ДОБИЛИ СМО ПОКЛОН ИЗ РУСИЈЕ
На Дан школе имали смо част да угостимо Радмилу Тонковић, професорку, која је
само због нас дошла из Русије, из Москве, како би нам донела поклон књиге.

Књиге су поклонили: московска Школа 2077 и Лицеј 138 из Департамента
образовања града Москве, Северо-западног административног округа,
Дечије удружење "Јоргован Победе.Јоргован Сећања" и Међународно
Удружење јоргована "LILAC", чији је представник и члан проф. Радмила
Тонковић и уручила поклоне.
Књиге које смо добили су уџбеници за учење руског језика који у нашој школи за
сада постоји као секција. Надамо се да ћемо остварити и лепу сарадњу у будућности са
московском Школом 2077 и Лицејем 138 и да ћемо захваљујући овом поклону и проф.
Радмили Тонковић и Дечијем удружењу "Јоргован Победе.Јоргован Сећања" и
Међународном Удружењу јоргована "LILAC", поново учити руски у нашој школи, као
некад. Овај вредан поклон значајан је за нас, за руску секцију и ученике који уче руски
језик и воле га.
Професорка Радмила Тонковић је са нама посетила гроб Чика Јове Змаја, где смо
положили цвеће и где су ученици Милош Бранковић 8-3 и Милош Бранковић 8-4
прочитали Змајеву песму „Светли гробови“. Потом смо посетили Змајеву родну кућу, у
којој се данас налази музеј.

Напослетку смо се нашли у учионици српског језика, где се налазио и руски кутак
посвећен Сергеју Јесењину, и његовом 120. рођендану. Ту смо и изложили књиге које нам
је Радмила донела на поклон, како би сви који су посетили учионицу могли да их виде.

Радмила је била сво време уз нас као и девојчице обучене у националну руску одећу, са
кокшњиками на главама.

Све је одисало топлином и словенском, руском, топлом душом. Професорка Радмила нам
је донела на поклон, поред књига, своју велику љубав према деци, словенским народима,
Русима.

проф. Радмила нам је, како је и ред,
упутила речи савета и охрабрења.

Како то обичај налаже, уз чај и прјањике
лепо смо се дружили и уживали.

