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ООУ „ЈАН АМОС КОМЕНСКИ“ 
– ЕДИНСТВЕНО УЧИЛИШТЕ СО „ЗЕЛЕНО ЗНАМЕ“
Основното општинско училиште 
„Јан Амос Коменски“ е првото 
училиште кое се закити со епитетот 
најеко-училиште на територија на 
општина Карпош. Во средата (08.10) 
официјално беше промовирано 
„Зелено знаме“ во училиштето, а кое 
е највисоко признание во областа на 
еколошката едукација во воспитно – 
образовниот процес. Наставничкиот 
тим, учениците, родителите и голем 
број партнери, вклучени во проектот се 
здобија со благодарници и пофалници 
за постигнатиот успех. Статусот на 
еко-училиште на интернационално 
ниво и наградата „Зелено знаме“ 
кое е во рамките на Програмата 
„Интеграција на еколошката 
едукација во македонскиот образовен 
систем“, кој се спроведува преку 
Министерството за образование и 
наука на Република Македонија, ООУ 
„Јан Амос Коменски“ е едно од 20-
те основни училишта во Македонија 
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кое доби награда „Зелено знаме“. 
На оваа свечена промоција се 
одбележа и Меѓународниот ден за 
намалување на уништувањето на 
природата под мотото „Штеди – 
водата живот вреди“. Директорката на 
ООУ „Јан Амос Коменски“ , Емилија 
Арсовска истакна големо задоволство 
за подигнувањето на еколошката 
свест кај учениците од ова училиште. 
-Спроведовме низа на еколошки 
активности и истите тие се забележани 
и пофалени од сите страни. Како 
круна на целата оваа досегашна  
работа, училиштето имаше можности 
да аплицира и горди сме што сме 
носители на една престижна награда 
како „Зелено знаме“. Во текот на 
минатата учебна година зеленото 
знаме пристигна во нашето училиште. 
На крајот од минатата година, 
училиштето доби еден паричен грант 
за што ги употребивме при промена 
на сите чешми во училиштето. Ние 
работиме и понатаму за развивање 
на еколошката свест и изнајдуваме 
можни поволни начини како да ги 
намалиме трошоците во училиштето. – 
рече Арсовска. Таа во својот поздравен 
говор ја откри тајната која училиштето 
работи на проект каде може да 
аплицираат само оние училишта кои 
се здобиле со наградата „Зелено 
знаме“. Општинското основно 
училиште „Јан Амос Коменски“, преку 
низа активности, ја подига свеста за 
екологијата во општина Карпош, за 
почиста средина и за почиста вода за 
пиење.
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ВТОРА ФИЛМСКА МАНИФЕСТАЦИЈА 
„ЏИФОНИ МАКЕДОНИЈА“
Со препознатливи виолетови маички, 
учениците од неколку основни 
училишта на територија на општина 
Карпош, се придружија кон детската 
филмска манифестација „Џифони 
Македонија“, која се одржува по 
втор пат. Петдневното дружење, 
во Кинотеката на Македонија, на 
125 основци, ќе биде збогатено со 
филмски проекции, работилници, 
дружба преку игра и многу други 
активности во знакот на мотото 
„Крстосници“ на овогодинешното 
издание. Во четвртокот (09.10), 
учениците од ООУ „Братство“, ООУ 
„Христијан Тодоровски Карпош“, ООУ 
„Аврам Писевски“, ООУ „Јан Амос 
Коменски“, ООУ „Димо Хаџи Димов“, 
ООУ „Вера Циривири Трена“, ООУ 
„Војдан Чернодрински“ и приватното 
основно училиште „Нова“, го 
проследија долгометражниот руски 
филм „Чесен пионерски збор“, а 
присутните гости од Русија, двајцата 
продуценти на филмот, беа задоволни 
од огромната заинтересираност 
и посетеност на фестивалот. За 
пофалба беа учениците, кои по 

проекцијата, заинтересирано 
дебатираа на филмската тема. Овој 
ден, беше исполнет со извидничка 
група кои на интересен начин 
ги едуцираа учесниците преку 
спортски игри. Дружењето преку 
целиот ден се одвива во четири 
работилници на различни теми: 
креативно – едукативен „Светилник“ 
каде учесниците разговараат за 
човечките чуства и емоции, Флеш моб 
„Еурека“ каде се организира група 
за танцување, театар „Крстопат“ каде 
што учесниците имаат можност да 
учествуваат во театарски претстави и 
да се претворат во актери и последната 
работилница е „Градиме стил“, во 
која се изработуваат алки, ѓердани 
и ракотворби. На 12 октомври, 2014 
година, недела, со почеток во 19.30 
часот, во кино „Милениум“, ќе се одржи 
свеченото затворање, а на истото ќе 
бидат изложени рачно изработениот 
накит. Истата вечер, ќе се презентира 
и целосниот финален производ од 
тековните работилници за време на 
детската филмска манифестација 
„Џифони Македонија“.
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ПРИЕМ НА ПРВАЧИЊАТА ОД КАРПОШ 
ВО ДЕТСКА ОРГАНИЗАЦИЈА
Под мотото „Детски права за наше 
детство“, во петокот (10.10), во ООУ 
„Вера Циривири Трена“ се изврши 
прием на првачињата во Детската 
организација на Македонија. 
Првачињата, на свечениот прием, 
ветија дека ќе ги извршуваат сите 
училишни обврски и ќе ги слушаат 
своите наставници. Тие добија беџови 
и детски пасоши како одбележје 
за зачленувањето во Детската 
организација. Директорката на 
основното општинско училиште 
„Вера Циривири Трена“, Снежана 
Карас, им посака топло добредојде 
на првачињата, која го истакна 

значењето на зачленувањето на 
секое дете во Детската организација. 
-Значаен е документот со кој се 
утврдуваат основните стандарди 
и минимални услови во поглед на 
заштитата на детето, која е усвоена 
на 20 ноември, 1989 година, од страна 
на Организацијата на Обединетите 
нации. Со тоа, се истакнува значењето 
на членувањето во оваа Организација 
како начин на остварување на 
Конвенцијата за правата на детето. 
Во рамките на приемот на првачиња, 
беше организирана пригодна 
приредба како и литературен конкурс 
на тема „Детски права за наше 
детство“.
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11 ОКТОМВРИ ОДБЕЛЕЖАН 
СО ЛИКОВНА ИЗЛОЖБА
Во знакот на државниот празник 
„11 октомври“, во петокот (10.10), 
во ООУ „Јан Амос Коменски“ се 
одржа ликовна изложба. Темата 
на ликовните дела беа поврзани 
со Денот на народното востание, 
а исрцтани од основците од сите 
училишта на територија на општина 
Карпош. Ликовната изложба беше 
во организација на одделението 
за спорт и култура при Општината, 
а помошник раководителот на 
Секторот за дејности од јавен интерес, 
Гордана Зафировска им порача на 
присутните ученици, да продолжат да 
се занимаваат со уметноста, бидејќи 

во нив веќе се гледа големиот талент 
за изработка на ликовни дела. 
-Да продолжите да боите и да цртате, 
некои од вас и ќе пишуваат текстови 
и песнички. Кога ќе пораснете да се 
натпреварувате на големи ликовни 
изложби организирани од другите 
Општини. Сигурна сум дека еден 
ден ќе добиете вредни награди, 
пофалници и благодарници затоа 
што некои од вас ќе бидат големи 
уметници. – рече Зафировска. На 
свеченото отворање на ликовната 
изложба беа поделени благодарници 
за учество и пофалници за ликовните 
педагози и за училиштата.
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УСПЕХОТ НА ЏУДИСТИТЕ 
НА МЕЃУНАРОДНИ ТУРНИРИ
Младите таленти во џудо вештини, 
редат низа медали на своите домашни 
полици. Малата екипа на џудо клубот 
„Ипон“, ја докажа својата макотрпна 
работа со младите најдобри џудисти. 
На Меѓународниот турнир „Трофеј 
Никшича“, кој се одржа во саботата 
(11.10) во Ниш, Србија, постигнаа 
врвни резултати и покажаа одлична 
борба. Арбреша Реџепи се закити со 
злато, карпошанецот Хамза Јашари 
го освои првото место и го понесе 
златниот медал, Амра Фејзула беше 
трета, а Арбр Реџепи заврши на 
петтото место на Меѓународниот 
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турнир во џудо вештини. Меѓу петте 
земји учеснички, Црна Гора, Србија, 
Босна и Херцеговина, Словенија и 
Хрватска, Македонија се покажа 
во најдобро светло. Оваа џудо 
група продолжи со освојувањето на 
медали и први места низ Балканот. На 
уште еден Меѓународен турнир „14 
Октобар“, кој се одржа во неделата 
(12.10) во Краљево, Србија, младите 
џудисти ја запознаа присутната 
публика со џудо вештините стекнати во 
домашниот клуб. На овој турнир, Амра 

Фејзула се закити со златен медал во 
категоријата до 63 килограми, Хамза 
Јашари го освои сребрениот медал 
во категоријата до 50 килограми, 
додека Арбреша Реџепи беше прва 
во категоријата до 48 килограми 
пионерки. Дека Македонија изобилува 
со млади спортски таленти, докажува 
тоа што години наназад се освојуваат 
златни медали и се освојува врвот 
во спортот. Општина Карпош го 
зазема најголемиот дел каде живеат 
најуспешни спортисти.
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