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Отчет 

на ПК по руски език 

за учебната 2018/2019 година 
 

І. Система за работа в ПК по направления, както следва:  

Ирина Андонова: 

- председател на предметната комисия по руски език;  

- ръководител на Клуб по руски език при МГ; 

 През учебната 2018/2019 г. обучението по руски език се 

осъществяваше в часовете по ЗП (Х, ХІ, ХІІ кл. като ІІ ЧЕ) и ООП (ІХ кл. 

като ІІ ЧЕ). 

 

ІІ. Учебно-образователна дейност 

И през тази година урочната и извънурочна дейност беше свързана 

със запознаване с нови научни статии за обучението по руски език, 

изготвяне на табла, нагледни материали, презентации и тестове по теми, 

участие в конкурси, изнасяне на интегративни уроци и провеждане на 

открити занятия на Клуба по руски език; 

Бяха изнесени следните уроци: 

1.  „Русский язык в „семье европейских языков“ – урок, посветен на 

Деня на европейските езици и езиковото многообразие. 

(26 септември 2018 г. – IX а, IX д, IX б и ІХ в кл. ) 
2.  „Проблемы экологии наших дней“. Участваха ученици от ХI а+д и 

ХI б+в, които се включиха в инициативата на ЮНЕСКО „Най-големият 

урок в света“ – 06 ноември 2018 г. 

3.  „ Новый Старый год в России“ – 11 януари 2019 г. (X б+г кл. ).  
Учениците представиха руските обичаи и традиции и направиха 

съпоставка между руския и немския празничен календар и традициите, 

свързани с Коледа и Нова година (на 21 декември 2018 г. присъстваха на 

урок в Х г кл. на тема „Коледа в Германия“) 

4.  „Заговезни“ и „Масленица“ – 08 март 2019 г. 

(съвместно с Цветелина Георгиева – X б кл.) 

Учениците пресъздадоха характерни български и руски обичаи, 

приготвиха и дегустираха традиционни за празника ястия. 

5.  „Моя встреча с Россией“ – юни 2018 г. 

( с участието на учениците от МГ, посетили Русия през 2018/2019 г. – 

Велислава Крумова, Иван Петров, Ерик Николов). 

 

III. Резултати 

1.  Олимпиади и състезания: 

А.  На 15 декември 2018 г. беше проведена олимпиада по руски език.  

Участваха ученици от ІХ, ХІ, ХІІ класове. До областен кръг бяха 

допуснати двама:  

-  Цветомир Викторов Арабаджийски от IХ в кл. Ученикът зае II 

място. 
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-  Александра Викторова Арабаджийска от Х г кл. Ученичката зае III 

място.  

Няма допуснати до националния кръг.  

Б.  Ева Закарян зае второ място на „Многоезично състезание, 2018“ в 

група „Английски – руски език“, но не беше допусната до националния 

кръг.  

2.  Участие в конкурси 

Международен ученически конкурс „Заедно в ХХІ век“  

Учениците от ПМГ – Русе участваха в следните категории: 

-  „Мултимедийна презентация“ – 8 уч. 

-  „Произведение на руски език“ – 2 уч.  

Петър Петров от Х в кл. зае II място в категория „Мултимедийна 

презентация“, а Ивайло Илиев от ХII в получи поощрителна награда в 

категория „Произведение на руски език“. 

 

IV. Извънкласна и извънучилищна дейност 

Членовете на Клуба по руски език се включиха в редица 

мероприятия: 

-  през октомври 2018 г. всички заинтересовани бяха запознати с 

възможностите за дистанционно обучение към Институт „Пушкин“ в 

Москва;  

-  през февруари 2019 г. по инициатива на Руското консулство в МГ 

беше проведена среща с цел запознаване с възможностите за обучение в 

Русия по различни програми. На срещата присъства и Генералният консул 

на Руската федерация в гр. Русе Андрей Громов; 

-  На 9 май 2018 г. ученици от клуба отбелязаха Деня на победата, 

като поднесоха цветя на Руското гробище и изготвиха презентации, които 

представиха в часовете по руски език; 

-  Цветомир Арабаджийски от IХ в кл. и Александра Арабаджийска 

от ХІ г кл. участваха в световната акция „Тотальный диктант“. Александра 

получи максимален бал от 100 т.; 

-  на 05.06.2019 г. се проведе открито занятие на Клуба по руски език 

към гимназията под надслов „Вечният Пушкин“. Урокът беше посветен на 

Международния ден на руския език и 220 – годишнина от рождението на 

А.С.Пушкин 06 юни; 

-  Ученици от МГ кандидатстваха за обучение в Русия по програма 

RUSSIA.STUDY. 

 

V. Квалификационна дейност 

 

Вътрешноинституционална квалификация.  

1.  „Съвременни технологии в обучението“ Семинар за 

преподаватели 18.01.2019 г. 13:30 – 17:30 ч. /4 ч./ 

2.  Стимулиране интереса на 12-18 години ученици към техническите 

науки в клуб „Роботика“ Семинар за преподаватели 25.01.2019 г. 13:30 -

17:30 ч. /4 ч./ 
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3.  Съвременни интерактивни методи в обучението и изучаването на 

II чужд език. Семинар. 24.06.2019 г. /4 ч./ 

4.  „Създаване на учебно съдържание в платформата за електронни 

уроци към сайта на гимназията“ Семинар 02.07.2019 г. /4 ч./ 

 

Продължаваща квалификация: 

1. „Създаване на учебно съдържание с добавена реалност с помощта 

на онлайн инструменти“;  

За обучението с продължителност 16 ч. е присъден 1 

квалификационен кредит. 

 

Ирина Андонова – старши учител по руски език  


