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„ПО НАЦИОНАЛНОСТ СМЕ ДРУГАРИ“

Под мотото „Што сме по националност- Ние сме другари“, основците од ООУ 
„Војдан Чернодрински’’ од Општина Карпош и ООУ „Лирија“ од Општина Чаир 
учествуваа во      мултиетничкиот проект инициран од невладината организација 
„Заеднички визии“. Ова е трета работилница во рамки на мултикултурната 
соработка на основното училиште со  која ученици  од  различна национална  
припадност се запознаваат меѓу себе  преку ваков вид на активности. 
Директорката на Војдан Чернодрински Христина Ристевска изрази големо 
задоволство, што токму ова основно училиште од Карпош  е домаќин на 
училиштето од Чаир  во кое учат основнци од различна национална и етничка 
припадност,  пред се од  албанска и турска. 
        
- Нашето училиште е секогаш отворено за ваков вид на меѓуучилишна 
соработка, преку која се уриваат етничките бариери и стереотипи. Учениците 
од двете основни училишта одлично се прифатија меѓу себе, преку разните 
видови на проектни задачи, како цртање, пишување и особено преку изведба 
на музички нумери , кои ја претставуваат нивната автохтона култура, истакна 
директорката Ристевска.

Директорката на  основното училиште „Војдан Чернодрински“ исто така, 
нагласи дека и во иднина нејзиното училиште ќе биде промотор и поттикнувач 
на вакви настани преку кои основците од училиштата во Република Македонија 
ќе се зближуваат меѓу себе, преку дружби, спортски игри, музички изведби 
и други училишни активности,  се со цел да се намали етничкиот јаз помеѓу 
учениците, и истите да се изградат во одговорни и совесни граѓани на Република 
Македонија.              
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ПРАКТИЧНО КОПАНИЧАРСТВО ЗА ОСНОВЦИТЕ
ОД КАРПОШ
Талентираните основци по ликовна уметност од сите десет основцни 
училишта, кои се наоѓааат на територијата на Општина Карпош, денеска 
беа на еднодневна работилница по копаничарство во просториите на ООУ ,, 
Аврам Писевски“. Ова основно училиште во населбата Бардовци е домаќин  
на учениците кои својот ликовен талент ќе го надоградат и со практично учење 
на дрворезбарството или популарно наречено- копаничарство. Културниот 
Центар- Карпош, овозможи  стручно лице од областа на дрворезбањето 
( копаничарството), да им ги пренесе ,, тајните“ на овој древен занает или 
според многумина – древна уметност. Директорката на Аврам Писевски , 
Марина Милеска изразни огромно задоволство , што токму ова училиште им 
овозможува на карпошовите основци да го развиваат својот уметнички талент.

- Имаме ученици од сите училипта кои се наоѓаат на територијата на локалната 
самоуправа, предложени од нивните наставници по ликовна уметност, 
како талентирани и надарени ученици токму во оваа сфера. Нашата цел е 
токму преку практицирањето на овој вид уметност, да го донаградиме веќе 
очигледниот талент кај децата, или да го поттикнеме интересот  токму за 
дрворезбање кај останатите ученици –таленти за ликовна култура. Се надеваме 
дека токму  овие ученици кои учат во училиштата во Карпош, во иднина ќе 
прераснат во вистински  копаничари – занаетчии, односно професионално 
ќе се занимаваат со оваа благородна древна уметност, нагласи Милеска.

Директорката на Аврам Писевски, додаде дека ова училипте е секогаш 
отворено за дополнителна настава по сите предмети, со цел учениците освен 
теоретското знаење кое го добивааат на редовните наставни часови, да 
имаат можност преку вакви работилници и проекти истото да го применат 
во практика, и да го зголемат своето како формално, така и неформално 
образование, кое понатаму ќе им биде од корист во животот. 
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„ПИОНЕРСКА ЖУРКА“ ВО КАРПОШ

 Во неделата  ( 23.04.2017), во библиотеката „Другарче“ во Лептокарија, за прв 
пат се одржа детскиот музички фестивал „Журка“. Основките од ООУ „Лазо 
Трповски“ од Карпош, Екатерина Лукарова и Белисима Лукарова учествуваа 
на овој детски музички фестивал со свој музичко-сценски настап. Оваа детска 
манифестација беше организирана од музичкиот педагог Кристијан Лукаров.

На фестивалот настапатуваа деца од пет до петнаесет годишна возраст, 
изведувајќи песнички, содржински адекватни на нивната возраст. Освен 
песничките, беа претставени и две игри ( една класична балетска точка и една 
модерна), со кои се збогати перформансот на музичката манифестација. 
Целта на музичката приредба е талентираните деца, практично да се 
запознаат со музиката, сцената , како и студиото, односно, сé што е поврзано 
со компонирањето и изведувањето на една музичка нумера. Овој фестивал 
е одлична можност музичко- талентираните ученици  да ги направат своите 
пионерски чекори во светот на музиката.  
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СООБРАЌАЕН ПОЛИГОН - 
ПОДАРОК ЗА „ДИМО ХАЏИ ДИМОВ“
Основното училиште од Општина Карпош „Димо Хаџи Димов“ доби на подарок 
платформа- полигон, од страна на фирмата „Окта“,   на која ќе може да се 
изведува практична настава по предметите кои во своите содржини ги учат  
основците за безбедноста во сообраќајот и сообраќајната култура.  Оваа 
сообраќајна платформа ќе остане во трајна сопственост на училиштето. 
Директорката на „Димо Хаџи Димов“ Лидија Водјаник, изрази голема 
благодарност до фирмата „Окта“ што токму на ова училиште му се подарува 
сообраќајната платформа, истакнувајќи дека таа ќе биде значајно училишно 
помагало, со кое учениците полесно и поефикасно ќе ја совладуваат 
наставната материја.

- За нас ова претставува новина во наставниот процес, и сме возбудени што 
самата платформа ќе остане во наша сопственост. Сето она што го изучуваме 
во училиштето за безбедноста во сообраќајот, сообраќајните правила и 
прописи, ќе можат учениците во пракса и да го искусат.  Тоа значи дека не 
само денешните генерации на ученици, туку и многу идни, ќе имаат полза од 
ова практично училишно помагало, преку кое многу подобро, поефективно и 
попрактично ќе ја совладаат материјата која преку учебниците теортески ја 
учат, нагласи директорката Водјаник.

Наставниците од „Димо Хаџи Димов“, кои во своите наставни предмети имаат 
тема поврзана со безбедноста во сообраќајот и сообраќајната култура, ќе 
можат платформата да ја поставуваат во училишниот двор,  и на практичен 
начин својата материја да им ја пренесат на своите ученици. 
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ТРЕТА ГОДИНА ПО РЕД – ШАМПИОНСКО МЕСТО 
ЗА ООУ „ПЕТАР ПОП АРСОВ“
Минатогодишните победници во одбојка за девојчиња во рамки на спортските 
училишни лиги, ООУ „Петар Поп Арсов“ и оваа година го земаа златниот 
пехар. Во вистинска спортска и натпреварувачка атмосфера, одбојкарскиот 
меч беше пропратен со силни скандирања од навивачките трибини кои беа 
огромна поддршка во финалниот натпревар помеѓу училиштата „Петар Поп 
Арсов“ и „Јан Амос Коменски“. Играта на одбојкарските тимови од двете 
училишта беше одлична во којашто се бореа до последниот момент. Пресуден 
победнички поен издвоија основките од  шампион-училиште, „Петар Поп 
Арсов“ кои трета година по ред го освојуваат пехарот на спортските училишни 
лиги на Општина Карпош.

Градоначалникот на Општина Карпош, Стевчо Јакимовски и претседателот 
на Советот на Општината, Сашо Лазаревски, беа присутни на финалниот 
натпревар кој бурно го следеа и навиваа. По завршувањето на одбојкарскиот 
меч, тие заедно ги поделија бронзените, сребрените и златните медали 
за освоените места на сите одбојкарки од училишните тимови. Највисоко 
вивнат златен пехар беше од рацете на одбојкарките од „Петар Поп Арсов“, 
сребрениот пехар го освои училишниот одбојкарски тим на „Јан Амос 
Коменски“, додека пак третото место или бронзениот пехар отиде во рацете 
на одбојкарките од „Владо Тасевски“.

Општина Карпош која важи за една од најспортските општини во целата 
држава, секоја година па така и оваа, доделува еднократна парична 
награда од 6.000 денари и осум месечна спортска стипендија за најдобриот, 
најталентираниот играч и за најдобриот смечев во одбојка за девојчиња. За 
оваа година заслужно на местото за најдобар играч на мечот го освои Марта 
Филиповска од победничкиот тим на „Петар Поп Арсов“, најдобар смечер оваа 
година освои капитенот на одбојкарскиот тим на „Јан Амос Коменски“, Ива 
Настевска додека пак за најталентиран играч беше прогласена надежната 
Михаела Беака од „Петар Поп Арсов“. 
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БЛАГОДАРНОСТ НА „ХИМАЛАЈКИТЕ“ ДО КАРПОШ

Карпошанката Маја Бошкоска, водач на првата македонска женска експедиција 
на Хималаите, вчера, свечено му врачи плакета на градоначалникот на Општина 
Карпош Стевчо Јакимовски во знак на благодарност од Федерацијата на 
планинарски спортови за поддршката која Општина Карпош ја има ја дадено 
низ годините за сите  планинарски експедиции. Во свое име, но и во име на 
тричлената женска експедиција, Александра Герасимова исто така од Карпош 
и Ана Грбиќ од Битола, таа се заблогодари за финансиската поддршка што 
локалната самоуправа им ја даде за нивниот проект, последниот планинарски 
предизвик, освојувањето на врвот Мера Пик 6476м во Непал, која ја спроведоа 
во периодот од 3-ти до 20 октомври минатата година.

Бошковска во разговор со општинскиот татко ги евоцираше сите спомени од 
оваа , како што вели, голема седумнаесетдневна авантура, кога ги освојуваа 
врвови со вечен снег, овој пат врвот со најубава панорама.

-          Нам, вели младата и храбра Маја, предизвик ни се височините. Но, она 
што го извлековме како животна поука од постарите наши планинари, но и 
како сопствено искуство е дека на планина не се оди со било кој. За сето 
ова време акумулирав искуство, ја барав “вистинската екипа”. Се оди со 
пријатели кои ќе ви бидат стабилна ментална и физичка потпора во секој миг 
. Тоа е главната лекција која ја научив од мојот прв високогорски успех на Мон 
Блан-Алпи 2011 година.  Искуството од оваа експедиција беше од есенцијална 
важност за сите кои следуваа.
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Пред „хималајскиот подвиг“  и по 
него, зад Маја и членките на првата 
македонска хималајска експедиција 
се бројат низа планинарски 
освојувања,  Веднаш по Алпите, вели 
младата карпошанка, ми се роди 
идејата за женска експедиција, но, 
до нејзината реализација поминаа 
повеќе од пет години. Во меѓувреме, 
се случија многу други експедиции,  
Гран Парадизо во Италија, зимско 
искачување на Триглав, Казбек во 
Грузија.

  Но, она што ја окупира Маја, 
храбрата авантуристка од Карпош се 
идните планинарски потфати. Колку и 
да не се предизвик само височините, 
сепак таа цели високо, по некоја 
„илјадарка“ погоре. Следните планови 
и се  „освојување“ на Аконкагва 6.961 
метри, највисокиот врв во Америка 
и организирање на Прва Балканска 
женска хималајска експедиција 
“Манаслу 8163 метри” во Непал.
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СООБРАЌАЈНИОТ ПОЛИГОН „ПРИСТИГНА“ 
И ВО ВОЈДАН ЧЕРНОДРИНСКИ
 Акцијата иницирана од фирмата „Окта“ продолжува и вчера во ООУ „Војдан 
Чернодрински“. Во ова основно училиште од Карпош, беше поставена и 
презентирана сообраќајната полигон- платформа, на која учениците од прво 
до петто одделение практично учеа и се запознаа со сообраќајните правила 
и прописи. Директорката на ООУ „Војдан Чернодрински“  Христина Ристовска 
изрази благодарност и воедно задоволство, што токму училиштето кое таа го 
предводи, е домаќин на овој корисен сообраќаен проект на „Окта“ со кој 
се едуцираат најмладите основци. Оваа акција е во рамките на пошироката 
кампања на приватната компанија, со која се има за цел да се подигне свеста 
за  прописите, правилата и сообраќајната култура  кај основците, како идни 
учесници во сообраќајот. 


