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ЕКО МАСКЕНБАЛ ВО КАРПОШ

На маскенбалот уште еднаш се покажа големата креативност на учениците,  но и 
развиената свест за „паметно“ користење на електронскиот отпад. Преку овие настани, 
учениците, всушност учат повеќе начини за алтернативно користење на отпадот, негова 
селекција и евентуална повторна обработка.

Во жири комисијата за избор на најдобрите пет маски која беше составена од  
Александра П.Илиевска (претставничка од Нула Отпад), Јана Манева Чупоска, декан 
на Факултетот за арт и дизајн – ЕУРМ, учествуваше и градоначалникот на Општина 
Карпош, Стефан Богоев, кои заедно направија избор на најдобрите пет маски.
Со цел да се обезбеди непристрасност и еднакво вреднување на трудот на учениците, 
маските беа обележани со шифри, а најдобрите пет, учениците кои најдобро го 
искористиле електронскиот отпад како креативна идеја за маски беа соодветно 
наградени.
Првото место припадна на маската именувана како „Александар Македонски на 
иднината“, носена од ученик од ООУ „Владо Тасевски“, кој е воедно и добитник на 
мобилен телефон, обезбеден од  „Нула Отпад“;

Второто место и припадна на маската „Нутрибулет“, која ја претстави  ученичка од ООУ 
„Јан Амос Коменски“ и е добитник на паметен часовник, обезбеден од „Нула Отпад“.

Третото место го доби маската „Еко цвет“ на  ученичка од ООУ „Вера Циривири – Трена“, 
која воедно е и добитничка на слушалки, обезбедени од „Нула Отпад“;
Четвртото место го освои маската „Роботроникс“ од ученикот од ООУ „Петар Поп 
Арсов“,  кој ќе биде награден со таблет, обезбеден од Општина Карпош;

Петото место е за маската „Будилник“ на ученичка од ООУ „Аврам Писевски“ добитничка 
на вредносен ваучер од издавачката куќа „Просветно дело“.
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СПОРТСКА ОПРЕМА ЗА УЧИЛИШТЕТО “АВРАМ ПИСЕВСКИ”

Во пресрет на Меѓународниот ден на спортот за развој и мир (6-ти април), Македонскиот 
олимписки комитет,  донираше спортска опрема за потребите на основното училиште 
„Аврам Писевски”.

На настанот кој се одржа во училишниот двор, присуствуваа поголем број на спортски 
работници, наставници по физичко воспитание и образование, претставници од 
Македонскиот олимписки комитет, како и градоначалникот на Општина Карпош, 
Стефан Богоев.
Ова училиште кое се наоѓа во скопската населба Бардовци, го збогати својот фонд 
на спортски реквизити, со поголем број на топки за фудбал, кошарка, ракомет и 
одбојка. Исто така, оваа училишна установа е опремена и со нови мрежи за обрачите 
за кошовите и головите. Донирани се и едукативни материјали, книги и брошури кои 
ги поттикнуваат младите да спортуваат, како и дополнителна спортска опрема за 
нормално одвивање на тренажниот процес.
Градоначалникот Богоев посочи дека Општината е фокусирана на развој на спортот 
во училиштата, а потврда за тоа се и успешните училишни спортски лиги во Карпош.

-          Овие натпреварувања меѓу учениците дополнително ги развиваат здравите навики 
кај нив. Лигите претставуваат „расадник” на нови таленти, а верувам и на идни големи 
спортски имиња од нашата Општина, рече Богоев.

Директорката на „Аврам Писевски”, Матилда Бајкова ја истакна заложбата на 
училиштето за вклучување на учениците во голем број на вонучилишни активности кои 
само ќе ја развијат креативноста кај младите.
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 Со прогласувањето на  најуспешни проекти, најубаво  среден училишен простор и 
надобра сторија, во Кинотеката на Македонија заврши реализацијата на првиот дел од 
проектот „10-ка за Карпош“. Проектот кој е наменет за сите десет училишта на територијата 
на Општината има за цел да ги актуелизира и поттикне сите креативни активности кои се 
случуваат во училиштата, при што, во фокусот е ставен ентузијазмот на самите наставници 
во соработка со учениците и родителите. Инаку, подносител на проектот е  Друштвото за 
филмска продукција и маркетинг „Фабрика продукција“, а истиот е одобрен од Советот 
на локалната самоуправа и дел од Програмата на Одделението за образование.
Првото место во категоријата „најуспешни проекти“ го освои едукативно-хуманитарниот 
проект „Љубов за Дамјан“, кој има за цел да ја развие свеста кај учениците за постоење 
ретки болести. Проектот го поднесоа тројца наставници од ООУ „Христијан Тодоровски 
Карпош“, Татјана Белковска, Оливера Павловска и Витомир Лазароски. Второто место 
во истата категорија му припадна на проектот „Како да бидам подобар-заедно можеме 
повеќе“ од ООУ „Владо Тасевски од наставниците Викторија Кочевска и Весна Масти и 
дефектологот Весна Филиповска. Третото место иму припадна на проектот „Од идеја до 
книга“ на одделенскиот наставник Билјана Стојков од ООУ „Јан Амос Коменски“.

                Во категоријата  „Најубаво уреден училишен простор“ победничка беше 
реализираната идеја на директорката Лидија Водјаник, и наставниците Соња Поповска-
Трајковска и Јане Ангеловски за „Најубава бина и хол“. Второто место го освои „Ученичкото 
катче за дружба и релаксација поднесен од Татјана Наческа педагог и Христина Ристевска 
директор на ООУ „Војдан Чернодрински“, а третата награда  му припадна на училиштето 
„Аврам Писевски“ од Бардовци, за „Мојата училница“, идеја на одделенскиот наставник 
Драгана Гавриловска Горковска. 

НАСТАВНИЦИТЕ НА СЦЕНА-„10-КА ЗА КАРПОШ“
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Во категоријата стории беа доделени четири награди од кои првото и второто место 
и припаднаа на Силвана Јорданова, професорка по француски јазик од ООУ „Вера 
Циривири Трена“ за расказите „Петар и Џамбаско“ и „Предавникот“, а третото место 
го поделија расказите „Марија“ на Вера Врзел, предметен наставник по биологија 
и природни науки при ООУ „Лазо Трповски“ и „Ме слушаш ли наставнику“ на Илија 
Пецевски,  дефектолог во ООУ „Вера Циривири“ и во „Лазо Трповски“.

Финалната манифестација на овој оригинален проект Десетка за Карпош ќе се 
одржи на 7 јуни во Македонската опера и балет, каде наставниците ќе се претстават 
во едно друго креативно издание, преку танц, глума и пеење.

СОЦИЈАЛНИ ПАКЕТИ ЗА РАНЛИВИТЕ КАТЕГОРИИ 
НА ГРАЃАНИ

 Во пресрет на Велигденските празници, денеска беа доделени 110 социјални пакети 
со прехранбени продукти и средства за хигиена, кои беа донирани од страна на 
граѓаните на Карпош во рамки на хуманитарната акција “Подај рака, донирај за 
твојот сосед”. Хуманитарните пакети на социјално загрозените лица им ги врачи 
градоначалникот на Општина Карпош Стефан Богоев.

Во просториите на урбаните заедници во Карпош 2, Владо Тасевски и Влае 1, кадешто 
се делеа пакетите,  се одржаа сесии за информирање на граѓаните за социјалните 
права кои можат да ги остварат во Општина Карпош. Притоа на присутните сограѓани 
им беше нагласено   дека локалната самоуправа нуди повеќе форми на еднократна 
парична помош за социјално загрозените лица, и тоа: за лица во социјален ризик, за 
лекување, за новороденче, при елементарни непогоди, за лица со посебни потреби...
Градоначалникот Стефан Богоев посочи дека Општина Карпош ќе продолжи да 
биде силен партнер на маргинализираните лица, а најави и други проекти кои ќе се 
реализираат во претстојниот период.

 

-                    „Хуманите патроли“ кои треба до стартуваат во скоро време, ќе 
обезбедат помош и поддршка на старите лица и на лицата со посебни потреби. Тоа 
подрабира бесплатна здравствена помош во основните форми за повозрасните, 
како и дополнителна помош во рамки на нивните домаќинства, преку преземање на 
некои секојдневни обврски кои самите се немоќни да ги извршат, рече Богоев.
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Изминативе денови, во рамки на активностите кои се дел од наставната 
програма по предметот Општество, ученици од четврто одделение од основните 
училишта “Димо Хаџи – Димов” и “Вера Циривири – Трена” ја посетија Општина 
Карпош. Имено, учениците придружувани од предметните наставници се 
сретнаа со градоначалникот  Стефан Богоев, кој со задоволство одговараше 
на нивните прашања.

Основците се интересираа за тековните активности во Општината, за начинот 
на кој може да се стане градоначалник, како и за заштита на животната 
средина. Голем број од прашањата се однесуваа на плановите на Општината 
за изградба на нови зелени површини,  како и паркови за миленици.

Богоев посочи дека заштитата на зеленилото и негово зголемување е 
приоритет, како и изградба на нови детски игралишта за спорт и рекреација 
на најмладите.

Општина Карпош ја поздравува иницијативноста на овие училишта и ги 
охрабрува и другите наставници, ученици да продолжат со посетите по други 
установи и институции.

Ваквите посети се од исклучително значење е учениците на практичен начин 
да го видат функционирањето на органите на управата, како и да ги потврдат 
своите знаења кои изворно ги стекнале од учебниците и другите учебни 
помагања.

ОСНОВЦИТЕ ВО ПОСЕТА НА ОПШТИНА КАРПОШ
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Основците - ракометари од ООУ „ Христијан Тодоровски- Карпош“, се овогодинашни 
шампиони во училишната ракометна лига во организација на Општина Карпош. 
Во еден до крај неизвесен и возбудлив натпревар, учениците-репрезентативци на 
Христијан Тодоровски- Карпош, ги победија своите врсници од ОOУ „ Петар Поп 
Арсов“, со резултат од 19-16. На третото место се пласираа основците од  училиштето 
„ Аврам Писевски“, од Бардовци. Претседателот на Советот на Општина Карпош 
Андреј Манолев, од свое име и од името на градоначалникот на Општина Карпош, 
Стефан Богоев им го честиташе освоеното прво место на ракометните шампиони и 
нагласи дека локалната самоуправа во континуитет ќе вложува во развој на спортот 
и спортските таленти.

-Општина Карпош секогаш важела за спортска општина, и со врвните резултати кои 
нашите спортисти ги постигнуваат на градско или државно ниво, тоа се потврдува. 
И  јас како спортски работник, и градоначалникот како млад човек, постојано и 
безрезервно ќе вложуваме во развојот и подигнувањето на квалитетот на спортот во 
Општина Карпош, се со цел нашите основци- таленти да се реализираат и како 
професионални спортисти, потенцираше Манолев. 

Во категоријата најталентиран играч (девојчиња) е Ана Николовска од ОOУ „ Христијан 
Тодоровски – Карпош“, додека најдобар играч кај девојчињата е Мирјана Петковска 
од „ Вера  Циривири –Трена“. Најдобар голман е Марко Доневски, од OОУ „ Христијан 
Тодоровски- Карпош„, додека најефикасен стрелец е Виктор Додевски од ОOУ „ 
Лазо Трповски“. Најталентиран играч кај момчињата е Јован Фичорски од Петар 
Поп Арсов, додека за најдобар играч во оваа ракометна карпошова лига 2017/2018 
година е прогласен Андреј Крстевски од ОOУ„ Христијан Тодоровски- Карпош“.

ШАМПИОНСКА РАКОМЕТНА ТИТУЛА ЗА ООУ „ 
ХРИСТИЈАН ТОДОРОВСКИ-КАРПОШ“
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