestavil: Simon Feštanj, tajnik 

Sekcije učiteljev rusistov 
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FINANČNO POROČILO 
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FINANČNO POROČILO SKLADA 
 

2007/2008 
 znesek v 

EUR 

1. PRILIVI  

1.1. Sponzorska sredstva 30.500,00 

 SKUPAJ PRILIVI 30.500,00 

2. ODLIVI  

2.1. Sofinanciranje projektov 22.144,29 

2.2. Stroški administracije in koordinacije 1.700,00 

 SKUPAJ ODLIVI 23.844,29 

3. NERAZPOREJENA SREDSTVA SKLADA 6.656,71 

 

 

 

 

2008/2009 

 znesek v 
EUR 

   

1. PRILIVI  

1.1. Prenesena sredstva iz predhodnega obdobja 6.656,71 

1.1. Sponzorska sredstva 20.500,00 

 SKUPAJ PRILIVI 27.156,71 

2. ODLIVI  

2.1. Sofinanciranje projektov 23.635,34 

2.2. Stroški administracije in koordinacije 1.700,00 

 SKUPAJ ODLIVI 25.335,34 

3. NERAZPOREJENA SREDSTVA SKLADA  1.821,37 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZA POSPEŠEVA�JE UČE�JA RUŠČI�E 

V OS�OV�IH I� SRED�JIH ŠOLAH RS

D

Fotografije: izvajalcev 

POROČILO SKLADA  

ZA POSPEŠEVA�JE UČE�JA RUŠČI�E  

V OS�OV�IH I� SRED�JIH ŠOLAH RS 

 

DRUŠTVO SLOVE�IJA RUSIJA 

Dunajska 65, 1000 Ljubljana 

Pripravila: Julija Mesarič 

Teksti: izvajalcev projektov 

Fotografije: izvajalcev projektov 

Junij, 2009 
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