
ОПШТИНА 
КАРПОШ
НЕДЕЛЕН

Е - БИЛТЕН 
ИЗГОТВУВА: 

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ОДНОСИ 
СО ЈАВНОСТА



15 - 31 Мај 2017 Билтен бр. 257

www.karpos.gov.mk
gradonacalnik@karpos.gov.mk 2

КАРПОШАНИ - ШЕСТИ НА УЧИЛИШНАТА ЕВРОВИЗИЈА
Со преработка на песната „Признавам“ од Маријана и Росана, основците 
од „Петар Поп Арсов“ го освоија високото шесто место на овогодинешната 
училишна евровизија – (Etwinning Schoolvision 2017), во конкуренција од 33 земји 
од европскиот континент.

Оваа манифестација се одржува по деветти пат, во чии рамки ООУ „Петар 
Поп Арсов“ го одбележа своето дебитантско учество. Како единствени 
претставници од нашава земја,  „распеаните карпошани“ го остварија 
досега, најдобриот успех од сите македонски претставници  кои учествувале 
на училишната европска музичка сцена.

Проектот Etwinning Schoolvision 2017 (училишна евровизија) е реализиран 
преку националната агенција за европски образовни програми и мобилност. 
Под менторство на просветните работници Олгица Бајалџиева, (како Etwin-
ning амбасадор) и наставникот по музичко образование, Дејан Миленковски, 
учениците работеа на проектот цели три месеци. 

Тие, посветено се ангажираа околу вокалната и инструменталната 
интерпретација на децата, снимањето на композицијата и идеите за видео 
записот.  Целта на проектот е учениците да ја претстават својата земја преку 
фолклорот и музиката  и воодно да се запознаат со  културните обележја на 
другите европски земји.  Целата комуникација како и подготовките на сите 
земји  се одвиваше преку интернет и социјалните мрежи.

Снимените видео записи од секоја земја требаше да се прикачат на 
официјалната страна на Schoolvision 2017 најдоцна до 5 мај, а потоа следеше 
гласањето кое траеше до 11 мај.  Сепак, победникот го одредија децата откако 
претходно ги гледаа сите видео спотови и потоа гласаа за своите фаворити. 
На 12 мај преку веб конференција, беа објавени конечните резултати и 
победникот на Schoolvision 2017 (Шпанија), доби трофеј, специјално нарачан 
и испечатен со името на училиштето.
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ООУ „ВЛАДО ТАЕВСКИ“ ПРВИ НА ДРЖАВНОТО ХОРСКО 
НАТПРЕВАРУВАЊЕ
Октетот од ООУ „Владо Тасевски“ под раководство на менторот Елизабета 
Сакоман Станоеска, освои прво место на Државниот натпревар во Кавадарци 
со извонредната изведба на „Дафино вино црвено”. По освоеното место 
хористите од ООУ „Владо Тасевски“ добија покана за учество на Меѓународниот 
натпревар кој ќе се одржи во Охрид и Бугарија.
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ООУ „ДИМО ХАЏИ ДИМОВ“ И ООУ „ПЕТАР ПОП АРСОВ“ 
ШАМПИОНИ ВО БЕЛИОТ СПОРТ
Основците од „Димо Хаџи Димов“ и основките од „Петар Поп Арсов“ се екипни 
победници на тенискиот турнир за основни училишта од Општина Карпош, 
кој се одржа од 20-ти до 25-ти април годинава.  Во машка конкуренција, 
второто место и припадна на екипата од ООУ „Петар Поп Арсов“, додека, кај 
девојчињата, екипата од ООУ „Војдан Чернодрински“ заслужено ја обезбеди 
втората позиција.

Традиционалниот училишен тениски турнир се одржа по трет пат, на тврда 
подлога на тениските терени „Павел Шатев“ (кај вештачката карпа) во 
организација на Т.К. „Фан Тенис“, под покровителство на Општина Карпош. На 
турнирот учествуваа седум општински училишта, како  и приватното училиште 
„Јахја Кемал“, кое се наоѓа на територија на локалната самоуправа.

Во поединечна конкуренција кај девојчињата, првото место го  освои Миа 
Спасовска, второто, Сара Гилеска, а третата позиција и припадна на Јована 
Лалиевска. Кај момчињата, најуспешен беше Александар Казлевски, 
среброто му припадна на Срѓан Спасеновски, а како третопласиран заврши 
Дарко Колевски. За нај фер-плеј екипа во рамките на тенискиот турнир, беше 
прогласено училиштето „Јахја Кемал“.  
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ПРВО МЕСТО ЗА „БИОЛОГОТ“ ЉУБЕН АТОВ
Основецот Љубен Атов од ООУ „Јан Амос Коменски” го освои првото место 
на Државниот натпревар по биологија, предводен од менторот-професор по 
биологија Олимпија Јовческа. Пред околу десеттина дена, на 20 мај, се одржа 
Државното првенство по биологија за основно образование на Природно-
математичкиот факултет во Скопје. Ова е уште еден доказ дека во Општина 
Карпош живеат талентирани карпошани.
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ЗЛАТЕН ПЕХАР ЗА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАРИТЕ ОД „КОМЕНСКИ”

 Учениците од ООУ „Јан Амос Кoменски” заслужено го освоија златниот 
пехар на  минатогодишното натпреварување по електротехника. Во 
Средното електротехничко училиште на Град Скопје „Михајло Пупин”, 
свечено беше отворен шестиот по ред натпревар во знаење меѓу учениците 
од основните училишта од подрачјето на Град Скопје,  под мотото „Денови 
на Електротехниката”. Во рамки на свеченоста по повод отворањето на 
манифестацијата, директорот на СУГС „Михајло Пупин”, Ефтим Пејоски им ги 
додели наградите на минатогодишните победници, тимот ученици од ООУ „Јан 
Амос Коменски” од Општина Карпош.  Награда за успешно менторство  доби 
и професорот по физика Рада Стаменкоска. Општина Карпош се  гордее со 
постигнатиот успех на учениците.


