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ПОБЛИСКУ ДО ФРАНЦУСКАТА КУЛТУРА
	 По	повод		Меѓународниот	ден	на	Франкофонијата,	в	недела	(20.03.2016)	
во	Т.Ц	„Рамстор“,	се	одржа	работилница	на	тема:	професии,	изработка	на	
сликовници,	симулации	и	игри	на	меморија.	Во	рамки	на	овој	културен	настан	
учествуваа	 основците	 од	 ООУ	 ,,Аврам	 Писевски“,	 ,,Вера	 Циривири	 Трена“	
и	 	 ,,Христијан	 Тодоровски	 -	 Карпош“,	 училишта	од	 општина	 Карпош,	 во	 кои	
се	 изучува	францускиот	 јазик.	 На	работната	манифестација	 со	 основците	
од	 	 VI	 до	 XIX	 одделение,	 активни	 беа	 и	 аниматорите	 и	 	 претставниците	 од	
Францускиот	културен		центар.
	 Креативната	 работилница	 ги	 збогати	 учениците	 со	 нови	 знаења,	
вокабулар	и	поразновиден	начин	на	изучување	и	совладување	на	францускиот	
јазик.	Оваа	средба	беше	одлична	можност,	учениците	од	различни	училишта	
да	се	запознаат		меѓу	себе.
	 Настанот,	 исто	 така,	 беше	 можност	 присутните	 ученици	 освен	 со	
францускиот	јазик,	да	се	запознаат		со	француската	култура	и	со	целокупниот	
начин	на	живот	во	Република	Франција.
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ОДБЕЛЕЖАН СВЕТСКИОТ ДЕН НА ПЛАНЕТАТА ЗЕМЈА
	 Оваа	 година,	 во	 духот	 на	 веќе	 востановената	 традиција,	 учениците	од	
ООУ	„Јан	Амос	Коменски“	го	одбележаа	Светскиот	ден	на	планетата	Земја.
	 Основците	од	единственото	училиште	на	територија	на	Општина	Карпош	
кое		 го	има	стекнато	статусот	„Зелено	знаме“,	 го	заживеаја	својот	двор	со	
низа	еко	активности	кои	ги	спроведоа	во	текот	на	денот.
	 Тие,	 воедно,	 го	одбележаа	и	доаѓањето	на	пролетта,	 па	 така,	 	 дел	од	
учениците	 ги	 засадија	 пролетните	 и	 летните	 насади	со	цвеќиња	и	 дрвца	 во		
училишната	средина.	Најмалите	ученици	 ја	украсуваа	оградата	со	шарени	
креди	и	насликаа	цртежи	се	еко-	тематика,	а	пак	поголемите	ги	варосуваа	
дрвцата	 со	 цел	 да	 ги	 заштитат	 од	 несакани	 и	 штетни	 инсекти	 и	 болести.	
Директорката	на	ООУ	„Јан	Амос	Коменски“,	Емилија	Арсовска	по	прошетката	
низ	 училишниот	 двор,	 задоволно	 проговори	 за	 постигнатиот	 резултат	 на	
училиштето	на	еколошки	план.
	 	 -Со	оглед	на	тоа	дека	сме	носители	на	т.н.	„Зелено	знаме“,	највисок	
еколошки	статус,	беспрекорно	се	организираме	кога	се	работи	за	еко	акции.	
Активностите	ги	извршуваат	учениците	зависно	од	нивната	возраст.	Дел	од	нив	
работат	на	еколошката	патрола	која	што	функционира	редовно	во	нашето	
училиште,	односно	забележуваат	во	што	сме	добри	овој	месец	во	заштитата	
на	животната	средина,	а	во	што	треба	да	се	подобриме.	Секоја	година	имаме	
разновидни	активности	и	статусот	„Зелено	знаме“	ќе	треба	да	го	одбраниме	
со	тоа	што	го	работиме	во	текот	на	цела	учебната	година	–	истакна	Арсовска.
	 Целта	на	оваа	акција	е	да	се	подигне	нивото	на	свест	кај	жителите,	за	
зачувување	 на	 животната	 средина,	 односно	 да	 укаже	 на	 загадувањето	 на	
воздухот	и	водата,	радиоактивното	зрачење,	исцрпувањето	на	ненадоместливите	
енергенси.	Светскиот		ден	на	планетата	Земја	ја	одбележуваат	повеќе	од	175	
држави	ширум	светот.
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КАРПОШ НА „РОДЕНДЕНОТ“ НА ТРАВНИК
 
	 По	 повод	 21	 март,	 Денот	 на	 општина	 Травник,	 Босна	 и	 Херцеговина,		
делегација	 на	 Општина	 Карпош	 предводена	 од	 градоначалникот	 Стевчо	
Јакимовски	 и	 претседателот	 на	 Советот	 Сашо	 Лазаровски,	 отпатува	 во	
официјална	посета	на	оваа	збратимена	општина	на	Карпош.
	 По	тој	повод,	на	свечената	академија,	беше	потпишан	Меморандум	за	
соработка	меѓу	општините	Травник	и		Карпош,	во	кој	се	зацртани	правците	за	
идната	соработка	меѓу	двете	локални	власти.
 
	 Потписници	на	Меморандумот	се	градоначалникот	на	Општина	Карпош	
Стевчо	Јакимовски	и	началникот	на	Травник	Адмир	Хаџиемриќ.
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РАКОМЕТНО СРЕБРО ЗА ОСНОВЦИТЕ 
ОД „ДИМО ХАЏИ ДИМОВ“
	 Со	четири	победи	и	еден	пораз,	
учениците	од	ООУ	„Димо	Хаџи	Димов“	
–	 (о.	 Карпош),	 го	 освоија	 второто	
место	 на	 финалниот	 натпревар	 на	
градското	ракометно	првенство,	 кое	
се	 одигра	 денеска	 во	 спортската	
сала	 на	 ООУ	 „Круме	 Кепески“	 –	
(о.	 Кисела	 Вода).	 Покрај	 водството	
од	 11:9,	 ракометарите	 од	 општина	
Карпош,	 не	 успеаја	 до	 крај	 да	 ја	
задржат	предноста	и	 во	драматична	
завршница	 загубија	 од	 ООУ	 „Гоце	
Делчев“	 –	 (о.	 Илинден),	 со	 резултат	
11:12.

Сепак,	 карпошовите	 ракометари	
постигнаа	 голем	 успех,	 бидејќи	 овие	
две	 првопласирани	 екипи	 ќе	 бидат	
единствени	 претставници	 од	 Скопје,	
кои	 ќе	 учествуваат	 на	 Државното	
училишно	 првенство	 во	 ракомет.	
Според	 правилата	 на	 Сојузот	 на	
училишни	 спортови,	 основците	 од	
Карпош	 за	 освоеното	 второ	 место,	
имаат	 право	 да	 бидат	 домаќини	
на	 претстојното	 Државно	 училишно	
првенство	во	ракомет.
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КУЛТУРНО ЗБЛИЖУВАЊЕ СО ЧЕШКА

	 Под	 покровителство	 на	 УНЕСКО,	 денеска,	 во	 училишниот	 хол	 на	 ООУ	
„Јан	Амос	Коменски“	беа	изложени	 19	 детски	цртежи	со	познати	 личности	
од	 	 научниот,	 културниот	 и	 политичкиот	живот	 на	 Република	 Чешка.	 На	 оваа	
културна	манифестација	присуствуваа	и	амбасадорот	на	Република	Чешка	
во	Македонија,	Мирослав	Рамеш	и	неговиот	заменик,	Јозеф	Брож,	кои	секоја	
година	доаѓаат	во	работна	посета	на	ова	училиште.	Основците	од	„Коменски“,	
заедно	со	чешките	дипломати,	ги	разгледаа	ликовните	творби	и	коментираа,	
за	животот	на	познатите	чешки	великани	и	нивните	дела,	 кои	 ја	одбележале	
богатата	историја	на	оваа	централно-источна	европска	земја.
	 Ликовната	изложба,	 која	 тематски	 го	 носи	насловот	 „Познатите	 чешки	
личности	–	претставени	преку	детски	цртежи“,	ќе	биде	отворена	за	скопската	
јавност	 15	 дена.	 Оттука,	 таа	 се	 сели	 во	 Охрид,	 за	 потоа	 да	 патува	 и	 низ	
останатите	европски	метрополи.		Традиционалната	изложба	се	одржа	во	знак	
на	 одбележување	 на	 патрониот	 празник,	 со	 кој	 овој	 петок,	ООУ	 „Јан	Амос	
Коменски“	ќе	наврши	52	години	од	своето	постоење.	Во	духот	на	заедничката	
соработка,	 учениците	 им	 подарија	 на	 чешките	 дипломати,	 неколку	 рачно	
изработени	 креативни	 дела,	 кои	 симболично	 ги	 претставуваат	 добрите	
Македонско-Чешки	културни	релации.
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„ПЕТАР ПОП АРСОВ“ ШАМПИОН ВО ОДБОЈКА
	 Во	еуфорична	навивачка	атмосфера,	денеска,	пред	полните	трибини	
во
С.Ц.	 „Форца“,	 се	 одигра	 финалниот	 натпревар	 во	 одбојка,	 кој	 се	 одржа	
во	 рамки	 на	 спортските	 училишни	 лиги	 2015/2016,	 кои	 традиционално	 се	
организираат	 во	 основните	 училишта	 кои	 се	 на	 територијата	 на	 Општина	
Карпош.	Големото	финале,	годинава,	го	понесоа	најдобрите	одбојкарки	од	
екипите	на	ООУ	„Петар	Поп	Арсов“	и	,,Лазо	Трповски“.	Во		изедначен		и	крајно	
неизвесен	натпревар,	со	многу	пресврти	до	самиот	крај,	победник	во	круната	
на	завршницата	стана	одбојкарскиот	 тим	на	ООУ	 ,,Петар	Поп	Арсов“	кој	 го	
победија	својот	ривал	со	резултат	од	2	спрема	1	во	сетови.
	 Второто	и	третото	место	го	освоија	одбојкарките	на	ООУ	,,	Лазо	Трповски“,		
односно	ООУ	,,Димо	Хаџи	Димов“.
	 Младата	одбојкарка	Елена	Атанасовска	од	 „Петар	Поп	Арсов“,	беше	
прогласена	 за	 најталентиран	 играч,	 додека	 Мартина	 Петровска	 од	 „Димо	
Хаџи	 Димов“	 го	 доби	 признанието	 за	 најдобар	 смечер.	 Најдобар	 играч	 во	
натпреварувањето	е	ученичката	Бојана	Маројевиќ	од	„Лазо	Трповски“.
	 Претседателот	 на	 Советот	 на	 Општина	 Карпош,	 Сашо	 Лазаровски,	
им	 додели	 пехари	 на	 првите	 три	 училишта,	 и	 ги	 одликуваше	 	 одбојкарките	
со	златен,	сребрен	и	бронзен	медал,	соодветно	на	освоеното	место	во	ова	
натпреварување.
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УЧИЛИШНА СОРАБОТКА ВО ДЕЛОТ 
НА МЕЃУЕТНИЧКАТА ИНТЕГРАЦИЈА
	 Успешната	 соработка	 помеѓу	 ООУ	 „Димо	 Хаџи	 Димов“	 и	 партнер	
училиштето	ООУ	„Луиѓи	Гура	Куќи“	од	Желино,	во	вторникот	(22.03.2016),	двете	
училишта	ја	потврдија	со	низа	разновидни	активности.
	 Во	рамките	на	проектот	за	„Меѓуетничка	интеграција	во	образованието“,	
учениците	од	двете	училишта	работеа	во	работилници	во	кои	ги	подготвуваа	
личните	творби,	изработуваа	апликации,	садеа	цвеќиња	во	знак	на	пријателство,	
како	и	креирање	на		интерактивни	квизови,	а	во	дел	од	активностите	беа	вклучени	
и	наставниците	од	двете	училишта.	На	средбата	учениците	и	наставниците	се	
дружеа	и	ги	договараа	следните	активности	кои	ќе	ги	реализираат	во	иднина.
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„ЗЛАТНИ СТИХОВИ“ ЗА ПОЕТЕСИТЕ ОД КАРПОШ
	 Две	основки	од	ООУ	„Вера	Циривири	Трена“	се	добитнички	на	златна	и	
сребрена	плакета,	на	XII-то	издание	на	Меѓународниот	натпревар	во	поезија	
и	 драма	 „Замокот	 Кастело	 ди	 Дуино“,	 кој	 се	 одржа	 од	 18-21	март	 во	 Трст	
(Италија).
	 Во	категоријата	Giovanissimi	 (под	16	год.),	Марија	Антониева	и	Теодора	
Бајкова,	 напишаа	 40	 комплексни	 стихови	 на	 тема:	 „Гестот	 и	 генезата“.	
Своите	литерарни	емоции,	младите	поетеси	ги	обликуваа	под	менторство	на	
наставничката	по	македонски	јазик,	м-р	Матилда	Бајкова.	Младите	карпошанки	
освен	 меѓународното	 признание,	 се	 стекнаа	 и	 со	 драгоцено	 искуство	 во	
градот	на	поезијата,	другарувајќи	со	ученици	од	над	50	земји	во	светот.
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„КОМЕНСКИ“: ПЕТ ДЕЦЕНИИ ОБРАЗОВЕН ПОДЕМ
	 Во	 петокот	 (25.03.2016),	 со	 пригодна	манифестација,	 пред	 присутните	
родители,	 наставници,	 претставници	 од	 локалната	 самоуправа	 и	 од	
збратимените	 училишта,	 ООУ	 ,,Јан	 Амос	 Коменски“	 ја	 одбележа	 52	
годишнината	од	своето	постоење.
	 Директорката	 на	 училиштето	 Емилија	 Арсовска	 во	 својот	 пригоден	
говор,	истакна	дека	ова	училиште	веќе	52	години,	образува	кадри,	кои	потоа	
се	истакнати	и	успешни	граѓани	и	дејци	во	разни	сфери	на	живеењето.	Таа	
напомена	дека	ова	училиште	е	прво	во	Општина	Карпош,	во	кое	е	отворен	,,	
Креативниот	центар	Карпош“,	како	лабoраториски	центар	во	кој	талентираните	
ученици	можат	да	се	надоградуваат	и	да	ги	развиваат	своите	вештини.	По	тој	
повод,	патрониот	празник	на	училиштето	кое	го	носи	името	на	чешкиот	педагог	
Јан	Амос	Коменски,	беше	прославен	со	програма,	насловена	како	,,Наука	
и	 едукација	 -	 за	 секоја	 идна	 генерација“	 подготвена	 од	 учениците.	 По	 тој	
повод	беше	емитуван	 	 	краток	документарен	филм,	 	во	кој	беше	прикажан	
историјатот	на	училиштето	и	беа	претставени	екперименти	од	основците.
	 -„Јан	 Амос	 Коменски“	 по	 целосната	 изградба	 и	 реконструкција	 на	
спортската	сала,	со	право	го	носи	епитетот	на	најмодерно,	најсовремено	и	
технички	опремено	училиште	во	Општината,	со	гордост	истакна	Арсовска.
	 Учениците	 од	 ова	 престижно	 училиште,	 за	 својот	 патронат	 изведоа	 и	
претстава	во	која	ги	нагласија	предностите	од	,,еколошката	ефикасност“,	со	
примери	за	рационално	користење	на	енергијата	во	секојдневието	на	едно	
семејство.	 На	 крајот	 од	 програмата,	 учениците	 од	 ,,Јан	 Амос	 Коменски“	
презентираа	практична	изведба	на	научни	експерименти,	кои	ги	подготвија	во	
научната	лабораторија	во	рамки	на		,,Креативниот	Центар	Карпош“.


