Vene keele oskuse küsimus on meie ühiskonnas juba lahendatud. See on üks aste edukuse teel.
Rõõmustan, kui meie riigitegelased annavad venekeelsele elanikkonnale intervjuusid vene keeles.
Inimene, kes oskab su emakeelt, on alati sümpaatne ning austusväärne. Mitmed ministrid on
viimastel aastatel hakanud vene keelt palju paremini rääkima. Mina, kui vene keele õpetaja, tunnen
selle üle rõõmu ja rahulolu. Rõõmustab fakt, et vene keele õpetamine on viimastel aastatel
stabiliseerunud. Hoogu on nimetatud faktile andnud kahtlemata ka Vene Keele Õpetajate Seltsi (VÕS)
tegevus.
2013.a novembris tähistas VÕS seltsi 15.aastapäeva. Traditsiooniliselt korraldab VÕS iga uue aasta
teisel laupäeval vene keele alase võistluse üldpealkirjaga „Vene keel on lihtne ja kerge.“ Võistlus on
mõeldud eesti koolide 7.-8. klasside õpilastele, kes õpivad vene keelt alates 6. klassist. Seitsmendas
klassis nad võtavad meeleldi osa erinevatest üritustest, kus on võimalik omandatud teadmisi näidata.
Käesoleval aastal toimus üritus Audentese Erakoolis, kust on võrsunud mitmeid tuntud sportlasi.
Võistlustele saabus 70 õpilast erinevaist Eesti paigust, Kuressaarest Jõhvini. Osalejatest moodustati
11 võistkonda. Ühte või teise võistkonda sattumise otsustas loos. Nii sattusid ühte võistkonda
õpilased, kes on õppinud vene keelt ainult koolis ja need, kellel vene keel on kodukeeleks, st õpilased
nii Tallinnast, Jõhvist, saartelt ja teistest pealinnast kaugematest keskustest. Viimaseid oli üle poole
osavõtjatest. Võistkonnatöö liitis õpilasi mitte ainult võistluste ajaks, vaid aitas ka sõbruneda.
Käesoleva aasta teemaks olid Sotši olümpiamängud, ehk siis „Sport, sport, sport!“ Kava valmistasid
ette VÕSi liikmed Larissa Panova Kiili Gümnaasiumist ja Jelena Panfilova Audentese Erakoolist.
Õpilased pidid meenutama olümpiamängude ajalugu, erinevaid spordialasid, kõnekäände, luuletusi ja
tuntud vene ja eesti sportlasi. Kaotajaid võistlustel polnud. Kõik õpilased said kingitusi meie
sponsoritelt ja viis edukamat võistkonda veel pääsmeid Tallinna Teletorni, SPAsse ja kinkekaarte. VÕS
tänab oma sponsoreid, kelleks olid Tallinna Linnavalitsus, Rahva Raamat, Stockmann AS, Estravel AS,
SA Tallinna Teletorn, Reval Cafe, AS GoTravel, Reval Sport, Taisto Reisid, Skoda Jäähall, Teras
Spordikeskus, FFC.
Õpilastele esines tuntud jalgpallur Kalju Nõmmest Vladimir Voskoboinikov, kes valdab ka eesti keelt,
kuid rääkis seekord, kuidas vene keel on teda mitmes teises riigis aidanud. Traditsiooniliselt võtavad
alati võistlustest ka õpilasi ette valmistanud õpetajad. Nende muljed võistluste korraldamisest on
olnud äärmiselt positiivsed.
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