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МЕТОДИЈ БУЖАРОВСКИ ОД КОМЕНСКИДРЖАВЕН ПРВАК ВО ПИНГ ПОНГ
Нов државен првак на Република Македонија во пинг понг е Методиј
Бужаровски, ученик во 9 одд. во ОУ “Јан Амос Коменски“, а воедно
е член на клубот ППК “Скопје Рисови“. Методиј Бужаровски настапи
на 23. Државно првенство во кадети, кое се одржа на 15.03.2015 во
Куманово и освои победи во две категории: Прво место во поединечна
конкуренција и прво место во игра во двојки. Останати награди кои
ги има освоено се: 12 златни медали, 7 сребрени и 7 бронзени од што
може да се заклучи дека станува збор за голем талент. Настапува и
во повозрасни категории и успева секоја година да биде во „Топ 8“.
Со клубот настапува во Втора лига каде што досега ги има добиено
сите мечеви со возрасни играчи.
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КИРИЛ КОЧЕВСКИ –НОВ МЛАД ШАХОВСКИ ПРВАК ВО
УЧИЛИШНАТА ШАХОВСКА ЛИГА ВО КАРПОШ

Кирил Кочевски, Зубеир Бајрами и Кирил Николовски се новите
победници на училишната шаховска лига во Општина Карпош за
учебната 2014/2015 година. Во четвртокот, на 12 март , во ООУ „Јан
Амос Коменски“ се одржа финалето на Лигата во шах меѓу десетте
основни училишта во Карпош на кое учествуваа 120 деца од прво до
петто одделение (мала возраст). Турнирот кој е во организација на
локалната самоуправа и Шаховскиот клуб „Гамбит- Asseco SEE“ во
оваа прва завршница, беше организиран во две елиминациони кола, од
која од 120 деца во финалето влегоа 31 ученик кои се натпреваруваа
во поединечна конкуренција. Кирил Кочевски и Зубеир Бајрами,
петтооделенци од приватното училиште „Јахја Кемал“ го освоија
првото и второто место во овогодишната лига за најрана возраст,
а најмалиот Кирил Николовски, првооделенец од ООУ „ Димо Хаџи
Димов“ го освои третото место. Овој четврток, 19 март ќе се одржи
второт финале во шах за повозрасните ученици од шестто до девето
одделение од училиштата во Карпош.

Општина Карпош
Ул. Радика бр.9
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КАРПОШ СЕ ЗБРАТИМИ СО ОПШТИНА ЛАПТАСЕВЕРЕН КИПАР
Денес (17.3.2015) претпладне градоначалниците на општина Карпош
Стевчо Јакимовски и на општина Лапта во Северен Кипар Фуат Намсој,
свечено го потпишаа „Протоколот за збратимување“ меѓу овие две
локални власти. Во присуство на делегациите од двете општини, меѓу
кои и претседателот на Советот на Општина Карпош Сашо Лазаревски
и градоначалникот на Ѓонјели Ахмед Бенли, двете братски општини ги
преземаа обврските утврдени со овој Протокол кои се однесуваат
на соработка во сферата бизнисот, културата и спортот. Исто така,
изразена е добра волја и надеж за проширување на меѓуопштинската
соработка и во други региони во оваа пријателска земја. Општина
Карпош досега е збратимена со Тиват, Стари Град-Сараево, Травник,
Нови Београд, Сремски Карловци, Врњачка Бања и Триадица од Софија,
а како последна осма и општина Лапта.
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„НА ЧАЈ ВО 5„ ВО ЧЕРНОДРИНСКИ
По повод 60 години постоење на ООУ „Војдан Чернодрински„ и како дел
од проектот за соработка со родителите, училиштето организира низа
настани со кои се одбележува овој јубилеј. На 17.03.2015 год., од 17:00
до 18:00 во училиштето се одржа настанот „На чај во 5„ (English tea at
ﬁve) . Училиштето и учениците ги поканија родителите на англиски чај
во импровизираното кафуле во училишниот хол. На почеток учениците
од седмо одделение ги послужија родителите со чај и колачиња, но и
со убава мисла испишана на мали знаменца изработени од вредните
раце на учениците. Потоа родителите имаа прилика да видат како
учениците учат и се забавуваат на часовите по англиски јазик. Се
претставија со танцување и пеење на нивните омилени песни, како
и со драматизација на разни текстови на англиски јазик. Учениците
од второ и трето одделени весело пееја дел од песничките кои ги
учат на часовите, четвртооделенците и петтооделенците глумеа и
пееја дел од актуелните светски хитови, додека учениците од шесто
одделение изведоа мјузикл. За присуство на настанот родителите на
учениците платија влезница. Овие финансиски средства училиштето
ќе ги искористи за осовременување и унапредување на наставниот
процес.
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ИВАНА МАНОВА НАЈДОБРА ШАХИСТКА ВО
УЧИЛИШТАТА ВО КАРПОШ
Со т.н „големо финале“ за учениците од VI do IX одделение во ООУ„Јан
Амос Коменски“ во Карпош, заврши годинешната ичилишна лига во
шах која традиционално ја организира Општина Карпош. Првото место
во шах во чилишната шаховска лига за учебната 2014/2015 година го
освои одмооделенката Ивана Манова од ООУ„Војдан Чернодрински“,
второто му припадна на Ристе Јовчев од деветто одделение од ООУ
„Димо Хаџи Димов“, а третото место на Лазар Петровиќ исто така
ученик на „Димо Хаџи Димов“. Минатата неделе беше финалето во
шах за учениците од помалите класови, и со овој настан всушност се
заокружи големиот шаховски турнир за децата од основните училишта
од територијата на Општина Карпош за оваа година.
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„СТЕВЧО ПАК ГО ПОБЕДИ ЗАЕВ!“
На домашен терен во Струмица, гостите од Карпош, кошаркарскиот
прволигаш „Карпош Соколи“ буквално „го прегазија“ домаќинот
КК„Струмица“ од Струмица. Во редовното кошаркарско коло од
Првата лига во кошарка на Македонија „Карпош Соколи“ во Струмица
однесоа победа со 101 наспроти 63 коша за домаќините, со што го
клекнаа противникот на колена. Со оваа победа кошаркарскиот тим од
Општина Карпош директно влезе во Супер лигата во кошарка, а веќе
во среда, на домашен терен „Соколите“ го пречекуваат МЗТ-Скопје,
кога се очекува и голем кошаркарски дуел.
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