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ПЕТАР ПОП АРСОВ ЈА ПРЕТСТАВУВА МАКЕДОНИЈА НА 
ДЕТСКАТА УЧИЛИШНА ЕВРОВИЗИЈА
Основното училиште од Карпош „Петар Поп Арсов“ е единствениот училишен 
претставник на Детската училишна евровизија. По деветти пат, училишта од над 
30 европски земји, до крајниот рок на 11 мај, ќе „прикачуваат“ видео записи со 
кои ќе се претставуваат земјите учесници.

Македонските основци од Карпош, неколку девојчиња и момчиња од Карпош, 
со песната „Признавам“ од Маријана и Росана ќе ја претстават Република 
Македонија на овој детски училишен фестивал. Вметнувајќи фолклорни музички 
инструменти како тапан и  кавал, во видеозаписот на интерпретацијата на 
оваа песна, македонската фолклорно- музичка култура ќе биде претставена 
во европски рамки.

На  14 мај, ќе биде прогласен победникот на овој оригинален детски музички 
фестивал, на кој училишта од цела Европа, ја претставуваат својата автентична 
музичка култура. 
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ГЕЛЕНДЕРИ НА НОВИТЕ СКАЛИ ВО ТРНОДОЛ
Денеска, на скалите кои водат од Козле кон населбата Трнодол во 
Општина Карпош беа поставени нови гелендери (ограда на скали) . Овие 
инфраструктурни помагала се ставија  со цел да се подобри безбедноста 
на граѓаните,  кои ги користат скалите секојдневно во овој дел од Општината. 
Оградата на скалите кои водат до Трнодол е долга 51 метар, висока 60 
сантиметри, додека помошниот држач на оградата е долг 100 метри.  
Поставените гелендери на новите скали во Трнодол претставува   инвестиција 
обезбедена од буџетот на локалната самоуправа. 
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МИХАЕЛА ЗРМАНОВСКА – ШАХОВСКИ АС ВО 
КАРПОШОВАТА ЛИГА
Во основното училиште ,,Јан Амос Коменски“ од Карпош се одржа 
шаховски турнир во рамките на шаховските училишни лиги. На овој турнир се 
натпреваруваа основците од второ до петто одделение, ученици во училиштата 
во Општина Карпош.

Победник во овој шаховски училишен турнир е Михаела Зрмановска од 
училиштето Јахја Кемал. Антон Златков од Јахја Кемал се пласираше на второто 
место, додека Кирил Николовски од ООУ ,,Димо Хаџи Димов“ го освои третото 
место на шаховското натпреварување. Во четврток ќе се одржи продолжение 
на шаховското училишно натпреварување на кое ќе се натпреваруваат меѓу 
себе учениците од шесто до деветто одделение.
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ОСНОВЦИТЕ ИГРАА ПОЛУФИНАЛЕ ВО КОШАРКА
Денеска се одиграа полуфиналните натпревари помеѓу учениците -спортисти 
од основните училишта од Општина Карпош. Кошаркарите од  ООУ „Димо 
Хаџи Димов“ успеаја да ги совладаат своите противници, учениците од ООУ 
„Петар Поп Арсов“, додека пак во натпреварот помеѓу учениците од ООУ 
„Војдан Чернодрински“ и учениците од ООУ „Вера Циривири Трена“ извојуваа 
победа основците од Војдан.
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НАЈМЛАДИТЕ КАРПОШАНИ ТВОРЕА НА „ДЕЛФИНА“
Денеска, на плоштадот ,, Делфина“ во населбата Влае се одржа ликовен 
хепенинг за најмладите карпошани. Општина Карпош во соработка со 
Детскиот ликовен центар им овозможи на дечињата од јавните детски установи 
во Карпош да цртаат и творат,  и на тој начин да го изразат својот ликовен 
талент. Како што истакна заменик-  раководителката на Секторот за дејности 
од јавен интерес Гордана Стојчевска – Зафировска, ова е втора година по 
ред како локалната самоуправа и Детскиот ликовен центар ја одржуваат оваа 
ликовна манисфестација за најмладите жители на Карпош.

-       По шест дечиња од четирите  градинки во Општина Карпош сликаа и твореа  
уметнички дела во слободен стил. На тој начин, децатата ја изразија  својата 
креативност и сликарска дарба.  Нашата цел е да го поттикнеме уметничкиот 
талент кај најмладите, сé со цел во иднина,  некој од нив да се реализира како  
професионален уметник, нагласи Стојчевска- Зафировска.

Освен долгогодишната соработка на Општина Карпош со Детскиот ликовен 
центар преку која се реализираа голем број на ликовни манифестации за 
основците од Карпош, од минатата година и најмладите жители на Карпош, 
односно дечињата кои учат во градинките кои се наоѓаат на територијата на 
локалната самоуправа, имаат можност да го развиваат, поттикнат или пак 
надградат својот ликовен талент.
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ЕМИЛ РИСТЕСКИ ШАХОВСКИ ШАМПИОН

Во ООУ „Јан Амос Коменски“ вчеравечер, се одиграа финалните натпревари 
во шаховското училишно натпреварување. Од вкупно 68 натпреварувачи 
во финалниот турнир пласман обезбедија 32 шахисти. Емил Ристески од 
училиштето „Јахја Кемал“ е победник на овогодинешниот турнир во кој 
учествуваа основци од училиштата во Карпош од шесто до деветто одделение. 
Освен „златниот“ Ристески, второто и третото место на овој шаховски турнир 
го освоија учениците од училиштето „Владо Тасевски“.

Матео Ефтовски на крајот од шаховското натпреварување заврши како 
вицешампион, додека Миле Костески од истото училиште го освои третото 
место. Ова шаховско натпреварување е во рамките на шаховските училишни 
лиги, преку кое основците кои учат во училиштата од Општина Карпош го 
развиваат својот талент за оваа древна игра, со можност во иднина некој од нив 
да прерасне во професионален шахист, кој ќе ги „брани боите“ на државата 
во меѓународните натпреварувања.

 


