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 Почитувани, 

Се обраќам во името на св. Климент, патронот 
на нашиот град Охрид. Охрид е град којшто го 
има единствениот епитет Ерусалим на 
Балканот, што значи декаОхрид е градот од 
кој зрачи духовната енергија на половина 
Европа, Охрид е градот од кој зрачи енергија 
на посебно писмо, со посебна топлина и со 
посебен глас кој го чува највеличенственото 
слово, македонски да се слуша и говори. 
Македонија е земја со најдолга христијанска 

традиција во Европа. На нејзината територија се наоѓаат најстарите 
ранохристијански базилики и тие се во нашиот град. Да ја гледаме историскат а 
вертикала на Охрид и врската со христијанската религија. Ако Лидија била онаа 
што го прифатила христијанството од апостолот Павле, Охрид бил градот во  кој 
се направил сакрален храм на верата. Затоа и денес се зборува дека нашиот 
град има 360 цркви.  Ова неминовно го врзуваме со св. Климент. Кој е св. 
Климент? Духовна енергија која зрачи  повеќе од десетина векови. Идол кој го 
зачува светото писмо на светите браќа Кирил и Методиј. И со тоа ја освои 
половина Европа. 

Ние сме мала земја, но го имаме највредното злато:, а тоа е духовната моќ. Ако 
имаш јазик – имаш  и постоење. 

Школството во Охрид ,а воедно и  Македонија е врзано за Охрид и охридскиот 
крај во кој  има легендарен, романтичарски и историски поглед и историско 
паметење на традицијата и вековната универзализација во просветителското 
европско милје кое, недвојбено, се врзува со светото светиклиментово зрно, 
фрлено во овокрајната плодна духовна почва, озрачено од вечниот светлосен 
сончев извор, изртено и разгрането во севкупниот духовен европски простор – 
сето врзано со делото на св. Климент Охридски 

 Среќни сме што нашето училиште  истовремено претставува и културно-
историски споменик и духовен реактор на младите генерации чии членови ги 
исполнуваат светските научни и културни простори. Со тоа ние стануваме 
универзален град кој шири универзална духовна вредност. Ние сме на сите 
планетарни простори. Таа е идејата на нашиот патрон св. Климент Охридски. 



        Со песна низ европските метрополи 

 Ние хористите од средното општинско училиште ,,Св. Климет Охридски” 

Охрид имавме можност да присуствуваме и учествуваме на јавен настап во 

Бриж-Белгија. Сите со непрпение чекавме да дојде мај и да тргнеме на пат. 

Така на 4 мај 2016 година ние тргнавме од Охрид желни да се запознаеме со 

оваа далечна дестинација. Бидејќи патот беше многу долг решивме еден ден 

да преспиеме и во Загреб-Хрватска. Уште од далеку не повикуваше 

катедралата издигната во центарот на Загреб. Но, пред да одиме на прошетка 

низ градот отидовме во средното училиште да се запознаеме со нашите 

водачи. Беа многу љубезни и не прошетаа низ градот, раскажувајќи ни за 

знаменитостите и за историјата на градот. Видовме голем број споменици, 

црквата Свети Марко, плоштадот и историскиот музеј. Вечерта си отидовме 

воодушевени и многу уморни. Следниот ден тргнавме за Белгија подготвени 

да запознаеме нови места. Во градот пристигнавме во доцните вечерни 

часови уморни од патот, но сепак не можевме да ги тргниме погледите од 

прекрасните вечерни пејсажи на  градот. Утредента од прозорецот на хотелот 

забележавме голем број ветерници кои се капеа во сончевите зраци. 

Едноставно глетката беше како на сон . И така белгиската авантура започна. 

Одејќи по тесните камени улички стигнавме до плоштадот. Останавме без 

здив, гледајќи во прекрасната архитектура. Уникатните белгиски куќарки, саат -

кулата,  голем број музеи и споменици беа само дел од  знаменитостите кои 

не повикуваа да ги посетиме 

и да им се воодушевуваме. 

Бриж познат како Венеција на 

северот поради големиот број 

канали со кои е опкружен, не 

засени со својата убавина. 

Но, најубаво од се беше 

стариот дел на градот. Голем 

број катедрали беа 

обиколени со вода и 

прекрасна флора. Лебеди 

пливајќи низ водите од време 

навреме замавнуваа со своите крилја на зајдисонцето. Беше прекрасно. 

Вечерта иако бевме уморни отидовме на луна парк, на вртелешки од кои 

можеше да се направи прекрасна панорама на градот.  



Едно исто така интересно искуство и авантура  беше тоа што 

преноќивме во спортска сала во вреќи за спиење. Следниот ден отидовме 

на фестивалот на кој и ние требаше да настапиме. Тој беше на отворено во 

еден прекрасен парк каде што голем број млади луѓе беа дојдени  да го 

гледаат настапот, да се релаксираат во пријатната околина или едноставно 

да уживаат. Имаше групи  од разни страни на светот кои ги изведуваа 

своите перформанси воодушевувајќи ги посетителите. Попладнето уште 

еднаш прошетавме низ градот каде што имавме можност да разгледаме 

уште некои знаменитости. Така го запознавме нашиот сон наречен Белгија. 

Но, нашето патување не заврши тука. На потот за дома го посетивме и 

градот Келн во Германија кој се простираше во прегратките на реката 

Рајна.  

Иако бевме  кратко време,  уживавме во убавините на градот. На 

враќање времето ни поминуваше побрзо и поинтересно, низ смеа и песна  

благодарејќи на новостекнатите пријателства во автобусот. Ништо не не 

спречи  да ја земеме гитарата во автобусот и да запееме на зајдисонцето. 

Последна станица ни беше Белград. Тука заврши оваа наша прекрасна 

авантура, но сепак спомените и доживувањата засекогаш ќе останат во 

нашите сеќавања.       

            Ана Филипче II-8  

      

 

 

 

 

 

 

 

 



                      Едно ученичко доживување од Софијa 
 

 Ученичките екскурзии се убаво осмислени, добро организирани и навистина се 

неповторлива можност да се посетат интересни и убави места низ Балканот, a воедно 

нудат извонредни искуства и дружење во голема мера со нашите соученици. 

Оваа екскурзија во главниот град на 

Бугарија, Софија, беше организирана од 

страна на професорката Јасминка 

Ивановска по хемија и професорката 

Славка Јанеска по македонски јазик. 

        Планирано беше на оваа екскурзија 

да се тргне  во 12 часот на полноќ, петок 

наспроти сабота (21-22.10). Па, во 

одреденото време сите подготвени и 

возбудени го започнавме ова 

прекрасно патешествие. 

Најубавиот дел од сите ексурзии е онај 

поминат токму во автобусите заедно со друштвото.  Уште при самото тргнување, иако 

беше доцна, нашиот автобус ечеше од смеа и   песни. 

Патувањето се одвиваше мирно, а македонско-бугарската граница ја преминавме без 

проблем.Ноќта помина во патување низ Бугарија, а околу 7:30 часот утрото 

пристигнавме во Петрич, каде прва дестинација ни беше  музејот на баба Ванѓа. На 

кратко за нејзиниот живот и историја се запознавме тука, а она што го научивме и што 

ми остана навистина во сеќавање е дека таа е родена во 1911 година во Струмица, 

Македонија. На возраст од 12 години Ванѓа го изгубила видот поради ненадејно 

торнадо, што ја кренало и ја фрлило во областа Петрич. Таа била пронајдена подоцна 

прекриена со камења и земја. 

 Патувањето ни продолжи накај планината Рила каде го разгледавме Рилскиот  

манастир. Тој  е единствен манастир во цела Европа и претставува најголемиот и  

најпознатиот манастир во Бугарија. А лежи на падините на планината Рила, односно по 

долината на Рилската река. А воедно  имавме можност да научиме и за Свети Иван од 

Рила.  

Потоа продолживме да патуваме за Софија. Околу 16 часот на пладне стигнавме во 

хотелот “Хемус“ каде што и бевме сместени.  

      Откако се сместивме имавме слободно време од 2 часа да ручаме и да го посетиме 

трговскиот центар кој беше во близина. Во 19:30 часот  се сретнавме пред  хотелот 

заедно со професорките и тргнавме во центарот на градот .  



Софија, како метропола претставува навистина прекрасно место кое вреди да се посети, а 

ние исто така бевме воодушевени од нејзината убавина. Модерни кафулиња, луксузни 

ресторанти, брендирани трговски центри, но, за нас најважно–  доста прифатливи цени. 

Првото попладне го поминавме тука, а потоа заборавајќи на уморот, шетавме од 

продавница до продавница, се додека не дојде време да се вратиме назад во хотелот.   

 Вториот ден по појадокот ги напуштивме нашите соби и заминавме во центарот на 

Софија каде ги посетивме некои најпознати градби и споменици како црквата “Александар 

Невески” и спомениците на Цар Самоил и неговите ослепени војници. Околу 11 часот 

тргавме да го посетиме  еден од најголемите и најпознатите  трговски центар во Балканот – 

Paradise Mall, каде што стигнавме во 12 часот на пладне и имавме цели 6 часа да го 

разгледуваме, а за сите нас тоа претставуваше голема среќа и забава. Во 19 часот се 

сретнавме пред автобусите и во 19:30 почна патувањето за Охрид.  Патувањето се 

одвиваше  мирно, а доброто расположение повторно преовладуваше, без разлика колку 

бевме уморни. Па, подоцна во 4:30 часот после полноќ автобусите стигнаа пред 

училиштето. Сите задоволни, исполнети и по богати со уште едно плус искуство ја 

завршивме оваа приказна.  

 

Михаела Протугер  II-4 

Катерина Мирческа  II-4 



Здраво јас се викам емпатија, а вие? 

 

 Чувствувате ли нешто кога ќе слушнете дека некаде во светот во моментов има 

војна? Или, дека некое детенце било убиено? Или дека деца на наша возраст 

немаат леб и дом и можност за образование? Колку навистина сочувствувате со нив 

и сакате да помогнете? 

Сретнав личности кои глумеа сочувство, сретнав секакви зборови кои 

изразуваа сочувство, но никаде не почувствував вистинска емпатија. Што значи 

зборот емпатија? Сочувствување, можност да се ставиме во улога на другиот кој 

страда. Можност, моќ, кој ја има само човечкото суштество и го прави различен. Со 

помош на емпатијата, можеме да замислиме колкаво е страдањето на некој кој 

доживува страв, смрт, болка, ужас . Но, таа емпатија како да постои само во нашиот 

речник, но не и во нашата личност... 21 век е век на големи достигнувања, развиена 

технологија, социјални мрежи чија цел беше да ги поврзат луѓето низ целиот свет, а 

сепак  го оддалечија човекот од другите, а и од самиот себеси. Главна причина за 

губење на емпатијата се социјалните мрежи. Таму, научивме да глумиме емпатија. 

„Споделуваме”, „лајкнуваме” хуманитарни постови, но колку тоа го чувствуваме? 

Сето тоа споделување, е глума, засилување на нашето его и оправдување за 

нашите дела. Споделив, сега свеста ќе се поддигне. Погрешно! Никој не ја 

забележува вистинската порака, никој не презема вистинска активност, бидејќи никој 

не чувствува. Гледајќи ги луѓето околу себе, навистина и го здогледувам 

недостатокот на емпатија. Секој гледа само за себе. Кога се разминуваме со некој 

познат, велиме „Здраво” на кое воопшто не му даваме значење, а уште помалку го 

дослушуваме одговорот. Сето тоа го правиме од навика. Дали навистина почнавме 

да наликуваме на роботи? Секој го познава некого заради некоја корист понатаму. 

Секој е пријател кој дава комплименти, бидејќи така улогата му задава. Секој гледа 

да добие корист од некого. Луѓето станаа столични, не дволични. Во нив владее 

завист, омраза кога некој ќе постигне нешто, а не радост и гордост за истиот. Се 

прашувам, а и го прашувам светот- дали ова може да се поправи? Дали имаме 

храброст да возвратиме со нежност на тешкотиите и проблемите на оние во наша 

близина? Или претпрочитаме безлични решенија, можеби ефикасни, но лишени од 

топлина? Ако научиме да ја создадеме емпатијата повторно во нас, можеби ќе 

станеме доблесни. Доблеста не гледа сеир (импотентноста го прави тоа) , доблеста 

не ужива во туѓата болка (садизмот го прави тоа), доблеста не е индиферентна кон 

туѓата несреќа (тапоста го прави тоа), доблеста. не се смее на туѓата пропаст 

(ограниченоста го прави тоа), доблеста не гледа на туѓото паѓање како на свој личен 

триумф (кукавичлукот го прави тоа). 

Ќе го прифатиме ли овој предизвик за да го смениме светот? 

 
 

Eва Ристова IV-4 



 

Испрати ми... 

 

Испрати ми бакнежи 

по капките на дождот, 

нежно да се спуштат на моите 

усни 

да ги впијам со сласт. 

Јас ќе знам дека тоа си ти! 

Испрати ми допири 

на раскошните крилја на птиците, 

со ветерот да се заплеткаат во 

мојата коса 

и со неа да се играат. 

Јас ќе знам дека тоа си ти! 

Испрати ми насмевки 

по сјајот на безбројните ѕвезди, 

да светат во моите очи 

и никогаш да не згаснат. 

Јас ќе знам дека тоа си ти! 

 

 

 

Климентина Ѓоршовска  IV-3 

Aşk 
 

 

Bir adamdan bahsediyoruz. 

Gülmek nedir bilmeyen, yaşamayı 

Unutmuş. 

Bir aşktan bahsediyoruz, 

Ayriliktan nasibini alip unutulmuş. 

 

Bir sevdadır bütuün derdim, 

Bir Seda aşkıdır bütün yüreğim. 

Onlarca şiiri yazdıran 

Seda aşkı ile doldu bütün nefesim… 

 

Bir adamdan bahsediyoruz 

Sen aşkı ile yanmış bitmiş. 

Bir yürekten bahsediyoruz, 

Aşk ateşiyle kül olmuş gitmiş. 

 

 

     

    Емре Оломан IV-6 



 

TEENAGE LIFE 

 

 

Teenage years, it’s all about them 

it’s all about the good choices then. 

Take your time and  think twice 

because your actions will lead you to different heights. 

 

It all consists of the choices you do 

but you don’t really know what’s good for you. 

You wander around, trying to experience it all 

and that will lead to a time when you might suffer a fall. 

 

The most important thing that you have to do 

is to pick yourself up, make the first recovery move. 

You shouldn’t feel down and give it all up 

that’s the time when you really shouldn’t stop! 

 

You learn from the mistakes that you did  

and try to make your way up the grid. 

You try to make a good person of yourself 

and strive to be successful like your parents said. 

 

And trust me that, one day it will pay off 

it will give your life a huge blastoff! 

Then you can think about your success  

and realize what got you there, are the failures from the past. 

 

 

Христијан Лолески II-6 



Eine kleine Funke 

 

 

Neben einer kleinen Mauer  

traf ich dich  

und daher weißt du noch  

nicht 

wie wichting für mich  

du geworden bist 

  

 Du bist Gift, doch gegen dich 

 weiß ich kein Mittel  

Deine Augen drehen mich auf  

dreiunddreißig ein drittel  

 

 

 

Димитриј Грозданов IV-6 

 

 



 

   Дали бранењето на честа е уценето со     

 замижување пред сопствените принципи ? 

 

 ,,Да се биде или не“ прашува Шекспир преку ликот на Хамлет  и низ само 

една реплика не опишува сите нас во сржта. Ние луѓето сме постојано 

принудени да бираме и сме изградени од одлуките и жртвите што ги правиме, 

а всушност безкомпромисно сакаме се. Низ ликот на Хамлет се опишани и 

битките кои ги водиме длабоко во нас, против самите себе си. Растргнати сме 

помеѓу она што мораме и она што сакаме да го направиме, сместени во 

бесконечната дилема, дали да сме она што светот ни налага или она што 

навистина сме. 

 Хамлет  мислел дека има се и неизмерно го ценел животот се до неговото 

враќање во Данска кога ја согледува реалната слика за токсичното општество 

во кое се наоѓа, и сите негови сфаќања и убедувања преку ноќ стануваат 

безвредни и залудни. Искрениот Хамлет кој секогаш е верен кон себе, сега е 

сместен во центарот на бруталната игра каде луѓето само ги менуваат улогите 

во зависност од нивната полза, а под нивните маски се кријат нивните валкани 

лица и празни срца. Така разочаран и повреден единствениот излез и утеха од 

оваа игра ги пронаоѓа во одмаздата кон убиецот на татко му, сметајќи дека 

помеѓу сите лажни работи  околу него, одмаздата е единствена цел за која 

вреди да се живее, па затоа е подготвен да жртвува се за неа.  

Сепак, Хамлет бара оправданија за да се одмазди, но истовремено и изговори 

да прости, па ова кај него создава неодлучност и колебливост.  

Иако традицијата објаснува дека одмаздата е во ред и правилна, совеста и 

моралот кои уште од самиот  почеток го прават поразличен од сите други му 

налагаат да прости. И Хамлет треба да одбере дали да е верен кон себе си 

или кон општеството и традицијата, а по цена на тоа да стане роб на 

непишаните правила кои ни ги наметнува истото. 

 ,,Да се падне, да се спие, да се умре``. Малата колебливост на Хамлет 

преминува во огромна  неодлучност, при што е заглавен во лавиринт, а 

единствениот излез е смртта што кај него раѓа уште една нова дилема.  

Иако Клавдиј умира, на крајот заедно со Хамлет, тој никогаш не се одмаздил, 

бидејќи одлуката да го убие ја направил кога знаел дека и самиот ќе умре, 

убиен од Клавдиј, 

 Шекспир во ова дело не го опишува само несреќниот принц Хамлет, туку и 

оној мал Хамлет кој се наоѓа во сите нас, секогаш кога сме на крстопат или во 

дилема и не знаеме каде да продолжиме. 
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Дон Кихот е неизлечив оптимист кој верува во промените 

 

 Животниот пат е река исполнета со многу предизвици од кои се раѓаат 

некогашните цели. Низ призмата на секојдневието, мечтите и фантазиите ние 

го одредуваме текот на таа река. Благодарение на нашата имагинација 

креираме бајка, но често пати го губиме текот и остануваме осамени субјекти 

во остварување на нашата цел. 

 Во една ваква бајка се вознесува прочуениот јунак Дон Кихот. 

Благодарение на своите идеали тој самостојно се води низ општеството во кое 

живее и создава јасна визија за промените кои сака да ги направи во своето 

опкружување. Изолиран од останатиот свет во кој живее, креира сопствена 

перцепција и аспект од кој ги следи своите цели. Светот во кој владее Кихот е 

производ на неговите визии кои од општествена перспектива се недоволно 

разбрани и поради тоа тој често доаѓал до одвраќање и неприфаќање на 

намерата која непречено го води низ животот. 

 ,,Луд, но забавен. Храбар но недоволно разбран``, вели неговиот пријтел 

Санчо. И покрај пречките на кои  наидувал Кихот, неговиот оптимистички дух 

го провлекувал низ сите ситуации во кои запаѓал. Цврсто стоел на ставот дека 

токму тој може да ги поттикне промените во општеството, но исходот секогаш 

водел до неприфаќање и исмејување на тие идеи. Прочуената борба со 

ветерниците, тој ја замислувал како борба со целокупното општество во која 

храбро  се саможртвувал и го загрозил својот живот. Неговиот оптимистички 

дух бил склон кон магии и авантури. Но, самиот тој не бил ништо друго освен 

капка во големиот океански свод кој  постојано тоне  во големото океанско 

синило.  

 ,,Јас бев луд, но сега сум со својот ум“- вели Кихот кога конечно ја разбира 

осаменоста и немоќта сам да се бори проти она што е невозможно да се 

измени. 

 Ликот на Дон Кихот ги гради основите врз кои се темели донкихотизмот, а 

воедно и се рефлектира во денешното општество, со кое тој сака да ни посочи 

дека човечкиот дух е склон на авантуризам и фантазија, но е немоќен да стои 

сам против секојдневните интереси на човекот во општеството. 
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Осознај се себе си 

“Tреба да се осознаеш себе си дури и без огледало. Ако знаеш кој си, ако 

ги знаеш твоите граници, тогаш се ќе биде во ред. –Рубен Папиан” 

Со првото здогледување на сончевиот зрак започнува патувањето 

наречено живот. Тргнуваме на пат кој не знаеме каде води, колку ќе трае, 

колку пати ќе застанеме и дали воопшто ќе тргнеме повторно. Веќе на 

следната станица не знаеме што не чека каде и со кого ќе го продолжиме 

патувањето. Негогаш тлото под нашите нозе толку рамно и без пречки, а веќе 

следниот чекор е низ трње и кал. По рамното поле, токму високите ридови не 

плашат, но мора да се искачиме на врвот за повторно да ја здогледаме 

рамнината. Некој храбро ќе продолжи кон врвот некој сака да се врати, но 

има и такви кои газејќи по оние што паднале сакаат да стигнат до врвот. 

Откривањето на себе си е веројатно најмакотрпниот, а воедно и најдраг 

пат кој го поминува човекот. Сите сме потчинети зошто не сме оние кои 

другите сакаат да бидеме. Понекогаш е потребен само еден збор, еден 

поглед да се срушат сите соништа и да ја изгубиш надежта. Празна душа, 

празни мисли... Без прашање ,,зошто’’, во само еден дел од секунда ќе 

сфатиш дека целиот живот е само една голема борба, една голема трка за 

победа, трка да станеш човек и да се пронајдеш себе си во ова огромно море 

од личности. Секогаш во таа трка ќе ти надвиснуваат темни облаци кои ти го 

заматуваат видот и не го гледаш патот по кој треба да тргнеш. Зошто сите 

гледаат на неспособноста на рибата да се качи на дрво, но никој не ја гледа 

нејзината вистинска вредност. Не ја вреднува по нејзините способности туку 

ги истакнува само нејзините мани.  

Сите сме родени исти, а патувајќи само се откриваме и надоградуваме. 

Многу луѓе го поминуваат  животот во трка за пари, во трка за знаење, за 

докажување дека се подобри од тебе, мене и другите, а некои само се трудат 

да преживеат. Единствениот пат кој е вреден за сиот наш труд и сето 

потрошено време е патот по кој ќе се осознаеме и пронајдеме себе си. Зошто  

на крајот од патот сите сме само обични луѓе. Некои од нас со себе ги носат 

спомените и прекрасните глетки на изгревот на сонцето и падот на есенското 

лисје, а некои го понесуваат само каењето што го пропуштиле сето тоа... 

На крајот ни остануваат само спомените... Заминуваме на место за кое 

постојат само митови и приказни ама од кое никој не се вратил да го 

проживее она што сфатил дека го пропуштил. Затоа запомни дека животот е 

премногу краток не трчај залудно за нешто што не е вредно колку убавината 

на животот. Осознај се себе си, биди човек и остани човек! 
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Are you annoyed of all the rubbish that you can see all around our planet? 

Well, we, the pupils of St.Kliment Ohridski are so upset because of all the 

garbage around, so we decided to take action. 

Everything is polluted: the parks, the streets, the forests,                     the 

beaches, the air, the water etc... The famous Ohrid Lake is an attractive 

place for tourists. Most of the people who come here            for a vacation 

do not have any idea about the environmental          issues that suffer this 

region. The illegal fishing appears to be the livelihood of many families in 

the area, but overfishing promises           to be the quickest way to push to 

extinction all the species, but     mostly the Ohrid trout, which is one of the 

relic world species            and lives only in this lake. 

The Paradise beach, unfortunatelly, is full of garbage such as:      plastic 

bottles, aluminum cans, food packaging etc…                             On Ohrid 

Lake Day on 21
st
 June, we went to clean up the beach.         It was a day 

to remember.Many pupils came to the beach.                 We worked hard, 

but it was worth the effort. We picked up 10 bags    full of  garbage. Also, 

we gave a talk and tried to raise awareness       of  the threat to the beach. 

It was a huge success. 

Plans are already being made for next year's event. So, mark           21
st
 

June now! 

Sara Andrioska                                                                             Viktor Blazeski                                                                                

Anastasija Vasileva                                                                    Marija Misovska                       

Clean up Paradise beach  



All those in favor of adoption raise your paws 

 

"In a perfect world every dog has a home and every home hаs 

a dog" - unknown 

 

 

For over a decade dogs have worked to earn the title of being a man's best 

friend, and anyone who has lived with a dog for more than a week knows how it 

feels to be loved more than anything. But not everyone around us is aware of the 

fact that you can find a friend in a pet. 

How many of have you seen a helpless puppy on the street sniffing for food 

or laying badly hurt. You feel sorry but you don't stop to help just because it is a 

stray dog. Is that really the world we want to live in? It is scientifically proven that 

people who hate animals also hate people. The same person who refused to help 

a puppy next time will refuse to help a homeless person just because of the way 

they are dressed or the way they look. A part of the fact that we are the most intel-

ligent species in the world, is the ability to help others and be human, to be able to 

make a better environment for us and for generations to come. 

Animals can't speak so they look up to us to be their voice, they look up to us 

to be their family and give them a loving, safe and abuse-free life. Dogs who live 

on the street without any shelter are often exposed to danger, whether it's snow, 

rain or just the evil touch of people who aren't familiar with the word empathy. That 

is why it is so important to raise awareness and encourage dog ownership of all 

breeds. 

Many people due to the lack of knowledge don't understand how dogs are 

good for us and our health. For example, we have to take them out at least twice 

a day so that gives us more exercise and helps us stay active, also dogs are a 

great friend for people who are fighting with depression and feel alone.  And even 

kids who grow up around dogs, learn the meaning of being a good person and 

helping those less fortunate than you, at a very young age. 

So, the next time you’re thinking about adding a four-legged furry friend to 
your family, think about adoption. There are thousands of dogs on the street or in 
the local shelters that need your help. 
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   Јас ја сакам математиката, а вие? 

 Анкетирањето како начин на истражување ни овозможува правилно да 

го утврдиме јавното мислење по одредени прашања. 

 Во конкретниот случај  спроведена е анкета за математиката како предмет 

на изучување и притоа анкетирани се 17 ученици од нашата гимназија кои се 

изјаснија со своето мислење по анонимен пат.  

   На прашањето, дали математика се наоѓа во нивните омилени 

предмети, од вкупно 17 испитаници, 10 се изјасниле со ДА, а останатите 7 

го одбрале одговорот НЕ.: 

 

Она поради што дел од овие испитаници ја сместиле математиката во 

своите омилени предмети се должи на тоа што пред се, математиката им 

претставува предизвик и интересен начин на учење на нови работи. 

Математиката им овозможува поголема активност на часовите, повеќе 

логичко размислување и пракса отколку дефиниции и теорија како и 

разноликоста на задачите.  

Од 7-те испитаници кои се изјаснаа за НЕ, 5 од нив како главна причина ја 

изделуваат тоа што доволно не ги привлекува и тоа што не ги обожаваат 

природните предмети. Изразено во проценти, љубители на математиката 

како предмет  се вкупно 59 %, додека останатите  41 % не ја сместуваат во 

своите омилени.              
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Математиката во секојдневниот живот 

 

 

Одговорот на ова прашање е да. Секако дека математиката треба да ја 

примениме во секојдневниот живот како и биологијата. Доколку не знаевме 

да читаме температура ќе можеме ли да си помогнеме себеси или на 

другите? Ако да знаеме колку лажички шеќер се потребни за правење на 

колач, како тогаш би го направиле нашиот омилен? Дали ние ќе можеме 

успешно да ги извршуваме нашите задачи изразени во мерки, степени, 

проценти? Сте те запрашале колку е застапена математиката во 

секојдневниот живот, а колку ние ја отфрламе и велиме дека не е потребна, 

банална преполна со информации кои никогаш нема да ни притребаат? Но, 

дали е така?! 

Секоја наука си има место  каде се родила и причина поради кои се 

појаила и развила. Математиката почнала да се развива пред неколку илјади 

години, во времето на старите еѓипќани. Се јавила како потреба за 

оданочување и трговија, соодносот меѓу броевите, мерењето на земјата, а 

подоцна и во астрономијата. Денеска, математиката се користи во сите 

науки, инженерството, медицината, економијата. Застапена е секаде и во 

сите овие полиња каде што се користи, тоа е инспирација за напредок на 

човештвото. Таа е тешка наука, но многу напредна со која човекот може да 

пресмета зошто на светот се случуваат работите. Освен кај интелектуалците, 

во секојдневниот живот е потребно да ја знаеме математиката. Сте се 

запрашале што ќе се случи  во продавница кога ви враќаат кусур доколку не 

ги знаете основни математички операции? Како би знаела колку грама месо 

ќе измере вагата и колку треба да платите ако тоа не сте научиле да го 

пресметате. Научно докажано, решавањето  математички задачи, 

овозможува апстрактно, креативно размислување и развивање на 

интелигенцијата. Колку повеќе се залагаме да ја сфатиме математиката, 

толку повеќе ќе ни помогне да станеме големи интелектуалци. 

Сепак, математиката помага нели? Навистина може да не однесе до 

остварување на нашите големи аспирации и ние да се гордееме со себе си 

дека ја прифативме математиката и повеќе да не ја отфрламе како 

непотребна. 
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Видео- игрите и нивното влијание врз животот 

на младите 

 

 21 век е  пeриод во кој технологијата достигнала навистина голем напредок, 

сепак како најпопуларна интернет-сензација се видео—игрите.  

Како тие влијаат и колку младите ги преферираат го истраживме преку анонимната 

анкета на оваа тема.   

 Анкетата беше спроведена меѓу учениците од прва и втора година. Беа 

одбрани 15 млади избраници кои одговараа на прашањето дали играњето видео 

игри ги релаксира.Со ДА одговориле 12 ученици, додека пак НЕ го одбрале само 3 

ученици. Бидејќи бројот на ученици со позитивен одговор на претходното прашање 

е многу поголем за разлика од оние со негативен одговор, се поставува и 

прашањето за тоа дали тие се свесни и имаат ориентација за тоа колку време 

поминуваат играјќи. 7 од учениците се свесни за тоа и можат навремено и во секое 

време да ја исклучат играта и да се фокусираат на останатите обврски,  а 

останатите 8 ученици едноставно губат ориентација за времето додека го 

пополнуваат слободното време со играње видео—игри. 

 

 

 

Процентуално, оние коишто според анкетата се сметаат за „зависници“ од 

видео—игрите е навистина голем, со 80%, додека пак оној дел од испитаниците кои 

играат игри само понекогаш и за пополнување на времето изнесува 20%. 
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Влијанието на видео - игрите 

 

Видео-игрите станаа многу популарна и се повеќе присутна форма на 

забава. Употребата на видео-игрите постојано се зголемува, особено кај 

младите. Во просек тие играат видео-игри по два часа на ден. Постојат 

различни видови на видео-игри кои располагаат во денешната индустрија на 

видео-игри, а меѓу нив се акциони, авантуристички, хорор и други. Според 

истражувањата, просечната возраст кај играчите на видео-игри е 31 година  и 

73% се на 18 годишна  возраст или постари.  

Користењето на видео-игрите како начин на забава има позитивни и 

негативни страни. 

Видео-игрите имаат големо влијание врз децата и нивното однесување. 

За родителите, видео-игрите не се форма на забава, туку трошење на 

нивното време. Насилните видео-игри се лесно критикувани од медиумите и 

од некои експерти, како и причината зошто некои луѓе стануваат агресивни. 

Дел од зголемувањето на агресивноста е поврзано и со времето на кое им е 

дозволено да играат видео-игри. Исто така негативна страна е и тоа што 

трошат премногу време играјќи видео-игри и стануваат социјално изолирани, 

неактивни и мрзеливи и со тоа трошат помалку време на други активности 

како спортот, дружењето, интеракција  со луѓето и др. 

Играњето на видео-игрите исто така може да има и позитивни страни. Во 

последниве години видео-игрите станаа интерактивни, покомплицирани и                                         

пореални отколку претходно. 

Тоа може да им помогне на децата да научат да се справуваат со 

различни проблеми и ситуации во реалниот живот. Моќта, доминацијата, 

агресијата која ја има во видео-игрите може да ги научи како најдобро да се 

справат со нив во безбедни услови, односно во рамките на видео-игрите. Ова 

би им помогнало доколку во реалноста треба да се справат со некаква слична 

ситуација, но ќе им помогне и при нивната интеракција со другите луѓе. 

Голем дел видео-игри се играат во тимови, каде што соработката и 

комуникацијата меѓу играчите е важна. Со ова тие им помагаат да 

комуницираат и да го подобрат тимскиот дух. Предноста во ова е и тоа што 

наоѓаат начини да носат добри одлуки, што е одлична работна вештина. Исто 

така во зависност од видот на видео-игрите, можат да им помогнат при: 

разрешување на проблеми, вештини на меморија и прецизно размислување. 

 

 



Моментот на развивање на тактики, креативното размислување и 

моментот на делување се уште еден дел од позитивните страни кои доаѓаат 

со самото играње. Перцепцијата на луѓето е дека доколку си „гејмер“ или некој 

кој игра видео игри те прави асоцијален. Можеби повеќе од кога и да било 

досега, видео игрите станаа интензивно општествена активност. Сега 70% од 

гејмерите играат со пријателите. Заедницата на гејмерите е една од 

најголемите заедници. Луѓето во игрите секојдневно разменуваат искуства и 

моменти кои ги доживеале. Тоа не те прави асоцијален, туку напротив те 

прави да прибираш информации и да знаеш што точно се случува во сите 

страни на светот. Интересен факт според истражувањата за предностите во 

видео игрите е дека луѓето кои играат видео игри носат побрзи и подобри 

одлуки во реалноста отколку оние кои не играат. 

Ова се низа позитивности и негативности кои младите можат да ги 

придобијат  преку посветеноста на игрите. Видео-игрите можат да помогнат 

при градење на самодоверба и да им помогне да научат за вредноста на 

упорноста. Преку видео-игрите, играчите можат да научат да се гледаат себе 

си како луѓе кои поседуваат вештина и интелигенција, што инаку не би 

сфатиле дека ја имаат. Видео-игрите влијаат многу во последните неколку 

години и конечно почнуваат да се разбираат нивните влијанија,  без разлика 

дали се добри или лоши.  

 

 

 

         

 

Мина Аврамоска IV-4 



Месец на науката  - Успех за охридската гимназија  

 

 

На ден 19.11.2016 година по повод месецот на науката – Ноември во 

просториите на Skopje City Mall се одржа настан со натпреварувачки карактер. 

На овој натпревар учество зедоа 5 наши ученици од кои двајца од четврта и 

тројца од втора година.  

Патувањето започна од охридската автобуска станица и истото беше 

навистина забавно. Вежбајќи го излагањето пред комисијата универзитетски 

професори во автобусот многумина од сопатниците не сослушаа и научија 

уште нето плус од областа на физиката. Со неколку паузи, околу 13 часот 

пристигнавме во Скопје. Пред презентирањето имавме неколку слободни 

часови кои ги искористивме шетајќи низ Skopje City Mall, ги посетивме 

актуелните кафетерии и ресторани. Исто така дел од времето посветивме 

гледајќи краткотрајни 9D филмови.  

Претставувањето на изработените проекти започна во 16 часот, 

започнувајќи со експериментите од областа на биологијата и хемијата. Бидејќи 

имавме време до нашите излагање ги разгледавме излагањата на другите 

учeсници и научивме нови нешта и од другите области. Нашите излагања 

започнаа во 18 часот и поминаа навистина одлично. Голем број од случајните 

минувачии беа воодушевени од претставените експерименти. Сите ученици 

на нашата гимназија постигнаа навистина одлични резултати. 

   Ученичката Марија Мојсовска од четврта година го освои првото место со 

шлирен сликање под менторство на професорката Јасмина Јанева.  

Второто место го освоија ученичките Викторија Алексовска и Емилија 

Наумоска од втора година со генерирање на ултра- звук со магнетострикција 

под менторство на професорката  Марија Силјаноска.  

А третото место го освоија учениците Димитриј и Михаела Грозданови со 

експериментите за пиезоелектричен генератор и мини Hoverboard, под 

менторство на професорката Виолета Никовска. 

Патувањето кон Охрид беше исполнето со приказни за овој навистина 

незаборавен ден, споделување на искуствата кои ги стекнавме и многу 

друштвени игри. Задоволството на учениците и менторите се чувствување 

постојано. 

                  

   Викторија Алексовска II-8 

Емилија Наумоска II-6
 



Активности на Активите 

Од активот по предметот Физика 

 

На 19.11.2016 година, во просториите на City Mall во рамките на настанот 

насловен како „Ноември –месец на науката“ се одржа  презентација на 

научни изработки, демонстрации и експерименти  

На овој прекрасен настан,  во областа на 
физиката, нашите ученици од охридската 
гимназија се закитија со првите 3  награди: 

Прва награда: Марија Мојсовска IV година, 

на темата :Шлирен ефект  (ментор Јасмина 

Јанева) 

Втора награда-категорија ученици од втора 

година: 

Емилија Наумоска и Викторија Алексовска 
на темата:Генерирање на ултразвук со  

магнетострикција (ментор Марија 
Сиљаноска) 

Грозданов Димитриj  и 

Грозданова Михаела на 

темите: 

Mini Hoverboard и 

пиезоелектричен генератор     

 (ментор Виолета Никовска) 

 

 

На  49-тиот Државен натпревар 
по физика одржан на 07.05. 
2016 година на Институтот за 
физика при ПМФ во Скопје, 
ученичката Марија Мојсоска 
под менторство на проф. 
Виолета Никовска освои трето 
место . 



Нашата гимназија како дел од едукативниот семинар во 
организација на парламентарниот институт на собранието на РМ 

 

 

На покана на Парламентарниот институт, кој е посебна организациона 

единица во службата на Собранието на Република Македонија, a кој 

функционира како центар за истражување, едукација и информирање, 

воспоставен врз принципите на непристрасност, достапност и 

кредибилитет, на ден 18.11.2016 год., ученици од ОСУ„Св.Климент 

Охридски“ - Охрид  учествуваа на едукативен семинар на тема 

„Демократијата и Собранието“. На семинарот на почетокот низ теоретски 

предавања и практични вежби учениците ги утврдуваа и прошируваа 

своите знаења за парламентарната демократија и нејзиниот историски 

развој во Македонија, за работата на Собранието, изборот на народните 

претставници, донесувањето на законите и сл. По завршувањето на првиот 

дел од семинарот, учениците имаа можност одблиску да го запознаат 

просторот во кој работи Собраниетот на РМ, преку организирана обиколка 

на најрепрезентативните простории. На сите ученици кои беа дел од 

семинарот преку организирана групна средба им беа доделени 

сертификати за учество. 



Од Активот по информатика 

Нашите ученици имаа забележано учество и на Регионалниот 

натпревар по информатика кој се одржа во април 2016, а на кој нашето 

училиште беше во улога на домаќин. На натпреварот од областа на Mi-

crosoft Office, во кој годинава за прв пат се приклучи и Македонија во 

организација на „Certiadria“ и канцеларијата на Microsoft во Скопје, 

учествуваа и дваесет ученици од гимназијата „Св.Климент Охридски“ под 

менторство на професорките по информатика Жаклина Лазаревска и 

Марија Попоска. Охридскиот дел на натпреварот во кои учество зедоа 

повеќе училишта од општина Охрид се одвиваше во текот на второто 

полугодие во ОУ „ Григор Прличев” и со него учениците добија одлична 

можност да ги покажат своите вештини и да се стекнат со меѓународен  

сертификат.. Право на учество на напреварот имаа ученици постари од 13 

години и истите се натпреваруваа во различни Microsoft пакети по личен 

избор: Microsoft Word, Excel или Power Point, Office 2010 или 2013 година. 

Нашите кандидати по успешното полагање на испитот се стекнаа со 

светски призната титула Microsoft Office Specialist 2016. 

Нашето училиште и оваа година зеде учество на Меѓународниот 

натпревар по информатика насловен какo „ Дабар 2016 “ кој се 

реализираше во време од 07-11 ноември 2016 година. 

Под менторство на проф. Жаклина Лазаревска на натпреварот учество 
зедоја 41 ученик (22 машки и 19 женски) oд четврта година. Сите ученици 
се здобија со сертификати за своето учество. Сертификат за успешно 
учество на овој меѓународен натпревар доби и проф. Жаклина Лазаревска 
како ментор и Гимназијата како училиште. 

                  Од Активот по математика 

На регионалниот натпревар по математика, учениците на 
ОСУ„Св.Климент Охридски“ ги постигнаа следните резултати: 

 Учениците од прва година Емилија Симоноска и Ивона Сиљаноска 
освоија   III место под менторство на проф. Валентин Чачор.  
 Учениците од втора година, Невена Михајлоска освои III место под 
менторство на проф. Сузана Недеска Маркоска, додека Владо Војданоски 
под менторство на проф. Снежана Цветковиќ освои II место.  
Ива Томеска од трета година освои III место под менторство на проф. 
Добрила Каланоска, додека од четврта година Мартина Трифуноска беше 
третонаградена под менторство на проф. Вера Јовческа. 



Од Активот по странски јазици 

 

 

На 16.04.2016 год. на одржаниот општински и регионален натпревар по 

англиски јазик, учениците од ОСУ„Св.Климент Охридски“ - Охрид ги освоија 

првите три места и тоа: Христијан Петровски - второ место на општински и 

прво на регионален, Владо Војдановски - прво место на општински и второ 

место на регионален (под менторство на Ленче Ристевска) и Анастасија 

Андрееска - трето место под менторство на проф. Ана Топенчарова 

Коваческа. Со ова тројцата ученици се пласираа на државниот натпревар кој 

се одржа во Скопје на 07.05.2016 год. Нашето училиште во март 2016 беше 

домаќин на HIPPO - меѓународниот натпревар по англиски јазик, на 

прелиминарната рунда натпревари HIPPO, организиран од страна на Global 

Input & Global Hippo Association.  

HIPPO е натпревар по знаење на англиски јазик во различни категории 

според возраста на учесниците, а годинава триесетина талентирани 

гимназијалци зедоа забележително учество.  

На регионалниот натпревар по латински јазик учениците Мартина 

Кичеец го освои II место и Емилија Симјаноска III место. 

На државниот натпревар по латински јазик кој се одржа во мај 2016 

во Скопје, ученичката Емилија Симјановска го освои третото место под 

менторство на проф.Стефан Каневче. 

 



Од Активот по хемија 

На регионалниот натпревар по хемија кој се одржа на 09.04 2016 година во 

училиштето „Јахја Кемал“-Струга учениците од нашето училиште ги 

освоија првите места. 

I-категорија (ментор Билјана Стевоска) - Филип Николовски 

II-категорија (ментор Вера Гушевска Војнеска) -Марија Лазареска, 

Александар Ламбевски, Андријана Настеска 

III-категорија (ментор Билјана Стевоска)- Ана Бојаџиева, Поликсена 

Тунтева 

Сите ученици се пласираа на државниот натпревар по хемија кој се одржа 

на 14.05 2016 на ПМФ- Скопје. 

Покрај тоа, во април 2016 на Технолошко-металуршкиот факултет во 

Скопје, на регионалниот натпревар „Наноматеријали – Материјали на 

иднината” учество зедоа учениците Магдалена Крежеска и Маја Митреска 

од III година и Лука Илоски и Ана Томевска од IV година со презентација 

на своите проекти подготвени под менторство на проф.Билјана Стевоска и 

Јасминка Иваноска. 

 

 

Од Активот по биологија 

 

На Регионалниот натпревар по биологија кој се одржа во Дебар во март 

2016 во категоријата I година, второто место го освои Димитар Митрески 

(ментор проф. Цветкоска Весна), додека Соња Бакраческа од I година 

(ментор проф.Славица Кичеец) го освои третото место, исто како и 

Андријана Настоска од II година (ментор проф.Катерина Бојческа). 



  
 
 Како круна на завршетокот на  средното образование , за матурантите  беше 
организирана свеченост во присуство на градоначалникот Никола Бакрачески и други 
претставници од локалната самопуправа.  
 На учениците со  одличен успех и освоени награди на државни и меѓународни натпревари 
им беа доделени дипломи. 
За континуиран личен успех беа наградени учениците:  
Леона Кичеец, Владимир Блажески, Маринела Цветаноска, Александар Димоски, Анастасија 
Игнјатовска, Милијана Шулајкоска, Сара Трајкоска и Даниела Цветкоска. 
 За освоени места беа наградени учениците:  
Љупка Евроска ( II место по македонски јазик),  
Бојан Глушица ( II место по хемија), Мартин Мурговски ( II место по англиски јазик)  

 Христијан Зафироски 
за остварениот пласман 
на Европско првенство 
во дебатирање и јавно 
говорништво.  
 
 
   



Од драмската секција  

 

„Домот на куклата” е  пиеса со извонредна драматуршка конструкција и е 

најчесто поставуваната драма на Ибзен. Во времето кога се појавила, била 

исклучително смела во третманот на жената во општеството и семејството 

и во контекстот на цврстите морални норми, што предизвикала многу 

полемики, но и восхит. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Драмската секција при ОСУ „Св.Климент Охридски“ ја изведе преставата 

„Домот на куклата“ на сцената на Центарoт за култура „Григор Прличев“. 

Режисер на претставата беше  професорката Ирена Бачиќ, а улогите ги 

толкуваа учениците Поликсена Тунтева, Стефан Здравевски, Емилија 

Алексијоска, Наум Шапкаровски, Адриан Димитријески и Мартина Целеска. 

Музичка придружба на претставата беше оркестарот при ОСУ „Св. Климент 

Охридски“ под раководство на професорот Љупчо Аслимоски, а вокалната 

изведба на Ирма Гогова и Мартина Целеска. За сценографијата на 

претставата се погрижи професорката Катерина Слатиноска. Токму за 

изведбата на оваа претстава драмската секција при нашето училиште 

„Гимназијалци” под менторство на  проф.Ирена Бачиќ се здоби со 

благодарница за успешното учество на 52-то  издание на Драмскиот 

аматерски фестивал на Македонија кој се одржа во мај 2016  во Кочани. 

 



Проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција  

 

 

 

 Од 2014 година нашето училиште е дел од проектот за меѓуетничка 

интеграција во образованието. За таа цел од минатата година е 

воспоставена соработка со партнер—училиштето „Ибрахим Темо“ од Струга 

преку планирање и реализирање на заеднички проекти како дел од оваа 

соработка. Како дел од овој проект на 04 10. 2016 година се реализира 

училишниот форум - театар во кој преку сценски изведби се отвори темата за 

љубовта меѓу младите од различни националности. Како дел од креативните 

работилници исто така беше отворена и изложбата „Изработка на накит“. И 

двата проекта се подготвија од страна на нашите ученици под менторство на 

професорката Катерина Слатиноска. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Минатата учебна година, како дел од ПМИО активностите, хорот на 

Гимназијата под водство на професорот Александар Димоски реализира 

заеднички настап со хорот од училиштето „Нико Нестор“ од Струга . „Заедно 

низ песните“ беше насловот на вечерта во кој овој мешовит хор исполна 

хорски композиции на македонски, турски и албански јазик. Двата хора 

зедоја учество на фестивалот на иновативни практики кој се одржа во 

Скопје на 30 јуни 2016 година. 

На регионалните хорски смотри кои се одржаа во Охрид во април 2016, 

хорот на ОСУ „Св Климент Охридски” предводен од проф. Александар 

Димоски освои прво место со максимални поени. Оркестарот на ОСУ „Св. 

Климент Охридски” под менторство на проф. Љупчо Аслимоски освои 

второ место на регионалниот натпревар во април 2016. Хорот во учебната 

2015/2016 настапи на покана од општина Охрид на неколку 

манифестации и прослави во организација на општината : 11 Октомври, 

23 Октомври, 8 Декември, како и на манифестацијата организирана за 

туропраторите во јуни. 

Учениците Виктор Јолакоски и Благоја Буџакоски освоија 

II место на музичкиот конкурс по повод Патрониот  

празник за училиштето. 



 

 Меѓуетничка интеграција    

 

 

   На ден 21.03.2016 година во рамките на Проектот за меѓуетничка 

интеграција во образованието на Министерството за образование и УСАИД, 

учениците од ОСУ  „Св. Климент Охридски“  од Охрид,  ја возвратија посетата 

на учениците од ОСУ  „Др.  Ибрахим Темо“ од Струга.  При посетата беше 

одржан отворен час на тема „Ние  и космосот“, кој го подготвија  учениците од 

Охрид. На отворениот час, преку презентација изработена од страна на 

учениците,  беа прикажани научни факти и теории, кои ги поврзуваат 

математиката, физиката и географијата во една од најстарите науки - 

астрономија. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



        Учество на нашата Гимназија на натпреварот во 

дебатирање и јавно говорништво 

 

 Во февруари 2016 година се одржа Државниот натпревар во дебатирање 

и јавно говорништво на англиски јазик во NOVA International Schools под 

името Model European Parliament (симулација на работата на Европскиот 

Парламент), во Скопје. Нашите ученици Васко Ѓорѓијевски,  Виктор 

Јолакоски и Христијан Зафировски забележаа значителни резултати.  

Под менторство на  професорот Ристо Николески, Виктор Јолакоски се 

пласираше во 

најдобрите 12 млади 

дебатери во нашата 

држава, во неговото 

прво учество на овој 

натпревар. 

Најзначајниот успех за 

нашата Гимназија го 

постигна ученикот  

Христијан Зафировски 

од четврта година кој 

исто така работеше со 

поддршка на неговиот 

ментор професорот 

Ристо Николески. Тој 

успеа да се пласира во 

петте најдобри дебатери во Македонија и обезбеди пласман на Европското 

првенство во дебатирање и јавно говорништво, кое се одржа во Будимпешта, 

Унгарија. На натпреварот во Будимпешта, нашиот ученик дебатираше на 

тема поврзана со вклучувањето на бегалците во европското општество и 

европскиот пазар на труд. По успешните излагања на Зафировски, Комитетот 

за Вработување и Социјални прашања му ја даде довербата да го испорача 

Завршниот говор за Резолуцијата.  

    Зафировски успешно го испорача, овозможувајќи позитивен биланс за 

неговата Резолуција. И останатиот дел од македонската делегација се 

претстави успешно, бидејќи сите македонски претставници ги имаа 

завршните говори и со голем успех ги одбранија своите Резолуции, 

станувајќи најуспешната делегација која ја претставила Македонија . 



Активности на Активот по спорт и спортски активности 

за 2016 година 

 

 На 23-ти Декември во спортската сала на Билјанини извори се одигра 

општински натпревар во кошарка за средни училишта, при што тимот на 

нашата гимназија го освои првото место. Екипата од Гимназијата ќе ја 

претставува општината на регионалните натпревари. 

ОСУ„Св.Климент Охридски“ беше и победник на Општинскиот натпревар во 

ракомет - во организацијa на Сојузот за училишен спорт во Охрид.Во март 

2016 година во спортската сала „Тодор Александров“ во Велгошти, се одржа 

општински натпревар во ракомет меѓу охридските средни училишта во 

рамките на календарот за спорт за натпреварувачката 2015/2016 год. 

 На 23-ти Декември во спортската сала на Билјанини извори се одиграа 
општинските натпревари во кошарка за средни училишта. Во првиот 
натпревар силите ги одмерија ,,Гимназијалците'' и ,,Економистите" и истиот 
беше финале пред финалето, а заврши со резултат 32:30. 
 Во вториот натпревар се сретнаа екипите на ОУТУ,,Ванчо Питошески" и 
ОЕМУЦ ,,Св.Наум Охридски" во кој ,,Угостителите" беа поуспешни со 
резултат 18:14.  
Финалето го одиграа екипите на ОСУ,,Св.Климент Охридски" и ОУТУ,,Ванчо 
Питошески" а крајниот резултат беше 24:12. Екипата од гимназијата ќе ја 
претставува општината на регионалните натпревари.  



       ПОЕТСКО ЧИТАЊЕ 

 На 5 септември 2016 година индискиот поет учесник на Струшки 
вечери на поезијата, Шудип Сен, одржа поетско читање со пригодна 
дискусија на ученици од трета и четврта година од ОСУ „Св. Климент 
Охридски“.  
Координатори на средбата беа проф. Даниела Спироска и Ана Топенчарова 
Коваческа. Ваквите средби се одлична прилика за запознавање на 
учениците со светската поезија и за јакнење на љубовта кон литературата. 

 

   

Во рамки на глобалниот проект “Shakespeare Lives” ширум светот со кој се 

одбележува 400-годишнината од смртта на Шекспир и Денот на книгата, на 

истиот му се приклучи и нашата гимназијата „Св.Климент Охридски” како 

дел од ASP UNESCO училишната мрежа со цел - промоција на 

цивилизациските вредности и наследството на Шекспир за целото 

човештво. Неговите дела извршиле силно влијание и биле вистинска 

инспирација за плејада писатели, композитори, режисери, балетски 

кореографи, сликари и останатите уметнички дејци подоцна.  Во рамките 

на одбележувањето на овој јубилеј  учениците подготвија пригодна 

програма, читање сонети, презентација на историските факти од животот на 

Шекспир и делови од познатите драми „Ромео и Јулија" и „Отело". 

Програмата ја подготви психологот на училиштето Алберта Гулицоска. 



 На 29.12.2015 година учениците при ОСУ "Св. Климент Охридски" го 
одржаа  својот веќе традиционален хуманитарен предновогодишен 
концерт . Концертот организиран под менторство на професорот Стефан 
Каневчев, а  се одржа под мотото "Let's get LOUD - Хуманоста на дело ".  
Учениците-учесници од сите години порачаа:  
 „Ние не сме професионалци ние сме гимназијалци кои ќе го кренат 
својот глас во името на хуманоста“.  Собраните средства од овој концерт 
беа искористени во хуманитарни цели. 

  

Прва награда на ликовниот конкурс   по повод патрониот празник на училиштето 

Симона Бошковска I-1 



Прва награда Мартин Пулески  II-7 Трета награда Рената Павлеска I-8 

Втора награда Ангела Ивановска II-1 Втора награда  Елена Каневче  II-1 


