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IV -1
 Навистина нема поголем дар за човека од оној што сите негови цели ги претвара во 
запалени усни, а сиот извор во живот. Изворот од кој ние црпевме знаења и истражувавме 
нови светови е класот IV1 каде секој од нас работеше со љубов и преку тоа се споивме 
меѓусебе. Се што создадовме со свои раце, го исполнивме со здивот на својот дух, а нашите 
учители не насочија кон откривање на сопствените аспирации. Заедно пеевме и игравме, 
но сепак, секој од нас беше сам со себе и свој. Како што ја запознавме меѓусебната осека, 
ја откривавме и плимата и, иако различни, заедно нашите раце изградија еден, единствен 
свет. Во постојан костец со забавата и лудориите, откривавме нови ветувања за 
исполнување и нови сништа за сонување. Во росата на малите нешта го наоѓавме своето 
уживање.
 Професори! Ви благодариме што ни ја дадовте Вашата верба и милост и не 
сплотивте во едно тело. Тоа што во училишните прстории ни беше дадено, ќе го чуваме 
и понатаму, целејќи кон пострмни патишта за искачување. 
 
 Нека денешниов ден го прегрне минатото со сеќавање, а иднината со копнеж!
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Anastasija Ba~evska

Aleksandra Bitrakovska

IV - 1

• Nickname:Баче
• Симбол за: уметност и уникатност
• Изрека: Избери само една работа 

која е достoјна да е твој живот и 
живеј ја неа.

• Страст кон: Dj-ството

• Nickname: Битрак
• Симбол за: мир и хармонија

• Изрека: Одмарај се преку целиот ден за 
да можеш ноќта мирно да спиеш!

• Страст кон: пици

Nikodin Stavreski
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• Nickname: Црногорка 1
• Симбол за: перфекционизам и нежност
• Изрека: Ако животот ти дава илјадници 

причини да се расплачеш, ти покажи му 
дека имаш милион причини за насмевка.

• Страст кон: заразното смеење

• Nickname: Црнокоса
• Симбол за: интуитивност и бунтовност

• Изрека:”Можеби често паѓам и многу 
пати го допирам дното, но секогаш се 

враќам на врвот!”
• Страст кон: облека

Maja Bo`inovska

• Nickname: Керолајн
• Симнбол за: безгрижност и срамежливост 
• Изрека: Живеј го секој ден како да ти е 

последен.
• Страст кон: спиење

Maja Dukadinovska

Karolina Jakimoska

• Nickname: Мајуш
• Симбол за: комуникативност и шарм
• Изрека: Не можеш да откриеш нови 

океани доколку ја немаш храброста 
да го изгубиш видикот од брегот.

• Страст кон: мотори

Maja Janeva
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Monika Jovanoska

Emilija Kosteska

Nikola Kuzeski

• Nickname: Шатирано
• Симбол за: атрактивност и темперамент
• Изрека: Почитувај ги луѓето додека се 

качуваш на врвот, затоа што истите ќе 
ги сретнеш кога ќе слегуваш надолу!

• Страст кон: фудбалерчиња!

• Nickname: Емче
• Сибол за: бунтовност и индивидуалност

• Изрека:(no comment)
• Страст кон :(no comment)

• Nickname: Кузе
• Симбол за: хумор и ентузијазам
• Изрека: Победата е подвиг за мене.
• Страст кон: кошарка

• Nickname: Црногорка 2
• Симбол за: убавина и позитивност

• Изрека: Не прави ништо од 
тврдоглавост, туку од разумност.

• Страст кон: шминка

Nata{a Milenkoska
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• Nickname: Белма
• Симбол за: дизајн и стил

• Изрека: Превземи го она што е лесно како 
да е тешко, а тешкото како да е лесно.

• Страст кон: шопингот

Lazar Milo{eski

• Nickname: Нело
• Симбол за: добрина и оптимизам
• Изрека: Не прави од една лудост-две.
• Страст кон: музиката

Belma Murat

Ivo Nelovski

• Nickname: Шара
• Симбол за: креативност и 

трудољубивост
• Изрека: Be yourself, there are enough other 

people.
• Страст кон: The doors и крем бананчиња

Tara Petkovska

• Nickname: Лаки
• Симбол за: музикалност и ведрина
• Изрека: Птиците летаат онолку високо 

колку што ги шират нивните крилја
• Страст кон: жени
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• Nickname: Зибеле
• Симбол за: ориентални танци и скромност
• Изрека: Прав услов за успех е да бидеш 

среќен од тоа што си!
• Страст кон: Turkish music.

• Nickname: Русе
• Симбол за: интелегенција и 

индиферентност
• Изрека: Немам изрека

• Стаст кон: компјутерски игри

• Nickname: Mики
• Симбол за: релаксираност и способност
• Изрека: Football is more serious than a 

matter of life & death.
• Страст кон: фудбалот

• Nickname: Буба
• Симбол за: едноставност и уметност
• Изрека: Кога ќе имате малку слободно 

време земете лист и молив и напишете 
нешто. Тогаш ќе видите колку е 

еноставно и невозможно!
• Страст кон: Danny Filth

Sibel Riveni

Dimitar Ruseski

Aleksandar Ruseski

Ivana Stojanoska
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• Nickname: Шакира
• Симбол за: смиреност и хармоничност

• Изрека: Внимавај да не влезеш таму каде 
што треба да исполниш голема празнина

• Страст кон: MSN и Facebook

Ema Taneska

• Nickname: Таше
• Симбол за: заводливост и “опуштеност”
• Изрека: Успехот е во искреноста. Кога 

еднаш си ја промашил си успеал.
• Страст кон: сладолед

[ifa Tahir

Aleksandra Ta{koska

• Nickname: Јасне
• Симбол за: рамнодушност и 

сексипилност
• Изрека: Ако морам да изберам меѓу 

две зла, секогаш го избирам она што 
уште не сум го пробала.

• Страст кон: фарбање на косата

Jasmina Temelkoska

• Nickname: Шема
• Симбол за: Елеганција и дружељубивост
• Изрека: Не дозволувај животот да ти 

биде послан со рози зашто кога тие ќе 
овенат ќе ти остане само трње.

• Страст кон: сината боја
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Simona Trajanoska

Qubinka Trpeska

Monika Uzunoska

• Nickname: Мастер
• Симбол за: борбеност и триумфалност
• Изрека: Imagination is more important than 

knowledge.
• Страст кон: чоколада

• Nickname: Шубе
• Симбол за: искреност и расположеност

• Изрека: Човек никогаш не е толку  
несреќен колку што мисли, ниту толку 

среќен колку што се надева дека ќе биде!
• Страст кон: Volkswagen Buba

• Nickname: Црвено
• Симбол за: сликарство и поспаност
• Изрека: Подобро да ја прокоцкаш младоста 

одколку со неа да сториш ама баш ништо.
• Стаст кон:Ville Vallo
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Hristina Cvetanoska

• Nickname: Dancing queen
• Симбол за: харизматичност и амбициозност

• Изрека: Несвесниот живот не е вреден 
да биде преживеан. На крајот на 

краиштата треба да гледаме трезвено, 
со поглед што не е замаглен со страв и со 
желба и храброст да живеме сега и овде 

преживувајќи го секој нов миг со свежина 
на дете, за да не ни стане светот навика, а 

животот апсурд.
Стаст кон: журките (24/7)

Ivana ^i~oska

• Nickname: Кики
• Симбол за: мистичност и пасија
• Изрека: Сите резултати се смртни само 

проблематиката е вечна
• Страст кон: Театарот, танцот и звукот 

на виолончелото.
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12. 9.
2. B I T R A K

16. R U S E U
L Z

6. M 19. E
23. M A S T E R

17. 22. A I M
D J J M A

18. I V A N A P
M S 11. L A Z E
I N Y
T E 14. T A R A
A H
R 21. T A S H E 25. 19.

1. B A C H E 27. 13.

24. B U B E R 7. M O N I I
S V I V V
T E 5. K A R O

4. N N
3. C R N O G O R K A

R
10. N A T E

O
26. K I K I

O
15. S I B E L

20. S H I F A

1.Позната DJ-ка од VI-1?

2.Девојката со најубава насмевка во VI-1?

3.Позната козметичарка од VI-1?

4.Позната кошаркарка од VI-1?

5.Најтивка личност во VI-1?

6.Влубеник во SUZUKI мотори?

7.Секогаш насмеана и распеана?
 
8.Бунтовничкиот дух во класот?

9.Познат кошаркар  од VI-1?

10.Усовршена шминкерка?

11.Едноставно...ROCK STAR?

12.Позната дизајнерка? 

13.Прв и последен претседател на насиот клас?

14.Познат изработувач на HANDMADE накит?

15.Позната ориентална танчерка?

16.Познат компјутерџија?

17.Тежок фудбал зависник.

18.Девојката со новинарски претензи.

19.Елеганција во движење.

20.Најголема спанка во VI-1?

21.Зависник од сладолед.

22.Плавуша од  VI-1.

23.Познат каратист со најмногу освоени медали.

24.Познат турбофолкер од VI-1?

25.Девојчето што постојано црта.

26.Позната водителка на ТВМ-Метео.

27.Најоткачена во играње и  најгласна во клас.
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IV -2
Со нас започнува “кобниот” час

на секој професор наш.
Првата солза од око капна

кога нашата нога во гимназија стапна.
Кога започнавме I година

во школото како ураган да помина
кога стигнавме II

на професорите им бевме “ноќна мора”.
Во III кој надвор, кој по ходници се шета,

и во IV сега пак “најдобар глас”
го бие нашиот клас.

За оценки бевме борци славни
ама и за правење штети ни немаше рамни.

За да се спасиме од тешки повторувања
измислувавме разни оправдувања

Дневникот со оценки ни беше беден,
но со изостаноци највреден.

Часовите на професорите со нас им беа тешки
но некогаш не успеваа да одолеат на нашите смешки.

На следниве неколку страници ќе ви го претставиме 
нашиот тим кој под водство на нашиот тренер храбро се 

справуваше со сите предизвици.
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Aleksandar Ginoski

Ivana Gliguroska

IV - 2

Zoran Rodi}

Во зависност од расположението
може да ви ги оправда сите изостаноци без проблем

или да ви напише 7 неоравдани наеднаш.
Маки мачеше да не оправда на совети,

а редовно ни даваше упатства за препишување.
Беше добро информиран за нашите љубовни проблеми,

и често знаеше да не насмее за време на часовите.

Гиноски Александар а.к.а. Гинче
За сите случувања во “црниот дефтер” се 
информиравме кај известувачот од прва клупа,
кој 4 години се обидуваше да ја пронајде љубовта 
со некоја сестра од “соиграчите”.
Главен DJ, кој можеше да направи многу 
подобри журки доколку беше снабден со песни 
компонирани од Тито навака.

Глигуроска Ивана а.к.а. Иве Маљо
Минаа 4 години, светот се промени,

но нејзината страст за Арсенал не се промени.
И покрај неколкуте добиени “црвени картони”, 

не успеа да се одвикне од тоа без многу 
воздржување да го “шлапне” пред професорите 

тоа што го мисли.
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Ѓоргиеска Васе а.к.а. Васуле
Васе со својата смиреност 

се обидуваше да создаде рамнотежа 
со бурната атмосфера во нашиот тим.

Секогаш средена и дотерана, за ништо не се 
нервираше и ни ги разведруваше напорните 

денови со својата насмевка.

Vladimir Grujoski

Ѓорески Иванчо а.к.а. Ивчо
Ретко го слушавме неговиот глас,
но штом ќе прозбореше, тоа беше нешто 
за паметење. Неговите чести посети 
на кладилниците беа залудни, но тој не 
се загрижуваше многу, бидејќи ја имаше 
најбитната добивка - љубов.

Vase \orgieska

Ivan~o \oreski

Илоска Весна а.к.а. Весне
Весне располага со истите карактеристики 

како и претходниот член, со кој ја делат дури и 
клупата. Мирно ги следеше нашите лудории,

се додека и таа не доби желба да се вклучи во нив.

Vesna Iloska

Грујоски Владимир а.к.а. Грујо
За овој член нема многу што да се кажува,
бидејќи нема потреба од кажување сонови,
а и сценариото веќе одамна е напишано.
Располага со огромни познавања од политиката 
и има голем мерак да го вади од патики 
“соиграчот” бр.2.
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Qup~o Jakovleski

Aleksandar Janeski

Martina Jankovska

Јаковлески Љупчо а.к.а. Паључ
Карактеристичен претставник на правците
“Да го разубавиме школото” и “Изнервирај ги 
професорите”. За неколку години ќе се усоврши 
и во барменскиот занает па ќе имаме можност 
да ги пробаме неговите коктелчиња во некое од 
локалните кафулиња.

Јанески Александар а.к.а. Ацо
Многу доцна ја откривме способноста на 

овој член за незаприметно и безпоследично 
напуштање на “тренинзите”. Поради неговата 

смиреност и повлеченост, ретко заприметувавме 
дека го нема, и се до крајот не ни ја откри 

тајната за минималниот број изостаноци.

Јанковска Мартина а.к.а. Chocolate girl
Нејзините насмевка и шарм беа спас и рај за 
нас, нејзините гласовни можности 
“пекол” за нашите уши, а нејзината 
нескротлива желба за трошење,
чистилиште за џебот од тетка Славица.

Лазарески Крсте а.к.а. Крле
Обожавател на рокче, кој располага со 

огромна способност да ја разгори уште 
повеќе настанатата конфликтна ситуација.

Илузионист со тенденција да прерасне во 
најгледаниот “зафркант” на YouTube.

Квалитетот што требеше да го искаже во 
учењето, го искажуваше на билјард.

Krste Lazareski
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Лотеска Александра а.к.а. Сандричка
Не ви препорачуваме да сте во нејзина близина

кога нејзината психа не е во најповолна состојба,
бидејќи тоа ќе има последици како врз вашето 

психичко, така и врз физичкото здравје. :D
Имаше навика да не занимава со

интересните препеви на сите можни песни.

Petar Loleski

Малик Ерен а.к.а. Кум
Миленик на понежниот пол,
кој беше во фазон на Ал Капоне и Scarface.
Единствен во тимов кој беше вистински 
заангажиран за спортот за што сведочат и 
многубројните повреди со кои се има здобиено.

Aleksandra Loteska

Eren Malik

Миткоски Ѓоко а.к.а. Пештан
“Црниот дефтер” беше преполн со “црвени 

картони”, благодарение на членот кој е задолжен 
за промена на ентериерот и екстериерот во 
гимназијата. Се има закитено со титулата 

женкар, уште позната како 3 во 1. “Одличен 
возач” е, било на мотор,било на кола, кој ќе се 

вози со него се моли да остане здрав и жив.

\oko Mitkoski

Лолески Петар а.к.а. Пеце Маче
“Тренинзите” редовно беа закитени
со неговите коментари и размислувања,
кои освен професорите ретко кој ги слушаше.
Во слободно време се занимаваше со друг вид 
на тренинг - согорување на батеријата на 
мобилниот.
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Aleksandra Nastoska

Aleksandar Nedinkovski

Daniel Paunkoski

Настоска Александра а.к.а. Цаци
Често си ја потпевнуваше
“Ај да бегаме мори Васе града Битола...”.
На Цаци и беше потребен паричник со 
GPS систем бидејќи имаше навика да ги 
остава насекаде своите паричници и потоа, 
нормално, да не ги најде.

Нединковски Александар а.к.а. Аце Пацер
Капитенот на нашиот тим кој ја бранеше 

нашата чест како пред професорите, така и 
пред комшилукот во неговата зграда каде што 

беа направени доста журки. Добро знаеше да 
му го расипе денот на некој професор, и сакаше 

да го гушка ранчето кое го носеше на школа 
само да го прошета.

Паункоски Даниел а.к.а Данчо
Со ова дете нешто чудно се случи.
Сите работи што не успеа да ги каже 
до трета година, ги кажа годинава.
Ептен ноооогу убо знаеше да ја интерпретира 
било која песна, но и да ја отсвири.

Пероска Катерина а.к.а. Кате
Бројот 18 беше кобен за неа бидејќи 

еден обичен час по историја се одвиваше 
вака:“Добар ден. Ајде број 18”. Кога 

одговараше, обавезно ќе се слушнеше и по 
некој бисер, но и покрај тоа немаше никаква 

мака да си заработи убави оценки.

Katerina Peroska
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Петрески Радомир а.к.а. Радо
Исто како и неколку други членови, и 

Радо беше помалку видлив. Многу лесно 
се нервираше и знаеше да се искара со 

професорите, но само тогаш кога не спиеше 
во некоја од последните клупи.

Magdalena Petreska

Петрески Александар а.к.а. Коцка
Позади сериозното лице, се криеше друго,
лице кое знаеше постојано да не насмее
и да не забавува со своите оперски мини 
концерти. Со неговите ораторски вештини, 
фала Богу што барем некој ги имаше често не 
извлекуваше од кризни ситуации.

Radomir Petreski

Aleksandar Petreski

Ратаикоски Никола а.к.а. Ратај
Иако беше присутен на сите “тренинзи” ретко 

кога активно се вклучуваше. Често сакаше да 
ги провоцира луѓето околу себе и тврдоглаво 

ги бранеше своите ставови, но сето тоа не го 
спречуваше да се докаже како добар другар. 

Nikola Rataikoski

Петреска Магдалена а.к.а. Магдаленче
Да знаеа од Orifl ame, Avon и Lip Balm
колку им ги троши производите веднаш ќе ја земеа 
за заштитно лице. Задолжена за маникирот на 
понежниот дел од тимот. Никој не можеше да 
одолее на нејзината харизма, но нејзиното срце 
беше резервирано само за една личност.
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Stefana Serafimoska

Irina Simonoska

Ana Stevanovska

Серафимоска Стефана а.к.а. Стефи
Поседуваше способности за познавање на сите 
песни и често доцнење без притоа да заработи 
“црвен картон”. Оптмистички расположена, 
подготвена да се пошегува на своја сметка
успеваше да измами насмевка на сечие лице.

Симоноска Ирина а.к.а. Тенк
По две годишен мандат конечно го отстапи 

капитенското место на друг член. Нејзина улога 
беше напад на професорите, а со своето гласно 

искажување незадоволство успеваше да ги 
наруши ретките тивки моменти.

Стевановска Ана а.к.а Анче
Имаше голема желба еден ден да вози BMW 
а за тоа време си се возеше со нејзиниот BMX 
кабриолет. Голем зависник од филмчиња, кој 
на тестови развиваше гласна препишувачка 
техника, која и покрај сите опомени продолжи 
да ја употребува.

Тасевска Весна а.к.а. Веснич
Успеа да не освои со своите сини очи.

Се жалеше дека и е здосадено од честите 
посети на кафулињата, па тврдеше дека 

следниот викенд ќе паузира, но кон крајот на 
неделата редовно се премислуваше.

Vesna Tasevska
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Филипова Јасна а.к.а. Happy Face
Јасничка во тимот беше најгласна и највесела,
Многу често допринесуваше за започнување 
конфликти со професорите и состојба “шашма” 
со своето смеење. Уживаше во долгите шопинзи 
и прекумерно малтретирање на фотоапарати.

Emilija Taseska

Џајкоска Адријана а.к.а. Ане
Главна преокупација и беше менување боја на 

коса, а училиштето и беше право лудило, па 
затоа “работното време” и беше до четврти 

час. Кога одговараше правеше таква забуна 
што и професорите почнуваа да се сомневаат 

во напишаното во учебниците.

Jasna Filipova

Adrijana Xajkoska

Угриноска Елена а.к.а. Е.У.
Подарете и 100 бесплатни СМС пораки

и тарифа 200 за 200 и ќе ја направите најсреќна 
на свет. Љубовта ја промени многу,  ја направи 

тивка, но и даде желба за непрекинато 
малтретирање на телефонот.

Elena Ugrinoska

Во втора година го напушти овој тим,
но далечната Австралија нема да ги избрише
ведриот дух и веселата насмевка
од нашите сеќавања.
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Slavica Xuleska

Tawa Kolamovska

Џулеска Славица а.к.а. Сац
Денот го започнуваше со кафе за да се отрезни 
од преголемата доза MSN до раните утрински 
часови. Така отрезнета и со извежбани прсти 
денот го посветуваше на извршување “убиство” 
на тетрисот.

Коламовска Тања а.к.а. Тањич
Член со најкраток стаж во тимот, но и 

ретко видлив во просториите на гимназијата. 
Бидејќи беше одличен возач нејзиното 

моторче гаснеше исклучиво на семафори. 
Доколку ви треба друштво за бегство 

слободно обратете се кај Тања.

Сега да го означиме овој несакан крај
во овој пролетен мај.

Да ја погледнеме оваа книга наша
и да наздравиме со полна чаша.

Во оваа книга собрани се спомени,
дружење,смеа и по некоја солза.

Четири интересни и незаборавни години 
поминати во средношколските клупи.

Така завршува оваа сторија,
која вечно ќе ни остане во меморија.

Погледнете ја книгава
и сетете се на една луда генерација

каква нема во ниту една нација.
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Пештан: Еј, го имаш гледано филмон “Гулабите од 
север”?
Данчо: Аааааааа, онај со кучињана????

Ане: Ако поимот е јасен, тогаш поимот е јасен.

Аце: Отсутни се Јанковска, Коламоска и Јаковлески. 
Само тројца
Проф: Ама чекај не се тројца, двајца се и едно девојче.

Проф.: Стојт онде и висит, ко висулка стојт.

Проф.: Еѓипкани се пишува со ѓ.
Јасна: Како не. Со џ се пишит. Џупци.

Проф.:Знаeте што е јарем?
Љупчо: Јаре?
Пештан: Јаве? Па сон е то.

Сац: Ерен, нешо ситно дан имаш да ми позајмиш?
Ерен: Абе доста, ко питачка си напраена.
Сац: Јас не сум питач, за Тања барам.

Проф.:(на Љупчо) Кој ти дозволи в штек да се 
уклучиш????

Љупчо: It rained all the time.
Пештан: Does he???

Проф.: Стварно рекоја ко шо кажаја.

Љупчо: Ќе ти го скршам телефонот, Паско Кузман не 
ќе мојт да ти го склопит.

Проф.: Јас зборувам.
Ирина: Па кренете рака.

Проф.: Значи мене никој не ме слуша.
Ирина:Ј ас ве слушам..... слушам кај шумат шумите. 
букитеееее........

БИСЕРИ ОД ШКОЛСКИТЕ КЛУПИ

Проф.: Ова го кажувам за вас, ако беше за мене ќе си го 
научев дома

Коцка: Трговија на црнци како бело робје.

Проф.: Покрај морските океани правеле плантажи за 
одгледување школки.

Проф.:Најголема концентрација на инвестиции имало 
во неземјоделските инвестиции.

Проф.: Ивана шо прајш таму назад?
Ивана: Ев добра.

Љупчо: Да имам температура и да дојдам на 
школо?!?!?!? Па требит болен да сум !!!!!!!!!
  
Проф.: Имаш домашна? Ајде крени рака и почни.

Проф.: Вашето однесување е неподносливо, некоректно 
и неприфатливо за едно непримерно образование како 
ова.

Ратај: Го закопавме, умре, утре погребот.

Проф.: Писмената оценка е за колку си писмен, а 
усната за колку си усмен.

Аце: Скришно се скрил.

Проф.: Ја раскинува нејзината свршеничка (свршувачка)

Проф.: Нединкоски, кај беше средата?
Аце: Грција бев...... болен бев........

Јасна: Ај ќе молчиме, немат струја.
Проф.: З`ш да молчите? Јас ќе зборвам,    
вие ќе молчите.



31

ALMANAH - GENERACIJA 2008-2009 - OSU "Sv. Kliment Ohridski" Ohrid

IV -3
Прва беше година страшна 
нови 32 срца чукаа збунето 

во исчекување на пријатели нови,
и ете сето тоа во што се вроди;
Долги и заморни наставни часови,

но не само за нашиот,
туку за сите класови.

И што би имало тука смисла 
доколку  не постоеа оние 

со забавна мисла.
 

Но и за нив имаше крај.
Секогаш беше тука нашата класна

за на забавата да и стави поинаков крај.
Дневникот верен пријател и беше

во него сите изостаноци беа збрани
и оние кога се правевме болни
а во суштина бевме здрави.

Така нашата класна не водеше
и со правила не гонеше:

-не ме интересира кај си бил, не си бил на час неоправдан.
Се редат настани и години,

и дојде до нови промени
иако нашиот клас имаше безброј мани

сепак на површина излегоа добрите страни
така нашата класна од група забушанти

направи зрели матуранти.
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Filip Angelovski

IV - 3

Daniela Murgovska

• бр. 1 во дневникот заслужено го имаше 
и мета на професорите секогаш беше

• Manchester United во срцето му тлееше 
и секогаш за нив навиваше

• Ќе го паметиме како голем другар.

P.S.  Шо е ма?

• секогаш во поход за ослободување од 
настава и испрашувања кај професорите
• играорката наша славна со пеењето во 

раните утрински часови беше главна
• Ќе ја паметиме по нејзината опсесија по 

очилата за Сонце.

P.S.  Леле се заљубив !

 Maja Arnaudova
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Aleksandra Bla`eska

Petre Bukreski

Aleksandra Vasileska

• Ане е ѕверка права    
по неа машките губеа глава

• таа многу пријатели си има и 
навреди никогаш не прима

• Ќе ја паметиме по дуелите.

P.S.  Сеј, не си играј !

• се појавуваше на часовите за да го 
пополни своето место и да се оформи 

кворумот за работа
• никогаш не беше спремен да каже реплика
• Ќе го паметиме по телефоните кои му беа 

слаба страна.

P.S.  Професор можит да излезам 5 минути, 
одма се враќам (го нема цел час)

• Сандричка со својата добрина сите не засени 
а со сините очиња не плени

•  таа беше вистински пример за другарка,  
и сите знаеше да ги сака

• Ќе ја паметиме по нејзината 
издржливост.

P.S.  Е убо !

•  иако природна русокоса во класот ни беше 
за високи оценки со знаење се бореше

• спортот не го сакаше, и тренерките над 
фармерки секогаш ги облекуваше

• Ќе ја паметиме по лабелата кои секогаш 
и беа на клупа.

P.S.  Немат бегање, какво бегање, седи тука 
кој ќе ми кажвит мене (за Наде) Anastasija \or{eska
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• во клупата мирно седеше, 
и предавањата редовно ги следеше

• од секоја оценка по нешто имаше,
но кај професорите добар глас ја биеше

• Ќе ја паметиме по долгите виткани коси.

P.S.  Не се замарам!!

Aleksander Z. Zaharievski

• Пацето беше рачанче славно, 
нејзиното смеење беше главно

• сино око страсти буди,  
 кој ја виде неа полуди

• Ќе ја паметиме по огледалата 
кои не ги испушташе од рака.

P.S.  Страшно, страшни работи!
 

Hristina Ivanoska

 Pavlina Jankuloska

• да биде ин секогаш сака 
и за ништо си немаше мака

• мирна, друштвена и фина 
Данче четири години без проблем ги мина.

• Ќе ја паметиме по честите патувања 
надвор од земјата

P.S.  Грчка бев…

Daniela Jan~eska

• Во прва и втора со нас учеше Зас,   
но во подобри школи проба да бара спас.

• Вредно дете кое многу се труди,  
во големи друштва помина години луди.

• Ќе го паметиме по:     
смисла за хумор и фраерски стил

P.S. Не биди најлуд!
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Ver~e Kostadinova

Qubica Kosteska

Jovan Kotaleski

• во прва клупа седеше 
и се што се случува во дневникот следеше

• ако некој изостанок те интересира
прашај ја Верче таа ќе те информира.

• Ќе ја паметиме како најмирната девојка во 
класот.

P.S. COOL !

• секоја прилика за бегство од часови 
вешто ја искористуваше 

ама учењето не го запоставуваше
• нејзниот живот го живееше во стилот 

на South Park
• Ќе ја паметиме по нејзините најјаки 
наочари и германскиот јазик : sussikeiten 

zusamen mit.

P.S.  Timmy

• до гимназија априлијата ја стегаше
и понекогаш од часови бегаше

• умее со секоја женска да биде
но за ноќ сето тоа ќе мине.

• Ќе го паметиме како голем заводник на 
женските срца.

P.S.  С’це, многу нежно лице имаш

• Јоки беше мангуп прав, 
и имаше одличен став
• женкар прва класа

и ја метеше секоја што ќе стаса
• Ќе го паметиме по вечниот конфликт 

со брат му.

P.S.  Ела да те залапам!
Jordan Kotaleski
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• парите му беа јака страна 
а смеењето заразна мана

•  на секого помош му даваше
и на секој збор „капачиња“ ставаше

• Ќе го паметиме како ЌЕШ МАШИНА

P.S.  Ај дома  „Mi casa es tu casa“

Slavica Kutanoska

• предпоследна клупа нејзиното место беше
и огледалцето од рака не го испушташе

• за шпански равен и нема, 
а ноктите и беа главна тема

• Ќе ја паметиме како најголем фан на Тоше 
Проески и неговите постери кои ги лепеше 
во училницата

P.S.  Иконо моја 
        за душа рај ми беше само ти 
        но небото те скри... 

 Edis Latifoski

Zorica Lekoska

• Љоте беше варошко типче , 
и го имаше секое „ рипче “

• на професорите им се спротиставуваше , 
а на девојките од глава не им излегуваше.

• Ќе го паметиме како главна фаца у кафани...

P.S.  Остајте го, мој чоек е !

Ivan Loteski

• секогаш беше забележана заради 
нејзиниот ѕвонлив глас
и весело расположение

• најуспешна во целиот клас во сите области
особено во Snake II 3D која ја играше 24/7

• Ќе ја паметиме по Ich weiss nicht – на 
германски (не знам ништо)

P.S.  Ич не ми се сејт, ај си ојме?
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Ivo Markoski

Qubica Naumoska

Qupka Popska

• The president на нашиот клас,   
опис со три збора: убав, добар, паметен а 
со еден прекрасен

• да не ослободува од испрашување знаеше често, 
а кај професорите секогаш беше на прво 
место.

• Ќе го паметиме како најзаслужна личност 
за нашиот клас.

P.S.  Achtung, dichtung NICHT ICH !

• Бубе своја политика си имаше
и со ништо не се замараше

• секогаш по нејзино тераше
и на професорите реплика им даваше

• Ќе ја паметиме како најголема љутка.

P.S.  Не ми е добро!

• на часови мирно седеше    
и професорите ги следеше

• а не дека ги слушаше,   
но сето тоа вешто го прикриваше  
мирна но во себе крие нескротлива сила

• Ќе ја паметиме по нејзината смиреност 
и избегнување од конфликти.

P.S.  Леле уште три часа, кој ќе доседит?

• потомок на Аристотел беше
и за филозофирање равен му немаше

• математиката му беше јака страна 
а си имаше и по некоја мана

• Ќе го паметиме по неговите 
многубројни бисери.

P.S.  Зш не ги шминкет задачиве ?
Aleksandar Radinoski
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•  Со Љоте тераа „Chill – out” шема
а кај девојките беа главна тема

• на досадните часови ни беше спас
неговата смеа се слушаше на глас
• Ќе го паметиме како страстен 

обожавател на van Buuren

P.S.  Бегај бе келепур!

Emil Ristevski

• Але е секогаш дотерана и фина  
со шеги и смеа времето и мина 

• барањето правда и е јака страна  
со секогаш соодветен коментар во своја одбрана

• Ќе ја паметиме по љубовта кон правните 
науки.

P.S.  Тоа е индивидуална работа !

Jovan Sekuloski

Aleksandra Simjanoska

•    утрото за Наде беше ноќна мора
секогаш поспана на првиот час,  но потоа 

ретко кој може да ја надзборува
• со нејзината насмевка знаеше да ја добие 

наклоноста од професорите
• Ќе ја паметиме по станувањето 

доброволец кога беше најмалку спремна

P.S.  Затворија вратата, реума ме фати.                        

Nadica Stojanova

• Емил беше фаца главна   
кај професорите личност славна

• со девојките си немаше мака  
ја имаше секоја што ја сака

• Ќе го паметиме по глупостите што ги 
правеше и шегите што ги кажуваше

P.S.  Ај ма уживај…
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Monika Stojoska

Dimitar Taneski

Emilija Temelkoska 

• Мони ни беше најубавата плавуша во нашиот клас 
и секогаш доцнеше на првиот час

• да зборува многу сака    
па затоа со телефонот секогаш беше во рака

• Ќе ја паметиме по интересните теми за 
разговор во раните утрински часови

P.S.  Ај метла од клупава !!

•     Дико беше насмеано дете на место
и неговиот глас се слушаше многу често

• со сите професори за оценки се караше 
и постојано 5 матиматика бараше

• Ќе го паметиме по неговата фризура

P.S.  Добив 2, знам за 3, сакам 5, пишете ми 4

• еве четврта година замина    
а Еми две во спиење ги помина

• од клупата не се подмрднуваше   
и минутите до крајот на часот ги одбројуваше.

• Ќе ја паметиме како точно време до крајот 
на часот.

P.S.  Уште 5 минути.

• Ели во теретана формата ја одржуваше 
и затоа витка става имаше
• многу сака да се забавува

но сепак учењето не го запоставува.
• Ќе ја паметиме по нејзините конфликти 

со машките...

P.S.  Извини молимте !!!!
Elena Todoroska



40

ALMANAH - GENERACIJA 2008-2009 - OSU "Sv. Kliment Ohridski" Ohrid

• Коска „ against all of as ” беше
и никогаш во клупа мирно не седеше

• за препишување беше вистински ас
и со неговата вештина го претставуваше целиот клас.

• Ќе го паметиме по неговото отсуство од час 
и непромислените коментари.

P.S. ( 7:30 сабајле)  Ај Пеце си ојме?

Vezira Toti}

• Кики во последна клупа седеше
и само убави оценки редеше
• секогаш насмеана и мила

тоа е нашата Кристина.
• Ќе ја паметиме по нејзината

најубава насмевка.

P.S. Леле, колку е досадно!!!

Qup~o Trpevski

 Kristina Cvetkovska

• главна ѕвезда во класот беше  
првак со карате со кој се гордеевме

• секогаш во кавга со професорите  
и за правда се бореше

• Ќе ја паметиме по натпреварите кои ги 
имаше секој викенд и освојувањата на 
златни медали.

P.S.  Не сум нормална! 
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• Проф: Знајте што е среќа?
Емил:  Среќа е со боксерски нараквици да требиш ориз 
 

• Проф: Што треба да има успешен менаџер?
Љубица К : Да имат сат за нарака.
 

• Јордан: Колку е глуп предметов филозофија, ај сега јас да се запрашам зш 
ме родил тато

 
• Проф: Коска интерпукциски знак за заповеден начин?

Љупчо: Прашалник
 

• Филип: И законот има дупки
Александар: И то големи шо во сирење швајцарско немојш да ги најш. 
 

• Александра В: Стилска фигура – класицизам
 
• Проф: Дуват промаја, снег ќе врнит.
 
• Проф: Александра стани да одговараш

Алесандра С: Професор ај да се договориме да не прајме глупости
 

• Јован К: Кирил Пејчинович – Џинот                   

 НЕЗАБОРАВНИ  МОМЕНТИ
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IV - 4
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Nata{a Andrevska

Nina Arnaudova

IV - 4

Vera Jov~eska

Синоока 

Молчи ништо не ми  зборува
Мирна како тишина
Сите мисли ми ги убива                                                                                                                                      
Лејди имаш очи ѕвезди

Зборлеста

Таа е слатка како Ice cream-boll                                                                      
Ја викам Strawberry                                                                                                          

Таа е добра како Teddy bear                                                                                             
Со мене секогаш е многу фер
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Кога си сам и тажно е се                                                                                                  
На неа ти сети се                                                                                                          

Македонија ти нуди љубов и сè.

Ivana Aslimoska

And I’m a genius, genius,                                                                                                        
genius that’s me, that’s me                                                                                                        
so let the sunshine
Let the sunshine in
The sunshine in

Goran Bla`eski

Robert Buloski

Навивач (Хулиган)

Лихнида кајче веслаше 
по Охридското Eзеро                                                

Наспроти нејзе рибари, рибари,                                                                             
рибари стари мои  другари  

Pavel Vankoski

 Хани = Хади

Кој да ти каже Иванa                                                                                              
Колку те сакам и ти се враќа                                                                                    
Кој да ти каже Ивана                                                                                                    
О моја Ивана



45

ALMANAH - GENERACIJA 2008-2009 - OSU "Sv. Kliment Ohridski" Ohrid

Emilija Velevska

Antonio Veqanoski

Ru`ica Golej{ki

Уметник

И кога мислиш си успеал да ме имаш за себе
 тогаш вешто ме снемува,             
јас сум немирна ко ветер.                                                                                                    
Секој ден е за мене нов почеток и нова 
приказна без крај,                                 
секој ден е неизвесен…
јас сум немирна ко ветер

Шмекер

Womanizer, woman-womanizer, 
you’re a womanizer,

Oh womanizer, oh you’re a womanizer, baby                                                                   
You Are, You Are, 
Womanizer baby

Еx  Плавуша

Oops!...I did it again 
I played with your heart, got lost in the game 
Oh baby, baby 
Oops!...You think I’m in love 
That I’m sent from above 
I’m not that innocent

 My shadow’s the only one that walks beside me
 My shallow heart’s the only thing that’s beating

 Sometimes I wish someone out there will fi nd me
 ‘Til then I walk alone

Despina Despotoska
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Хади = Хани 

My heart is like an open highway
Like Frankie said, “I did it my way”

I just wanna live while I’m alive
‘Cause it’s my life 

Elena Dimitrovska

Вмро ти си моја судбина                                                                                                               
дојде време дојде час                                                                                                                                   
да се чуе твојот глас

Marija Jon~eska

Ilija Kurteski

Вампирка

А мала има плејбој ген                                                                                            
Секси чоколаден тен                                                                                              

Точно е поглед нејзин ранува                                                                                                                         
кај што гази таа времето застанува

Nikolina Kuzmanoska

 Ти си чупе убо мнооогу                                                                                              
Ти си чупе убо мнооогу                                                                                               
И “само” се караш фала Богу                                                                                      
И “само” се караш фала Богу                    
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Kristina Labroska

 Igor Lazareski

Dejan Lazaroski

 Заљубена - Изгубена

 Ooh she can dance, she can jive
 Having the time of her life
 Ooh see that girl, watch that scene
 Dig in the dancing queen… 

Виолинист

Срце је моје виолина                                                                                                                                          
 Што је дираш кад не знаш да свираш                                                                                                                    

Немој  да квариш најлепше звуке                                                                                                                 
Место песме сачучеш  јауке  

Sve je lako kad si mlad,                                                                                                                          
Svako odjelo bolje stoji,                                                                                                                 
Ma svaka rana manje boli.                                                                                                                                  
O da, o da, o da, 
Sve je lako kad si mlad,                                                                                             
Lakse okreces leda sreci,                                                                                                             
Bas te briga s kim ces leci,                                                                                                                   
Krv i suze mogu teci. 

Fancy

За овој град велеше дека е збудален                                                                           
и дека не е можно да не си луд кога                                                                    

гледаше насекаде досада, никаква љубов.                                                       
Светли солзи, а темни срца, полудуваш,                                                      

понекогаш cонуваш како карта 
купуваш и патуваш.

Ivana Lili}
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Откачениот

Wake me up before I change again                                                                          
remind me the story that I won’t get insane                                                                        

tell me why its allways the same                                                                              
explain me the reason why I’m so much in pain

Elena Qu{eva

Тренди

I’m a barbie girl, in the barbie world
Life in plastic, it’s fantastic!
you can brush my hair, undress me everywhere
Imagination, life is your creation

Nino Martinoski

Elida Matjanovska

Deutch Girl

She moves like she don’t care.                                                                                                    
Smooth as silk, cool as air.                                                                                                                 

Ooh, it makes you wanna cry.                                                                                                                    
She doesn’t know your name                                                                                                                        

and your heart beats like a subway train.                                                                                   
Mariaaaa  you’ve gotta see her!

Marija Mihailovska

 
Русокоса 

And she’d say it’s allright                                                                                                                     
I got home late last night
But I’m a supergirl                                                                                                                                   
and supergirls just fl y
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Aleksandar Mojsoski

Darko Naneski

Ivan Nikoloski

Мафија

Ќе пијам, ќе лумпувам                                                                                                
Ќејфови ќе терам свои.                                                                                                   
Многу си се сакам 
што сум ваков крој.

Well, show me the way
  To the next whiskey bar

  Oh, don’t ask why
  Oh, don’t ask why

Ваниwа

I’m so happy. Cause today I found my friends. 
They’re in my head.                                                                                                                                       
I’m so ugly. But that’s ok.                                                                                                            
Cause so are you.

Рапер

I refuse to be a role model
I set goals stay in control, 
drink out my own bottles

I make mistakes but learn from everyone
And when it’s said and done

I bet this Brother be a better one

Rade Petkoski
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,, Скопјанка“

Седеше на шанкот сама негде после два                                                       
Интелектуална, згодна и  ОТКАЧЕНА

Naum Petreski

Life’s a piece of shit,
When you look at it.
Life’s a laugh and death’s a joke it’s true.
You’ll see it’s all a show.
Keep ‘em laughing as you go.
Just remember that the last laugh is on you.
And... Always look on the bright side of life....

Marija Postoloska

Tijana Radeska

 For the music is your special friend,                                                                                               
dance on fi re as it intends,                                                                                                         

music is your only friend                                                                                                                    
until the end…

Antonio Risteski

 
Историчар 

Сардисале, сардисале лешочкиот манастир                                                                            
аранути слатинчан,                                                                                                                                       
Кажи,попе егумене, каде ти се комитите?                                                                                     
Абре паша, Узун-паша, јас комити не 
познавам...
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Du{ko Rodi}

Petar Sprostranov

Angelina Filkoska

Кошаркар

Now basketball is my favorite sport,                                                                                   
I like the way they dribble up and down the court,                                                                              
I like to keep it fresh on the microphone,                                                                                        
I like no interuption when the game is on,                                                                           
I like slam dunk that take me to the hoop,                                                                                         
My favorite play is the alioop                                                                                                                    
I like the pick and roll, I like the give and go.  

Hold on little girl                                                                                                                             
Show me what he’s done to you
Stand up little girl
A broken heart can’t be that bad
When it’s through, it’s through
Fate will twist the both of you
So come on baby come on over
Let me be the one to show you

Дипломат

Ко да не сум одовде, 
не јас никому не припаѓам                                                                             

Стојам одстрана и посматрам 
и во ништо повеќе не верувам                                           

  Ѕид од празни зборови меѓу нас 
и она што е суштина                                                                

Чекам истрел да ме разбуди                                                                                                    
Чекам истрел што ќе пресуди ZEIGH HEIL!

Kliment  [oposki
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• Павел:... термонуклеарни пенкала
• Петар: кој  си ја имат мувата на капата....... му брчит!
• Проф.: Имат во Франција продавница за 

кондури, и продавачката ве земвит, ви ги 
слеквит  кондурите, ви облеквит нови и 
просто срам  ве фаќат ако не ги купите.                                                                                                        
Павел: Ееее камо овде да имаше таква продавница за 
гашти.

• Курте: Професор клучен со Л или со Љ се пишит?                                          
Проф. Со Л бе...клучен... како чавка

• Нино: Настинат сум ко дрен професорке!
• Проф: Нино, имаш домашна?                                                                                           

Нино: Професорке јас имам, ама не ми е напишана!
• Петар: Професорке ќе ми кажите како е 

на германски за: На врх брда врба мрда???                                                                                                                                 
Проф: Vrben Sie, Mrden Sie

• Павел: извинете што го прекинувам часот 
дали можит дневникот да ми го дајте?                                                                                                                                           
Проф: А кој го барат?                                                                                                                   
Павел: Јас!!!

• Тото (на час по англиски): I want to swim in the ocean 
and catch an еjkulas.

• Петар: Професорке вчера ко се враќав од Битола еден 
цел леб изедов...........ама без леб го јадев!

• Проф: Ај  пикнете ги  учебниците в тетратки!
• Проф: Ми идате пола учебници со учебници, а пола не!
• Петар: Кој рано рани, сам паѓат во него!
• Ивана. А: Имам температура, кашлам!                                                                                                                

Тони: Јас настинат, а ти кашлаш?
• Проф. Ајде Наум на табла!                                                                                                    

Наум: Не можам проф. трема имам!

• Тото: Абе, го знајш ти Spongebob Боб?
• Проф: А да отвориме пенџере?                                                                                                

Раде: Нате, ај отвори тука!                                                                                                       
Тото: Не! Не тука! Надвор нек отворет!

• Нина: 3 денари страна од двете страни?
• Елена Љ: Абе јас немам бисери.......јас сум безбисерна!
• Елида: Фабрика за аеродроми!
• Класната не потсетвит за сликање: Четврток........значи 

се гледаме среда!!!!   
• Класната: Спростран кај беше четвртокот???                                                             

Петар:  Кифли праев.                                                                                     
Класната:  А петокот????                                                                                                          
Петар: Ги печев. 

• Спростран пејт и класната го запишвит во дневник и му 
следвит неоправдан. После то, пак почвит да пејт...                                                              
Класната: Следно во забелешка..........                                                                                
Петар: Ам......................на Хашки Трибунал дајте ме!  

• Игор  ( за книгата ,,Диво месо”): Ја немам прочитано 
книгата, ама омилена ми е!

• Проф. по Германски: ...Јас предавам Географија!!!
• Дејан: Професор Ружица ќе дошла...

БИСЕРИ:
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IV -5
И доколку помислите дека сега ќе почниме да пишуваме со 
рима и штима или ќе се фалиме колку ние сме биле најдобри, 
сте се излажале, ние ќе напишиме накратко какви сме;

Едноставно нели,

добри во се,

но за учење не!

Очигледно клас кој е тешко да се смири,

секој со секого за нешто преговара,

та така да излезе на крај со своите “неправди”.

А, внатре секој со секого цврсто се дружи и

во најтешките моменти љубов му пружи!

Никогаш во целост, заради нашите 

оправдано отсутни!

Наједноставно 

И во кратки црти

Е тоа сме: Славе, Кика, Лиле, Булеска, Рикич, Џими, Алек, 
Ниче, Китроз, Пепи, Мато, Мојсо, Иван4е, Ноче, Пердул, 
Брачко, Викиче, Марте, Фило, Киро, Сидор, Деа, Драган4е, 
Тасе, Цајо, Боки, Шале!
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Slav~o Batkovski

IV - 5

Svetlana Golaboska

Kristina Bla`eska
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Liljana Bo{wakoska

Ivana Buleska

Risto Buloski

Dimitar Veqanoski
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Aleksandar Golaboski

Nikola Jovanoski

Goce Kitrozoski

Petar Markoski
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Dimitar Matov

Martin Mojsovski

Ivana Nikoloska

Vladimir No~eski
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Ilija Perduloski

Kire Perduloski

Viktorija Razmoska

Martina Razmoska
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Kiril Risteski

Filip Risteski

Petar Sidorov

Andrea Stani}
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Dragana Stojanovi}

Nikola Taseski

Aleksandar Trajkovski
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Bojan Trpkovski

Aleksandar [alevski
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IV - 6
Охрид негде во гимназијата Св. Климент Охридски,

првата година дојде, со неа и првата солза од око капна
кога нашата нога в школо стапна.

После две години како муви без глави,
дојдовме до третата каде крај не можеше да ни се стави.

А нашиот клас
беше за досада спас,

но и најмногу се спиеше на час.
Со бегање од часови жедта ја гасневме,

а кога имаше испрашување мозоците ги празневме.
Ние бевме ученици "мирни и фини"

од кои професорите пиеја аналгини.
Милан беше класниот наш,

упорен и со цврст став,
не беше попустлив ни за својот клас.

Ние бевме во љубовта и во модата конкуренција,
но и со висок просек на интелегенција.

И додека времето си течеше,
секој од нас од бесни точки сe лечеше,

ребуси составуваше,
пожари гаснеше,

само кланот “раце горе”
задачите си ги решаваше.

Многуте разлики беа причина за наше сплотување,
А сличностите за слога и разбирање. 
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Ana Andonoska

Armin Bahtijaroski

IV - 6

Milan Petreski

Сека Алексич
Fancy девојка со беспрекорен изглед
Дружељубива, но сакаше на сите памет да 
им дава
Достоен член на елитниот клан
Специјалност: професионален возач на кола

Нострадамус
Докажан и вешт дипломат кој се покажа 

како достоен претседател кој победи на 
два мандати

Задолжен за организирање и ширење 
позитивна енергија

“Бичуј ме Стојане” – вечна инспирација за 
Spectacular Dance Performance
Специјалност: фрлање клетви 
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Најтрпелива и најупорна во решавање на 
најкомплицираните математички задачи

Препознатлива во избувливите 
и духовити контрааргументи

Не и беа доволни ни збирките од Demidovic
Специјалност: самоувереност и верба во себе

Elena Bo~varoska

Ана Џоли 
Се прослави со успешните драмски улоги
Понекогаш здодевна со нејзиното 
“Шшшшшшшшш” на часовите
Храбра и самоуверена која му се спротистави 
дури и на директорот
Часот по математика често го одржуваше во 
славното “Фибо”
Со Гиго беа совршен пар за делење на  клупата
Специјалност: трпелив слушател кој делеше 
одлични совети и идеи

Vesna Elen~evska

Ana Iloska

 DJ Prince Charming
Убавец со совршени пропорции кој зачудува со 

неговата скромност
Тој е како редок бисер кој во последнава 
средношколска година конечно излезе од 

својата школка
Редовен DJ на малите одмори

Изненадуваше со точните резултати на 
“Добрилестите задачи” кога никој ги немаше
Специјалност: поставување рекорди во Тетрис Josiv Jankuloski

Angel
Таинственоста се открива во нејзините 
блескави сини очи
Чоколадите и беа мотиватори за добри 
оценки по италијански
Одлична во полето на кошарката и одбојката
Специјалност: брзо менување на 
расположение
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Cvetanka Juzmeska

Kristina Kara|uleva

Stefan Kova~eski

Определен интеграл
Вториот член на кланот РАЦЕ ГОРЕ
Насмеано и весело лице кое ретко се случуваше 
да биде нерасположено
Ги владее математичките задачи
Препознатлива по нејзината смиреност, 
исполнителност и амбициозност
Знаеше да ескивира од спасување на класот во 
безизлезни ситуации
Специјалност: никогаш да не биде неспремна
P.S. “Ај не си глуп!”

Britanica
Третиот член на кланот РАЦЕ ГОРЕ

Горда старограѓанка, која Варошот го 
претстави во најдобро светло

Борбена и во полето на кошарката каде ги 
засенување сите со нејзините погодоци
Специјалност: решавање на хемиските 

задачи со брзина на светлината

Sexy businessman
Мајстор за подигање адреналин кај 
професорите со неговите оригинални 
коментари
Нуди смештај прва класа
Редовно ги поддржуваше другарите кога 
стапуваа во конфликт со “седмата сила”
Специјалност: главна вербална линија, а 
најголема казна би му била едноминутно молчење

Google
Лидер на кланот РАЦЕ ГОРЕ

Гордоста не само на нашиот клас, 
туку и на цела гимназија

Поседува вроден и несекојдневен интелект
Највисок IQ
The Messiah

Специјалност: воодушевување на сите околу 
него со неговата наобразба

P.S. (на тест) Ивана: “Љупчеее...дај кажи го 
второто прашањеее”

Љупче:”Ивана... погледни повторнo! 
Одговорот е во прашањето!”

Qup~o Krstanoski
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Disco Queen
Бестрашна луткица со избувлив темперамент

Најголема шмекерка со пребирлив вкус
На нејзината грижа за отценките и немаше 

крај... се додека не дојде петок
Најредовна дестинација: прво сепаре во Nemo

Специјалност: се трудеше да биде појасна и 
поразбирлива во своите коментари кои носеа 

последици

Nikola Krstanoski

ЈК
На нејзиниот убиствен поглед никој не 
останува рамнодушен
Дистрибутер на модни акцесоари
Дружељубива и упорна во своите цели
Специјалност: поседување беспрекорни нокти 
и фризура и покрај жестоките борби

Angela Nastoska

Ana Novi~i}

Sweety
Cool девојка со пропорции: just perfect

Главна преокупација на часовите 
и беше интернетот

Секогаш Online за разговор и добар трач
Специјалност:... 

Blagica Paraskova

John
Бунтовен и откачен Канаѓанец со заводлив 
поглед
Неодолив шармер со беспрекорен стил
Поседува интелегенција која не може да се 
мери со неговиот темперамент
Во љубовта нема мана, Еми му е слаба страна
Специјалност: кинење нерви на професорите 
(само заради тоа што немаше поинтересна 
работа на часови)
P.S.Кој ќе оди до Варош...
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Biljana Petkoska

Emilija Petreska

Filip Petreski

Слатка Мала
Ги поседува сите особини на вистинска и фер 
другарка
Плени со нејзината великодушност
И покрај сите обврски кои максимално ги 
исполнува, никогаш не  отсуствуваше од 
ниедна забава
Харизматична девојка со заразно смеење
Специјалност: да се биде тренди и дотерана 
од глава до пети во секој период од денот 

Lepa Emsa in the Mix
Самоуверена девојка со уникатен 

стил за облекување
Нејзина Ахилова пета: Џон

Кога учеше– тоа го правеше најдобро, кога се 
забавуваше - уште подобро

Поседува цврст став и вреднување само на 
оние кои заслужуваат

Специјалност: нејзината фризура е доказ 
дека оригиналноста и креативноста се клуч 

за добар стајлинг

Фантом
Македонскиот Paul Stanley на кој главна 
преокупација му беше матење Кајгана 
Подвижна вицотека со самонадградување
Повеќе се труди за 1 и 2 во кладилница отколку 
за 5 и 6 на училиште
На слика е закачен, во живо е откачен
Специјалност: капацитет од 8GB со 
најхумористични содржина
P.S. Професорка по германски: “Филипе па ти 
си знаел да читаш!”
Филип:“Фала професорке....и Вие не сте лоша.”

ГиГо
Повлечен дечко со привлечен глас

Никогаш од него не се слушна: “Не сум спремен”
Мистериозен во љубовта и никогаш не ја 

мешаше приватноста со училиштето
10 април 2009 – Гиго прв пат отсуствуваше 

од настава
Специјалност: рекордер на писмените по англиски

Grigorij Qubin Saveski
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Chocolate Diva
Во bookmarks кај неа најпосетени се модните 

web страни
Беше најпрецизна во дофрлување на ливчиња 

на тестови и беше спас за цела редица 
(особено на математика)

Diamonds are forever
Необичен тип на девојка која постигнува 

одлични резултати во секое поле
Специјалност: главен организатор на сите 

збиднувања

Safet Salkoski

Casanova
Најтелентиран математичар кој ги решава 
задачите во рекордно време
Учествуваше во секоја дебата со најдолга 
минутажа (жими очиве!)
Вистински гладијатор во полето на љубовта
Специјалност: шармирање на се живо околу себе

Simona Simonoska

@anko Simonoski

 Sexy Кика
Голем обожавател на вицеви и анегдоти

Идна дестинација: Шведска
Вечен бунтовник со духовит темперамент

Специјалност: обожавање чоколади

Kristina Spiroska

Дејвид Бекам
Добар другар со романтична душа
Препознатлив по својот тренди изглед и 
привлечна насмевка
Најдобар на фудбалските терени
За него не постојат табу теми
Специјалност: играње компјутерски игри 
на часови
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Igor Stani}

Nata{a Stefanovska

Bojan Stojanoski

Пожарникар
На секоја страна од дневникот барем 3 пати 
го имаше неговото име
Фиктивно: најредовен, фактички: никогаш 
присутен
Потенцијал за жестоки диверзии
Специјалност: енигма за професорите, 
никогаш не можеа да погодат што е следно
креативноста е клуч за добар стајлинг

Шерето маче
Најпозитивна и најплеменита личност што 

некогаш би ја запознале
Дежурен подигнувач на расположение

Оправдано присутна на сите журки, седенки, 
визити, родендени...

Специјалност: им го продолжува животот на 
сите околу неа со нејзината смисла за хумор

P.S. “Еми, ко ќе ти се родит детето да го 
крстиш Лепа по баба му Дивна!”

Tazz
Ја победи гравитацијата
Знаеше да се бунтова и тогаш кога не беше 
во право
Иако немаше “влакна на јазикот” секогаш 
засмејуваше и расположуваше со својата 
искреност
Обожаваше спортови од типот “дај ми го 
– на ти го “ (ping pong)
Специјалност:  најредовен во доцнењето на 
часови

The Black Pearl
Во секое време спремна за прошетки и добар 

разговор
Често беше спас за тестовите по 

математика
Нејзината добра душа се откриваше преку 
искрените обиди да им помогне на другите

Присутна на секоја луда журка
Специјалност: скришно да јаде на часови

Kristina Taneska
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Schlieri
Заштитен знак и беа добрите старки

 и cool беџовите
Мало рокерче со големо срце

Сакаше да гледа фудбал 
но не и кога губеше Real Madrid

Мила и фина девојка подготвена да помогне 
Специјалност: непризнавање на пораз 

и до крај да се бори за победа 
(особено кога играше кошарка)

Radmila Toleska

Цвеќе
Никогаш не му е доста од мотори, 

авантури и журки
Не постои предизвик со кој не би се сносил

На MSN секогаш online, 
на часови – appear offl ine

Специјалност: кршење глава од маса 
(верувале или не)

Vesna Trpovska

Aleksandar Cvetanoski

Hilton’s girl
Харизматична русокоса која не спаѓа во 
групата на типични блондинки
Убавината и стилот беа сразмерни со 
нејзините оценки во дневникот
Другарка какво што може само да сонувате
Специјалност: добивање на се што ќе посака 
со малку напор
P.S. “…Абе Сафет...стварно бе, з’ш не ојш за 
поп? Убо ќе си платен...” 
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Bob Marley
Машина за типкање
Следбеник на Софокле
Free hugs for everyone
Штом ќе прочиташе некој есеј за 
суштествувањето, настануваше светлечка 
затапеност
Специјалност: претставување на битието и 
небитието преку координатен систем

Aleksandra ^ingovska

Ivana ^ifligaroska

The Doll
Местото на последна клупа 

не го препушта на никого
Редовен посетител на журки 

и козметички салони
Лексилиум за машките воздишки

Специјалност: доцнење на часови
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IV - 7
...зборови за довербата, добрината, прифаќањето, љубовта, надежта, истрајноста, успехот...
кои  ни даваа насока и сила во животот.
Средношколското патување од четири години ни започна со еден единствен чекор. До највисоката 
цел стигнавме следејќи го тој чекор. Но нашиот пат не беше по мека трева, туку по планинска 
патека со многу камења. А најважното од се е дека тој не водеше нагоре, напред кон сонцето. 
Напорот беше голем но бескрајно мал во однос на задоволството. Во него најдовме еден вид 
спокој. Веќе не ни беше важно дали луѓето не сакаат или не-поважно ни стана дали ние ги сакаме 
нив. Таквото чувство измени се. Животот ни стана чин на заемно помагање.Ако не го направевме 
тоа едни за други, кој ќе го направеше? Школскиот живот не беше лессен за никој од нас. Но што 
со тоа?Моравме да поседуваме истрајност и пред се самодоверба.
Ние бевме клас во кој владеесе слогата, единството и пред се апсолутното правило дека само 
најсилните успеваат. А она кое што го доживеавме заедно овие четири години ќе биде секогаш 
спомен од нашите средношколски денови. Зашто никој не останува рамнодушен на лудориите кои 
беа неизбежен дел од секој наш обичен ден. Нема кој не би се насмеал уште еднаш присетувајќи 
се на моментите кога се смеевме до солзи. И никогаш нема да заборавиме дека бевме пример 
за најдобрите ученици, најдобрите другари, најдобрата целина која не можеше поинаку зашто 
едноставно беше најдобра. Солзите навираат и тогаш кога ќе се сетиме дека четири пати заедно 
ја почнавме учебната година. Четири пати се разделивме за да се сретнеме повторно. А ова наше 
последно ЗБОГУМ ќе биде поздрав за нашето следно видување.
И затоа овој алманах не е само хартија испишана со безначајни зборови. Тука се нашите приказни, 
нашите спомени, годините поминати заедно, на кои ние и само ние ќе се сеќаваме со љубов. 
И тогаш кога сите ќе бидеме некаде далеку од овде ќе се сеќаваме на една МЛАДОСТ ВО КОЈА 
РАСТЕВМЕ ЗАЕДНО.
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Irina Veqanoska

Martin Jankuloski

IV - 7

Cvetanka Grueva

 Љубезните зборови кои ни ги кажуваше  можеби беа кратки 
и лесни да ги изговори, но нивното одекнување е бесконечно. 
Ни даде до знаење дека вистинското задоволство е постојано 
внатрешно да растеме, да стануваме се поправедни, поискрени, 
подарежливи, поедноставни, помажествени, поженствени, 
пољубезни, поактивни, поуспешни... Ова беа зборови изговорени 
од личност која многу знае, а дадени на некои кои многу ги сака.

Ќе ја паметиме...
• По специфичното смеење
• По нејзиниот мирен дух кој се 

прилагодуваше на секоја ситуација
• Како најдобриот женски PLAYER во 

одбојка
• По нејзината умешност да ја направи 

секоја писмена работа по математика 
без ниедна грешка

Ќе го паметиме...
• По фанатичната љубов кон CONVERSE

• По неговиот омилен херој од WOW
• По неговата учебна година која 

траеше само едно полугодие, бидејќи 
второто го поминуваше дружејќи се со 

математичките закони
• По бројните награди по математика
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Ќе го паметиме...
• По радикалниот Македонец во него

• По извршувањето на должноста-
последен шеф на IV-7

• По донесувањето секојдневни 
ексцентрични заскучоци

• По култното прашање: „Шчо е она 
белоно во крастајцана?”, на кое 

никогаш не доби одговор

Sawa Jovanoska

Ќе го паметиме...
• По несекојдневните приказни на 

баба му кои ни беа ѕвезда Деница во 
мрачните поспани утра и инспирација за 
инвентивните подароци за родендените

• По секојдневните предавања за web-дизајн 
и фотографија на кои бевме жртви

• Како бизнисмен со аспирации за освојување 
на школскиот пазар

• По неговите шеги (24/7) кои се „виновни” 
за продолжување на нашиот живот

Boban Jordanoski

Kiril Jordanoski

Ќе ја паметиме...
• По постојаното спасување на класот 

во критичните филозофски моменти, 
измислувајќи нови прашања

• По нејзините борби со невидливото 
стомаче

• По честите комплименти кои ги добиваше 
поради манекенските предиспозиции

• Како махер за разложување на квадратни 
триноми

Ana Kaftanoska

Ќе ја паметиме...
• По нејзинот глас кој како аларм не будеше 

во раните утрински часови
• По љубовта кон сината боја
• По прифаќањето на ставовите на 

мнозинството и не искажувањето 
незадоволство

• По способноста да не сослуша во секој 
момент
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Aleksandar Kuzmanoski

 Georgij Lazarevski

Todor Lazarevski

Ќе го паметиме...
• Како единствениот кој разбираше се што 

зборува професорката по германски јазик
• По неговата атлетска фигура
• По неговото универзално прашање-одговор: 

“Професорке, можит да кажам дека…”
• Како некој што не бараше дозвола 

од професорите за да отсуствува од 
часовите

Ќе го паметиме...
• По тајното другарување со гитарата

• Како единствениот кој немаше 
отсуства од часовите

• По неговата позната реченица: 
„Сега е моментот!”

• По неговите единствени постапки 
кои не засмејуваа

Ќе го паметиме...
• По опседнатоста со играорната
• По радиофоничноста на неговиот глас
• По неговата навика секогаш прв да 

се сложи кога стануваше збор за 
одложување на писмените работи

• По неговата страст-патувањето

Ќе ја паметиме...
• По нејзините есеи кои знаеја да 

немаат крај
• По амбициозните барања за детално 

објаснување на лекциите што 
професорите ги задржуваше повеќе од 

предвиденото
• По нетипичната манифестација 

на плавуша со непредвидлив 
темперамент

• По начитаноста и знаењето кои 
и помагаа секогаш да ги најде 

вистинските зборови

Emilija Lazareska
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Ќе го паметиме...
• По лековитата велгошка ракија

• По неговото заразно смеење кое се 
пренесуваше како вирус

• По неговите шеги на кои никој не 
остануваше рамнодушен

• По честите препирки со професорите

 Elena Lamanoska

Ќе ја паметиме...
• По нејзината лингвистичка димензија
• По амбициозноста со која не спасуваше 

многу пати и знаеше дека таа ќе и 
обезбеди успешна иднина 

• По нескротливиот дух во извршувањето на 
претседателските должности

• По нејзината нежност, преку која ги 
искажуваше своите квалитети

Blagoja Qatkoski

Maja Leveska

Ќе го паметиме...
• По постојаното позитивно расположение
• По честото отсуство од школските клупи 

заради посета на некоја нова светска 
дестинација

• По несвојствената забелешка што ја доби 
дека „нема фаца за петка”

• По неговата толерантност, умешност да 
биде вистински другар кој никогаш не се 

лутеше Kosta Loteski

Ќе ја паметиме....
• Како стилски камелеон
• По Ламанската војна која е нејзиниот 

заштитен знак по историја
• По креативноста и смелоста која ја 

истакнуваше во својот стил
• По знаењето кое никогаш не ја изневери
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 Emilija Mateska

Martin Mileski

Nikola Mickovski

Ќе ја паметиме...
• По одговорите кои ги даваше на секое наше 

прашање од областа на биологијата
• По проектот „Слободни радикали” , кој 

и ние го научивме напамет по многуте 
успешни изведби

• По нејзиниот препознатлив знак - пирсот
• По умешноста да остане смирена и 

присебна и тогаш кога сите се во паника

Ќе го паметиме ...
• По неговата супер херој димензија - 

ZOKMAN – Z
• По рокерскиот стил на живот

• По неговите лакочерејски јаболка кои 
никогаш не ги пробавме

• По специфичната насмевка која 
секогаш беше на десно

Ќе го паметиме...
• По способноста за објаснување на 

математичките проблеми
• По неговото дејствување кое е во склад со 

хипи-движењето
• По комплиментот “скапан/а”, кој често 

знаеше да го даде за нешто што сметаше 
дека е убаво

• Како личност која секогаш е на лагер, 
нудејќи безрезервна помош

Ќе ја паметиме...
• По никогаш незапочнатата диета
• По нејзината бунтовност против 

неправдата
• Како некој кој при напади гори и не 

помислува да рече sorry
• По нејзината искреност, дури и тогаш 

кога требаше да премолчи

Branka Naumoska
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Ќе ја паметиме...
• По оригиналноста на својот имиџ особено 

по долгите, нескротливи кадрици
• По нејзината заинтересираност за 

литературата
• Како амбизиозна личност со високи 

стандарди која никогаш не се 
откажуваше од своите идеали

• По наклонетоста кон општествените 
науки и покрај определбата за

 природно-математичкиот смер

Krste Nikoloski

Ќе ја паметиме...
• По нејзиниот оптимизам и нејзината 

харизматична насмевка, на која не 
можеше да се одолее

• По нејзиниот препознатлив   
e-mail anitte_jolie

• По својата долга и секогаш средена коса, 
која секој сакаше да ја има

• Како посветена и трудољубива личност 
во исполнувањето на училишните обврски

Leonora Noveska

Anita Petreska

Ќе ја паметиме...
• По оригиналните портрети кои ги 

црташе на часовите
• По способноста да не насмее до солзи

• По влегувањето на час 15 минути подоцна 
со репликата: „Извинете, професорке, се 

капев” (во 7:30 наутро)
• Како една од ретките која што успеа да ги 

задржи сите 5ки во графите на дневникот 
сите 4 години Jovana Poposka

Ќе го паметиме...
• По умешноста мудро да молчи, но и 

умешноста умно да одговара на прашањата 
само тогаш кога ќе биде прашан

• Како подвижна енциклопедија - Кркипедија
• По неговото доцнење на првиот час, сите 

четири години
• По поседувањето мастики во секој момент
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Kristijan Risteski

Marija Stefanoska

Marija Strezoska

Ќе го паметиме...
• По неговата заинтересираност за 

откривање на компјутерскиот свет
• По желбата за решавање проблеми 

поврзани со класот
• По неговиот непомирлив дух, кој беше 

основа и за неговиот инает
• По неговите реченици: „Шо ми е, бе?” и 

„Е шо бе брат?”

Ќе ја паметиме...
• По нејзините бурни реакции за кои не 

добиваше повод
• Како sudoku мастер

• Како личност која беше најрасположена 
за разговор во секое време

• По фразата: „Љута за везден!”

Ќе ја паметиме...
• По најубавите сини очи во класот
• Како некој кој секогаш не информираше за 

актуелните случувања
• Како личност која е достапна за дружење 

и убав збор
• Како некој кој никогаш не пропушташе 

забава

Ќе ја паметиме...
• По рецитаторскиот потенцијал, кој го 

откривме на самиот крај
• По успешноста во остварувањето 

на плановите поврзани со школските 
активности, паралелно извршувајќи ја 

должноста на „вечен благајник”
• По нејзиниот се уште неостварен сон: да 

се сретне на тениските терени со Рафаел 
Надал, кој воедно беше и нејзин идол

• По репликата: „Професорке, ај да пејме!”, 
тогаш кога на часовите немаше што друго 

да се прави

Martina Trajanoska
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Ќе го паметиме...
• По неговата голема душа и вистинското 

пријателство кое знаеше да го даде секому
• По организаторските вештини за успешно 

функционирање на класот во текот на 
неговиот претседателски мандат

• Како личност која страстно навива за 
Реал Мадрид

• Како некој кој беше во тек со школските 
случувања и новости и секогаш не изве–

стуваше за останатото време од часот

 Simona Trposka

Ќе го паметиме...
• По неговата страст кон тапаните
• По силниот математички сојуз со Мартин 

кој им донесе бројни награди
• По необичноста на неговите локни
• По неговата мрза да излезе на табла и 

да одговори на поставеното прашање, 
посебно на часовите по германски

Nikola Cvetkoski

Petar Filev

Ќе го паметиме...
• По неговата опсесија за слабо тело и 

желбата да остане вечно млад
• Како најголемата чашитка во класот

• По тоа што беше најголем фан на 
Здравко Чолиќ на Балканот и пошироко

• По неговите раскопчани кошулчиња, од 
кои се наѕираше љубовниот тепих

Naum ^ekrexioski

Ќе ја паметиме...
• По нејзините чести патувања и 

интересни случувања, за кои секогаш ни 
раскажуваше

• По заминувањето во втора година за да 
стане дел од Nova

• По нејзиниот стил на облекување, кој 
секогаш беше во чекор со најновата мода

• По нуркачката вештина
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Професорката (на испрашување): Ајде, кој има петка? Ајде Коста 
ти имаш петка!
Коста: Не...немам фаца јас за петка! 

Професорот: Имат некој од класов  шо ќе полагат за матура 
филозофија, освен тие две шо се отсутни?
Благоја: ИМА!!! Ама не се тука.

Професорот (го отвара дневникот за да испита некого): Знајте кај 
кого ми се отвори?? Кај никој, на празна страна.
Благоја (мртов сериозен): Па него станете го!

Професорката: Еден завршеток е граматички грешен, кој?
Киро (отсечно и сигурно): Завршетокот!

Професорката: Ајде деца скинете еден лист и напрајте ја 
фигурата.
Киро: Професорке, не сме на час по оригами праење.

Професорот: Мори бефцено, шо го чешаш окото, то не е петица.

Професорката: Ирина, ВељаноВска си или Вељаноска. (со в или 
без)?
Ирина: Со Љ професорке.

Коле: Она глупана келнерка не ни го донесе то шо го порачавме
Маја: КОЈА??? Она со шишки коси? (коси шишки)

...дел од она кое не насмеа овие четири години:
Неколку примери од Александар за независно-сложени реченици 
од глаголите гледа и копа:

• Гледаше во далечината и копаше.
• ТОЈ гледаше во мене, а јас копав.
• Час гледаше во жена му, час копаше.
• Тој копаше само што гледаше настрана.
• Гледаше во другите, значи не копаше!

Еве го писмото од Благоја кој го напиша до непознато другарче 
на час по македонски:

 Драги Милане,

Го добив твоето писмо и искрено се разочарав. Но сепак се 
решив да ти пишам бидејќи ти живееш во Загреб, а мене ми се 
оди во Загреб. Затоа се решив да ти пишам и да ти кажам да 
ме очекуваш наскоро. Имам толку работи што сакам да ги видам 
во Загреб ама требало 60 збора да напишам, така да ќе прајме 
муабет ко ќе дојдам.
  
     Твоето другарче

ти праќа поздрав!

Нов живот почнува за нас секоја нова секунда. Ајде весело да го пречекаме. Мораме да 
продолжиме понатаму сакале или не. А ќе се движиме подобро ако гледаме напред отколку ако 

се свртуваме наназад.
Пред се да го следиме тоа што ние го сакаме. Да не прашуваме што „тие” бараат таму  

некаде. Да се запрашаме што имаме во себе, да не ги следиме интересите кои се менуваат, туку 
тоа што сме и тоа што ние го сакаме. Нешта кои нема и не треба да се менуваат.

ГЕНЕРАЦИЈО:
Оди по патот на виножитото, оди по рефренот на песната и се околу тебе ќе биде убавина. 

Постои излез од секаква магла преку патот на виножитото!

И запомни: 
Се ќе биде во ред, се ќе биде во ред, и навистина се ќе биде во ред!!!
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IV -8
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 Stefan Bakalovski

IV - 8

Dobrila Kalanoska

 Специјалист по социјализирање
• белег: очи широко затворени
• допринес: за зголемување на бројот на 

изостаноци
• симптоми: голема желба за дружење
• дијагноза: претеран интерес за стручна 

литература особено љубовни романчиња
• терапија: целодневно оправдано одсуство

Специјалист
• белег: музика

• допринес: разбивање на турбо-фолкот
• симптоми: паѓање и самозатварање на 

очните капаци
• дијагноза: константна потреба за сон

• терапија: Скопје

  Riste Balevski

За ова наше неколку годишно, сложно патешествие, чест ни е да и посветиме една 
страна на нашиот водич и заштитник, за кој нескромно можеме да се пофалиме 
дека е најдобриот класен раководител кој воопшто може да се има.
   Кога (не ретко) целевме на забранета мета, незаменливата класна успеваше 
да излезе на крај со нашите симптоми и го дијагностицираше секој наш недозволен 
подвиг на кој му следеше доследна терапија. Поради тоа и ја доделуваме титулата: 
специјалист за разбирање и координирање.
   Знаеше повремено да не искара, но секогаш се се завршуваше со насмевка и 
разбирање дека ние сме само група, сега веке зрели личности, кои едноставно уживаа 
во средношколските денови, личности-живи примери дека сложни калуѓери и петок 
мрсат.
  Благодарни и сме што беше нашиот глас на советите, што заедно ги водевме 
и извојувавме борбите за високи одцени и што успеа оваа армија да ја дотурка до 
самиот крај на адолесцентноста, од каде што секој заминува на своја страна.
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 Jovan Bandoski

Elena Dimoska

Sandra El-Nadi

Специјалист по програмирање
• белег: добра фризура
• допринес: за зголемување на просекот по 

математика
• симптоми: желба за решавање задачи
• дијагноза: зависен од збирки задачи
• терапија: писи

Специјалист по тангентирање
• белег: не вежбање на физичко

• допринес: чување на училницата за време 
на физичко

• симптоми: силна потреба за кофеин
• дијагноза: декофенизација

• терапија: во “Jazz & Blues”

Специјалист по јазици
• белег: мало виткано човече
• допринес: охрабрување во искажување 

искреност меѓу соучениците
• симптоми: лачење амилаза
• дијагноза: зависност од мастики
• терапија: една мастика

Специјалист по едрење
• белег: совршена коса

• допринес: подигање на спортската свест 
кај девојките

• симптоми: болки предизвикани од често 
возење со мотор

• дијагноза: ишијас
• терапија: на рехабилитација во Италија

Aleksandra Zari~in
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Специјалист по маникир
• белег: girley girl

• допринес: козметички препарати 
за цел клас

• симптоми: уплав од немање сјај
• дијагноза: претерано гледанје во огледало

• терапија: заматени стакла

Darko Joleski

Специјалист по оправдување
• белег: воочливо бели заби
• допринес: суфлирање
• симптоми: неспремност
• дијагноза: често импровизирање
• терапија: pinball

Angela Koleska

Omer Mustafa

 Специјалист по мускулизирање
• белег: претесни маици 

• допринес: боди-гард на на целло IV-8
• симптоми: зголемена маса

• дијагноза: висока доза на протеини во 
крвта

• терапија: кревање тегој

 Boban Naumoski

Специјалист по љубовџилук
• белег: висина
• допринес: во заштита
• симптоми: 194цм (како можност за 

подобар поглед)
• дијагноза: Казанова
• терапија: црвено пакетче
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Viktor Nedeski

Filip Nestoroski

Ivo Paunkoski

Специјалист по веронаука
• белег: христограм
• допринес: ширење на христијанската 

религија
• симптоми: навлегување во дискусии
• дијагноза: непресушена потреба од верско 

образование
• терапија: во Бигорски

Специјалист по електронски направи
• белег: нетргање поглед од компјутер

• допринес: допрва очекуваме голем допринес 
во физиката

• симптоми: психичко одсуство
• дијагноза: тешка индиферентност

• терапија: не би го интересирала

Специјалист по брзина, 
забрзување и слободно паѓање
• белег: ведар, добар, забавен
• допринес: музикалност во класот
• симптоми: соница
• дијагноза: доцнење
• терапија: местење на часовникот 15 

минути напред

Специјалист по македонски јазик и 
литературеа
• белег: молк

• допринес: за тишината на часовите
• симптоми: смиреност

• дијагноза: сеопшта заинтересираност
• терапија: развивање дијалог

Jovan Petreski 
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Специјалист за бисери
• белег: драматизирање

• допринес: разбивање монотонија на час
• симптоми: висока инспирација за бисери

• дијагноза: автор на делото “Бисери”
• терапија: издавање втор том

Bojana Pecakova

Специјалист по дегустирање
• белег: топче
• допринес: зголемување на гладот во 

Етиопија
• симптоми: надразнат желудник
• дијагноза: премногу богати оброци преку 

целиот ден
• терапија: строго забранет пристап до 

чоколади

Ana Puleska

Nina Ristoska

Специјалист по информатички технологии
• белег: повик за на “кафица” 

• допринес: класен фоторепортер
• симптоми: злоупотребен од јавноста

• дијагноза: завист од фотогравска 
монтажа

• терапија: ракометче

Darko Simonoski

Специјалист за напад и одбрана
•  белег: математичарче
• допринес: Правда во класот
• симптоми: вишок на енергија
• дијагноза: бунтовник со причина
• терапија: физичка пресметка како 

последица од спротивни интереси
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Petar Smileski

Jana Stalevska

Goran Terzievski

Специјалист по спортски активности 
(cyber sport)
• белег: неостварлива желба за воена 

академија
• допринес: интерпретирање вицови
• симптоми: појава на подочници
• дијагноза: инсомниа
• терапија: imperiaonline.org

Специјалист за ноќни мистерии
• белег:  џокер пријател на писмени по 

англиски
• допринес: во меѓукласните односи со IV-7

• симптоми: постојаното очекување на 
викендите

• дијагноза: забавохолик
• терапија: инфузија

Специјалист по ставање капачиња
• белег: типично влашкамалско дете
• допринес: негување на стилските фигури
• симптоми: прекумерно смеење
• дијагноза: примање и давање информации од 

секаков жарн
• терапија: кратка изолација

Специјалист за избавување 
од маки и гревови

• белег:  расположена од раните утрински 
часови  (освен кога не)

• допринес: во одложување испитувања и сл.
• симптоми: сожалување и разбирање на 

обесправените
• дијагноза: Мајкотерезев синдром

• терапија: времето лечи се...особено ако е 
сончево Aleksandra To~ko
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Специјалист по одговорност
• белег:  примерен ученик

• допринес: белеење на образот на IV-8
• симптоми:  инцидентно играње “headers”

• дијагноза: изостаноци- оправдани / ; 
неправдани /

• терапија: итно опуштање

Marija Traj~eska

Специјалист  за бројки
• белег:“Бјело дугме”
• допринес: сочни вицови во секое време
• симптоми: црн хумор
• дијагноза: недостаток на математички 

задачи
• терапија: партија билијард

Igor Cvetkoski

Petar ^urlinov

Специјалист по физичко воспитување
• белег:  плавуша
• допринес: режисер на драмата 

“Чекајќи ја Соња”
• симптоми: психофизичко отсуство
• дијагноза: пристојно и згодно деколте
• терапија: разбој и греда
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Проф: Која фигура е застапена во реченицата: Јас се 
претворив во уво?
Г.Т. магија

Проф: да си ги учите и насловите.
С.Е: ам многу се профессор!
Проф: па зато! Да беа малку ќе ги знаевте.

А.Т : ....ам професорке не се осеќам шо зборвам

Проф: Омер последната лекција да си ја знајш ко “Оче наш“

Проф: Ана шо прајш ма?! (а Ана гледа каталог)
А.П: ам секако не слушам....

(се запишвит Јана во библиотека, ама на име од Сандра)
Библиотекарка: како се викаш и од кој клас си?
Ј.С. Сандра Ел-Нади, во IV-8
Библиотекарка: а на која адреса живејш?
Ј.С. : ам шо знам

Во замена за излишните клише пофалбени зборови за нас како клас, кои дефинитивно нема 
потреба да се потенцираат, а се типични за овој дел од алманахот, ви нудиме неколку извадоци 
од нашата богата збирка гафови  кои не насмеаја до солзи.

Проф: Ристе ај кажи ми...
Р.Б. :ам на кожно бев цело сабајле, не научив!
Проф: Добро, ај Стефан ти!
С.Б: ам јас целло сабајле го мислев

Проф: кој се отсутни?
Г.Т: Симоноски
Проф: презиме?
Г.Т. Дарко

Проф: Горан шо прајме со 3кава усно?
Г.Т. па професорке то е по ваша заслуга.
Проф: е како по моја?
Г.Т: па да не ми напишевте, немаше да имам

Проф: Вие следниот час да сејте овде пред мене на прва клупа
Р.Б. е зш професорке?
Проф: да ве поплукам бе малку

 Цело наше средношколско доживување останува во овие неколку страници каде 
се лицата на вистински и сложни другари, луге кои оставија трага во нашиот живот 
и после нив повеќе нема да сме исти. Колку и да е тажна оваа наша разделба, ништо 
не е споредливо со радоста дека повторно ќе се сретнеме и со весел глас ке се речеме 
“здраво” а всушност во себе тажно ќе посакаме никогаш да не сме рекле “збогум”.

Тоа беа времиња едни и единствени, понекогаш малку заморни, но НЕПОВТОРЛИВИ! 
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IV - 9
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 Sa{o Avramoski

Biljana Andreevska

IV - 9

Milena Jak{oska

Министер за фудбал
Фудбалот му е во душа
и музика сака да слуша.
Физичко со душа чека да дојде
за на час тој да појде.
Цитат:
I posle svega ja te cekam
to me ubija polako moja jedina...

Министер за информации
Страмежлива,слатка

смиреноста и е јака страна.
Информации од прва рака

што е ново напишано до дневникот дава
и за ништо не се замара.

Цитат:
Srce mi lomi, dusu razboli

to mozes samo ti.........
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Министер за бавност
Шизик меѓу сите нас 

најубав во нашиот клас
ретко му се слушаше глас

знаеше да заспие на час.
Цитат:

Голем бекрија сум се родил јас...

Branko Baloski

Министер за темпераментност
Розе наша со виткани коси
знае убаво да се носи.
Тврдоглаво знае да сака
затоа добива се без мака
Цитат:
There’s a song that is inside in my soul
It’s a wonder i try to write over and over agein…

Igor Bogdanoski

Rozelina Vaitovska

Министер за внатрешни работи
Борис секаква музика не слушаше 

и во последна клупа лудуваше
Цитат:

Како да дојдам на свадбата твоја,
се ќе дадам и душава моја.......

Boris Gerasovski

Министер за шмекерство и заведување
Шмекерче е славно
во класот и меѓу женските главно 
секој него многу го сака
зошто ѕвездата и е јака.
Цитат:
Секое лошо за добро е
што и да е, ќе помине!!!
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Andrea Despotoska

Ivana Klimoska

Naum Korunoski  

Министер за сива економија
Андреа со Марина седи
и безброј муабети си реди
Знае да рече си одам јас
нека не ме запишвет на час.
Цитат:
There is something going on
I know it won’t be lolg 
It won’t be long before you’re done.

Министер за мода
Иванче е типка права

со прекрасни коси и витка става.
Занеа зборовите мода и шема 

не преставуваат дилема.
Со учење си нема мака

затоа што тоа и оди од рака
Цитат:

Pueden borrar mi memoria,
Pueden robarme tu historia,

pero nunka te olvidare......

Министер за шарм
Сите му велеа Браво
затоа што е манакенче право
Со женски си немаше мака
учењето му одеше од рака.
Цитат:
My friend,this life we live
is not what we have,
it’s what we belive….

Министер за бунтовност
Чикса беше кошаркар славен

да крева буни и востанија главен.
Знаеше често да го напушти часот,

затоа што не можеше да се воздржи од 
гласот.

Цитат:
Зар не може да сфати еднаш мајка ти,

дека имаш 17 години
па не може да те држи ко во заолошка

ти си срце зрело овошје. Krste Kosteski
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Министер за најубава насмевка
Мирна личност со исклучителна добрина

која знаеше совети да дели
и лесно да го дефинира своите цели.

Со љубовта Веснич  си нема мака
бидејќи тоа и оди од рака

Цитат:
Through the darkest night comes the brightest light

And the light
that shines is deep inside…

Nata{a Kraqevska

Министер за луди идеи
Кики знаеше да лупне лудост често
меѓу нас беше на прво место.
Од ништо таа си нема мака
а богами љубовта и одеше од рака.
Цитат:
Hell is gone and heaven’s here,
there’s nothing left for you to fear……

Vesna Krsteska

Kristina Krcoska

Министер за убавина
Сакаше да биде славна

и во цело школо да биде главна
таа има црни коси

и во тесно сака да се нови.
Цитат:

................lepsa od noci
njen miris u kosi.....

Aleksandra Lo{koska

Министер за романтика
Далеку се слуша нејзиниот глас
тоа е Нате од нашиот клас.
Од нејзината насмевка нема спас
неа и е важно да е на час!
Цитат:
Svako vece crno mece (metalik lavce)
da po mene dolazi...........
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 Ivana Petrovska

Vesna Plevnaroska

 Kristijan Prentoski

Министер за најнови информации 
Во четврта претседател славен
интерпол не и рамен.
За се води сметка
и со неа не смее никој да се плетка.
Цитат:
Usne usne boje vina
ostace ti bez karmina.......

Министер за луди забави
Сака да оди на забави луди 

затоа наутро тешко се буди.
Ако некогаш и се смачеше од часот

во последна клупа го бараше спасот.
Цитат:

Take me away a million miles away from here 
Take me away fi nd a place for you and me.

Министер за шефување
Знаеше да шефува често
не го собра на едно место.
Учењето не му одеше од рака
со молчење се бранеше и немаше мака
Цитат:
Nothing else matters......

Министер за финансии
Тони со Нате седеше

и безброј мисли во глава си редеше
Учеше по своја шема

Тони е дете без дилема.
Цитат:

Ми се јави Хју Хефнер и ми вика
„Ало Тони

дојди кај мене знам
дека вредиш милиони...“

Antonio Risteski
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Министер за другарство
Таа е секогаш чесна

и на часови “не е бесна”
Си седеше таа “мирна”

и во друга писмена не ѕирна.
Цитат:

Ti si jedina od svih
koja dogje kada treba....

Nikola Ro{koski

Министер за муабети
За правење муабети и да насмее таа е тука
без неа од досада се пука
Ако ја налутиш ти нема спас
тоа е Санче од нашиот клас
Цитат:
Ko bi reko cuda da se dese

 Teuta Rustem

Aleksandra Sandreska

Министер за телефонски разговори
На секој збор капаче става

и на итар начин секого зафркава.
Ане беше нон-стоп со телефонот во рака,

ќе ти се налути ич не и  мака.
Цитат:

Disem za tebe
nikad ne ces znati to...

Anita Sitnikoska

Министер за спорски кладилници
Главна шема меѓу нас
неможеше да издржи ни 5 мин на час
Никој во класот не му е равен,
весел, расположен, за идеи главен.
Цитат:
Мајко, една си на светот.............
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 Slavica Skenderova

 Dragana Spiroska

Marija Stefanovska

Министер за музика
Цаци наша е главна смешка 
живее со паролата се “збунив не е грешка”
во туѓа писмена никогаш не виде 
ако Цаци нешто ти каже чудо ќе биде.
Цитат:
I know you gonna want me
but when you want me
it might be different
story………….

Министер за оправдување
Добра и мила

насмеана секогаш била 
да учи многу и беше мака
таа искрено Џоле го сака

Цитат:
Nek mi stave okove neka me zarobe

robinja sam tvoja ubime.......

Министер за верност
Маци е девојка без дилема
пред писмена уплашена цела
со отценки си немаше мака
за учење и пуштаме рака.
Цитат:
Is this love,that I’m felling
this must be love
that I’ve been searching for…..

Министер за СМС пораки
Мони е девојче на место

таа се смее често.
Постојано пораки плаќа

и  со сите да се дружи сака
Цитат:

Блиску до мене срцето твое е знам
иако далеку од мене...............

Monika Stojanoska
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Министер за  снаоѓање
Таа е девојче на место 

да се оправда знаеше често.
Најоткачена меѓу сите нас

не чудете се тоа е Марина од нашиот клас.
Цитат:

Во мене душа остана
да можам да преживеам

со дел од себе постојам
во срцето умирам.....

Stefan Strezovski

Министер за филозофски науки
Играњето му беше опсесија
да е филозоф идна професија
на секој сака помош да пружи
и со добри женски да се дружи.
Цитат:
Nisam majstor da napravim bure,
al sam majstor da osvajam cure.......

Marina Todorovska

Jovan Trajkoski

Министер за љубов
Минче е другарка јака 

за муабети никогаш не и е мака.
Таа за Дебар ни оди и после матура

ќе заплови во брачните води.
Цитат:

Ах,каде е мојто либе дали мисли тој на мене
јас,за него само венам,и за него јас ќе умрам

Emina Fazlovska

Министер за економија
Добра дете беше 
за економија многу го бидуваше.
Знаеше да спортува често
на часови не го збираше место.
Цитат:
I’m just ahother pretender
but I will never surrender.....



101

ALMANAH - GENERACIJA 2008-2009 - OSU "Sv. Kliment Ohridski" Ohrid

Julijana Celevska

Anita Coceska

 Jovan Bujaroski

Министер за чаламење
Понекогаш таинствена
но сепак препознатлива за нас
по нејзиниот пислив глас
насмеана и со добра душа
сите внимателно знае да не слуша
Цитат:
Aj je najbolje kad u zivotu
imas nekon s kim mozes ovako da sutis......

Министер за нарцизам
Со огледалце и чешел во рака

косата многу си ја сака
Таа немаше желба за книга
но за зезање беше прва лига

Цитат:
Volim osmeh tvoj bas dobro ti stoi

josh ti bolje stoje poljupci moi........

Министер за надворешни работи
Одеше на журки често
но и таму не го фаќаше место
Во Америка замина,на сите ни беше мака
и сите продолжи тој да не сака.
Цитат:
Prokleta je Amerika i zlato sto sja........

Министер за надворешни работи
Фудбалот му одеше од рака,

во Америка продолжи тоа да го сака
Желба му е во Реал да е главен

и меѓу женските славен.
Цитат:

Туѓината пуста да остане
таа од либето ме раздели.......

Igor Traj~eski
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Проф: Какви иструменти знаете? (за платен промет )
Крсте: Гајда, пијано, хармоница, гитара….

Проф: Како се гради обијктот, само сесаме изгради се?
Бранко: Не професорке ќе ни паднит во кондер јајце.

Драгана: Рабиндрат Тагоре е индиски поет, прозиста... и ја 
добил ајфеловата награда

Стефан: А бе Чикса кога се паѓат мртва сабота сабота или 
недела?

Проф: Леле Бранко ништо не знајш!
Бранко: Не дека не знам професорке, немам прочитано.

Проф.: Сè е во ред само татко му умре. Каква е оваа 
реченица?
Бранко: Трагична

Проф.: Што ако платата е 10 000ден?
сите: Ќе платиме сметки, ќе купиме облека
Крсте: Ќе купиме патики.
Проф: Ќе купите и патики. А Што ако платата се зголеми 
на 20 000 ден.
Крсте: Ќе купиме патики и врвци за патиките

Проф.: Тишина!
Ивана П: Тишина ме концентрирате!

Проф.: Андреа домашниот број?
Андреа: А, истиот е професорке!

Проф.: Кој е неорганизиран Пазар?
Никола: Шутка!

Марина: ........добитник е на наградата Браќа Миладиновци 
на Струмичките вечери на поезијата.

Проф.: Каде е Андреа?
Тони: Послевно е видена во WC

(проф за амбалажа на производ)
Проф: И пакетите за што служат?
Марина: За ѓубре

Проф.: Учевте лани статистика?
Сите: Да
Проф:Ко ќе ви дадеше пофесорката некоја задача само ја 
разгледувавте и го пишувавте дирекно одговорот?
Наум: Не професорке, само ја разгледувавме и толку.

Проф: Смејте се, смејте се, а имат една поговорка “Кој 
последен се смее, најслатко се смее”
Бранко: Имат и една друга професорке “Кој последен се смее 
последен го сватил вицот”

Јован: Професорке од овој пред мене Бранко имате лошо 
мислење за мене!

Никола: Ела Марина ваму, ќе те стресам ко попон босилекон 
шо го тресит

Проф: Why do you after det haircut?
Марина: Because ја пеглам

Анита Ц: После смрта ја напишал книгата…
Бране: ..мојата смрт.

Никола: Професорот диктира, а надвор врнејќи.

Проф.: Андреа кај беше?
Андреа: Професорке ќе ви донесам оправдание за утре
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IV -10
На 10.12.2005 година се собравме сите 34 номинирани оскаровци и започнавме со 

организирањето на доделувањето на оскарите. И ако мислите дека беше сосема едноставно, ќе 
ве прекориме, бидејќи беше толку кратко, а навидум толку долго и сложено, а мислевме дека ке 
биде лесно. И да, во оваа четригодишна подготовка на манифестацијата ние научивме што значи 
среќа, што значи љубов, што значи разочарување. Се запознавме со насмевката, но се запознавме 
и со солзите. Бевме сложени, на моменти неподносливи, непоправливи.Можеби затоа ниту еден 
од четворицата организатори не успеа да додржи со своите нерви и да остане при нас барем 
нешто повеќе од една година.

Но, не им замеруваме. Па всушност ние сме тие - “славната десетка“ . И доколку сте 
слушнале за неправди тогаш навистина сте слушнале за оние кон нас. Но нашата група од 34ца 
среќници или несреќници доби можност да биде номинирана за оскар по најразлични категории. А 
кој знае што награда ќе добиеме? Кој знае дали ќе бидеме горди на таа награда?! Но најголемата 
награда која ја добивме сите е другарството, единственото заедничко нешто кое никој нема да 
ни го одземе, нешто кое ќе не прати низ целиот живот.Оваа награда навистина заслуживме да ја 
добиеме по повеќегодишното макотрпно организирање. 

И сега, кога дојде крајот и кога треба да напишеме само неколку  нешта по кои сме 
претпознатливи, се замисливме... Дали ќе бидат доволни овие неколку страници за добро да не 
запознаете?! Но сепак, ние сме тие, 34цата кои никогаш не се откажуваа, лудо се бунтуваа и 
едноставно останаа доследни на своите зборови.

Но ајде  да се префрлиме директно на доделувањето на оскарите.
Со среќа на номинираните!!! 
И се извинуваме уште еднаш на преголемата искреност!
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Dejan Angeloski

IV - 10

Vilma Celeska

Оскар за најголема посетеност на 
спортските кладилници
Препознатлив по:
Запленувањето на билтени од сите околни 
кладилници и големата незаинтересираност 
за сите настани кои се случуваа за време на 
подготовките на манифестацијата.
P.S.Не сум спремен...

Оскар за постојаното следење 
на модните трендови

Препознатлива по:
Најубавите парчиња облека, неодоливиот 

поглед со кој успеваше лесно да ги плени 
нашите срца и големата позитивна промена 

која ги изненади сите.
P.S.Шо ти е ма?!

Katerina Apoleska

Оскар за професионалност
Препознатлива по:
Својата професионалност, единствениот 
начин на зборување и можноста да одговори 
на секое наше барање.
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Biljana Bogojoska

Darko Bujaroski

Vesna Buleska

Оскар за таинственост
Препознатлива по:
Константното купување на дневните весници 
и списанија, променливото расположение и 
честата промена на нејзината фризура.
P.S. Не ми е убо.

Оскар за најведро расположение
Препознатлив по:

Најголемото влијание кое го привлекува кај 
понежниот пол, насмевката која никогаш 

не ја тргнуваше од своето лице и со која 
успеваше да не расположи, а од друга страна 
многу лесно да ги изнервира организаторите.

P.S. Не е точно!

Оскар за фотогеничност
Препознатлива по:
Големата друштвеност, нејзината слатка 
насмевка и шарм кои секогаш беа добар 
сојузник на прекрасниот изглед и неодоливите 
тренди ташни.
P.S. Уживај.

Оскар за  бунтовност
Препознатлива по:

Скопскиот акцент кој не успеавме да и го 
промениме, честото влегување во конфликт 

со организаторите и преговарањето 
за намалување на преголемиот број на 

изостаноци, како и уметничкиот дух кој 
допрва ќе биде признат.

P.S. Идате King?
Angelina Veqanoska
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Оскар за набавувач на билтени
Препознатлив по:

Неговото најчесто отсуство за време 
на подготовките на оскарите, големата 

љубов кон фудбалот и реткото дружење со 
останатите поради неговите неоткриени 

обврски кои најверојатно се одвиваа во 
кладилниците.

P.S. Јас си одам...

 Sofija Ilievska

Оскар за најдобар поетски дух
Препознатлива по:
Својот стил на музика и облекување на само 
црна и црна облека и богатиот речник на 
зборови со кој можеме слободно да ја наречеме 
водител на оваа манифестација.
P.S. Ма немој !!!

 Toni Koleski

Angeliki Koromili

Оскар за шармантност
Препознатлива по:

Милото и ведро лице, честото давање на 
добри совети кои многу помагаа, скриениот 
сјај во очите кој погледнувајќи го кажуваше 

се и големата темпераментност која никој не 
успеваше да ја наруши.

P.S.  Абе доста !!!

Simona Krstanoska

Оскар за најсредени нокти
Препознатлива по:
Својата витка става која беше 
забележана од сите, доброто познавање на 
декоративната техника и слатката насмевка 
со која што ги расположуваше сите.
P.S. Ај прекини!
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Monika Milenkoska

Tatjana Mitreska

Naum Mitreski

Оскар за популарност
Препознатлива по
Прекумерното малтретирање на огледалцата 
восхитувајќи си се себеси и силната желба да 
стане иден градоначалник на Охрид.
P.S. Дај ми сјај!

Оскар за директни реплики
Препознатлива по:

Поседување на природно руменило на 
нејзиното убаво лице,  подготвеноста да 

даде реплика на секое прашање, зачестеност 
на фрази во изразувањето и задолжителното 

присуство на журки.
P.S. Нема благе везе...

Оскар за верен навивач на Barcelona
Препознатлив по:
Незаинтересираноста за време на 
подготовките на манифестацијата која 
беше поради играњето компјутерски игри 
(тетрис) и нестрпливото очекување на часот 
по физичко.
P.S.  Молиииим?!?!

Оскар за најголем љубител 
на розовата боја

Препознатлива по:
Најактивното учество на часовите по 

англиски и италијански јазик, преголемата 
љубов кон бројките, нестрпливото 

планирање на викендите дури од понеделник и 
најнејасниот ракопис на манифестацијата.

P.S. Ај замолчи ! Одма....ама одма ! Vesna Nikoloska
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Оскар за прецизност
Препознатлив по:

Поседувањето на чудната интелектуалност, 
талентот за одбрана на топките од 

спротивниот тим и големата сериозност при 
изразувањето на љубовта кон музиката.

P.S.  А бе доста!

Mimoza Nikoloska

Оскар за најискрена личност
Препознатлива по:
Честото доцнење на подготовките на 
манифестацијата, хумор со кој нас не 
доведуваше до солзи, а ги иритираше 
организаторите, големата колекција на слики 
во нејзиниот паричник и својата бунтовност 
со која долго време беше достоен претставник 
на манифестацијата. 
P.S.  Добро, готово. Извинете професорке! 

Aleksandar Nikoloski

Suzana Petreska

Оскар за најприлагодлив карактер
Препознатлива по:

Нејзиното слатко лице и слабо тело за кои 
никогаш немаше потреба од диета, како и 

смислата за хумор која ја пренесуваше преку 
реклами во живо. 
P.S. На пример ....

Marija Plevnaroska

Оскар за светски патник
Препознатлива по:
Честите отсуства поради големите обврски 
во реалната компанија или патувањата, 
огромната љубов кон моторите и желбата 
да му помогне на секој на кој му е потребна 
помош.
P.S. Абе ќе се отрујам!
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Maja Prentoska

Krste Puleski

Ivana Radman

Оскар за најширок обем на информации
Препознатлива по:
Нејзиното добро снаоѓање и успешно 
извлекување од сите ситуации, мраморните 
утра кои не и дозволуваа да ја следи 
манифестацијата и честата посетеност на 
ходниците.
P.S. Научивте дечки ?

Оскар за снаодливост
Препознатлив по:

Хроничната ненаспаност која ја 
решаваше со нереткото заспивање над 
тастатурата, давање лажни тревоги 
со кои ги вознемируваше останатите,  

неповторливата снаодливост која секогаш 
беше на негова страна и постигнување 

на најдобрите резултати за време на 
подготовките без никакви залагања.

P.S. Жими Господ!!

Оскар за најдобар познавач 
на странски јазици
Препознатлива по:
Многубројните алки на нејзината рака, 
омразата кон српската турбо фолк 
музика и пишувањето на хумористични 
записи за одвивањето на подготовките на 
манифестацијата.
P.S. Мутав си ?!

Оскар за најдобар уметник
Препознатлив по:

Постојаното цртање карикатури упатени кон 
членовите на манифестацијата и рушење на 

сите рекорди во давањето бисери.
P.S. Шо знам јас...

Pero Raj~inoski
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Оскар за привлечност
Препознатлива по:

Способноста да остави впечаток кој ги 
оставаше без здив присутните, секогаш 
позитивното расположение и нејзиното 

единствено грациозно движење.
P.S. Идате на пица ?

Nikola Risteski

Оскар за најиндиферентна личност 
(chill out)
Препознатлива по:
Способноста секогаш да биде физички, но 
ретко психички присутна на подготовките 
на манифестацијата како и едноставната 
рамнодушност кон настаните.
P.S.  Ај не зафркавај!

Elena Ristoska

Emilija Sokolovi} 

Оскар за најдобро машко тело
Препознатлив по:

Струшкиот говор од кој не се откажа ни 
по четирите заедничко поминати години, 

неодоливото тело со кое предизвикува 
воодушевување кај понежниот пол како и 

мошне уникатната интелигентност.
P.S.   Глеј си масата!

\or|i Stefanoski 

Оскар за најдобар режисер
Препознатлив по:
Бујната фантазија и идеи кои ни помагаа 
во создавањето на оваа манифестација, 
давањето на одговори на прашањата чиј што 
автор е самиот како и постојаното бранење 
на рибарите и Трпејца.
P.S.  Заспав професорке.....
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Daniela Stoeska

Aleksandar Taseski

Dejan Trajkoski

Оскар за симпатичност
Препознатлива по:
Честите промени на нејзината фризура, 
зелените очи со кои го опиваше посилниот пол, 
прекрасните парфеми кои беа дел од нејзината 
голема колекција.
P.S. Амор ајде побрзо...

Оскар за смиреност
Препознатлив по:

Неговата ненаметливост која сигурно ќе ве 
натера да го чувствувате мил, смиреното 
реагирање на одлуките на сите оние околу 

него и неговиот став за немешање во 
работите на другите.

P.S. Немам читано професорке!

Оскар за заведувач
Препознатлив по:
Неговите најлуди реплики и бунтовања, 
честите недоаѓања на подготовките на 
манифестацијата, огромниот талент во 
фудбалот како и фантастичниот шарм со кој 
успева да ги заведе и добие срцата на сите 
девојки.
P.S. Јас знам, да видам ти дали знајш?!

Оскар за лежерност
Препознатлива по:

 Расположението кое на никој не му 
дозволуваше да го разниша,  одговорна 

за паѓањето на серверот на Cosmofon и 
навременоста во доаѓањето на подготовките 

на манифестацијата.
P.S. Аман бе!

Qupka Trp~eska
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Оскар за разведрувач
Препознатлив по:

Својата чудна хумористичност и 
ненамерно грешење на некои зборови со кој 

не насмевнуваше, нејасните одговори на 
прашањата поставени од организаторите 

кои некогаш и нив ги збунуваа, но сепак 
големата душа која ја носеше во себе.

P.S. Од општа култура...

Radmila Filiposka

Оскар за најдобар тапанар
Препознатлив по:
Неговото останување на подготовките 
кога повеќето ќе заминеа, најдобрите 
журки на свадбите и реткоста во 
неговата неспремност на подготовките на 
манифестацијата.
P.S. Е шо напрајв сеа ?

Toni Fulkoski

Mitko Cvetanoski

Оскар за најуредена фризура
Препознатлива по:

Најуредена утринска фризура, постојаното 
дарување на лешанска крв и постојаното 

резбање стихови по тетратките.
P.S.  Како не...

Magdalena Celeska

Оскар за харизматичност 
Препознатлива по:
Својата нежност зад која се крие една 
амбициозна личност полна со енергија за 
работа, харизматичниот изглед збогатен 
со нежниот поглед кој говори за нејзиното 
големо срце.
P.S.  Фатив спортска!
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Дарко:  Сопствениците на малите бизниси можат 
работното време да го земат дома. 

Наум: Сопствениците на мали бизниси работаат и во 
незаконски денови.

Симона: Со брзината на струјата! 

Проф: Знајте некој ајдутски празник кој паѓат на пролет?
Кате: Митровден.

Проф:  Што е лист ? 
Сузе: Страна од две страни. 

Проф:  Што е разликата помеѓу амбалажа и паковка? 
Ѓорѓи: Амбалажата може да биде спакована во паковка.

Проф: Ајде отворете на 115 страна. Како се викат на 
италијански 115?
Елена: 116 .

Анѓелики: Летно зимување.

Татјана: Како се пресметвит ДДВ 18 %?
Мимоза: Со дигитрон !

Проф: Ај дечки кажите пример за полу производ?
Ѓорѓи: Пола леб!

Ѓорѓи: З’ш петок не учиме?
Никола: З’ш е Велики Четврток

Проф: Did it rain yesterday ?
Крсте: Yes I did !

Проф: За каков начин на финансирање би се одлучиле?
Ѓорѓи: За кражба!

Проф: Крсте шо си се скрил таму ?
Крсте: Шоооо?!?!? Тест ќе прам?!

Тони Ф: Ам професор јас мислев за последните 3-4,5-6 лекции  
(а го праша за петтата лекција).

Сузе: Се алиментираат ....

Проф: Знајш шо значит то?
Сузе: Она онаквоно ко ќе се онаквит.

Проф: Идниот час имаме 10 мин. да ви објаснам и после ве 
частам 30 мин. повторвење
Ѓорѓи: А да ве частиме ние по едно бегање ?

Маја: Не слушам во темница!!

Проф: Јас не сум в саксија растена!

Проф: Беше вчера родител Никола?
Никола: Незнам дали беше на родителската ама од дома излезе!

Проф: Вие знајте шо ќе имате за писмена?
Ивана: Во петок!!

Проф: Се отворат прозорецон врзете го со нешто 
Татјана: Сеа ќе ги извам врвциве од патикиве. 

Елена (надвор на физичко): Леле од сиве страни дуват промаја!

Проф: Дечки тропам глупости, така ?!
Ѓорѓи: Охохоооооооооооо!!!

Проф: Со вас чоек ни лош, ни добар, ни лут да е!
Сузе: А нас шо ни е гајле?

Проф : Таков ми е предметов - многу убав, привлечен!
Ѓорѓи: Еее тука сте згрешиле.

Магде: Абе знајте дека од ладново појќе студит? 

БИСЕРИ:
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Заврши доделувањето на оскарите, но тука не завршува и нашето 
дружење. Можеби  нема повеќе да сме заедно, но секој од нас во себе 
ќе ги носи спомените, сите заеднички мигови, кои ќе не поврзуваат без 
разлика каде и да сме.

Уште еднаш ќе им се заблагодариме на останатите тројца 
организатори кои патуваа заедно со нас низ овие години: 

Снежана Дическа - препознатлива по својата успешност и 
упорност, Татјана Џутеска - препознатлива по својата едноставност 
и доверливост, Соња Думбалоска Делова - препознатлива по најдобрите 
совети, мајчинскиот став и најголемите разбирања за нашите проблеми. 

Ставаме крај на една етапа. Можеби крајот нема да е среќен 
како во приказните бидејќи се разделуваме, но сепак ќе има и други 
манифестации на кои ние повторно ќе се сретнеме!!!

      Славната 10ка
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IV -11
SURVIVORS      IV 11

Едноставна стварност...Без атрибути и апозиција.Се се случува за момент.Доаѓаш во 
овој свет, кога најмалку цути симболичната вистина.Само го дополнуваш мозаикот како обоено 
камче.Ја склопуваш сликата за детството кога и најмалата гребнатина поминува како молња во 
невреме.Има ли нешто недостапно, туѓо и скапо во детскиот сон?Течат годините, како секоја од 
нив да е нов почеток.Без препреки и опасности.

Замрзнува грижата за правилата на борбата што ја води животот.А што си ти?Твојата 
надеж е само компонента на збирот на условите што ги поставува светлината.Навезени желби, 
како светлина што мракот го крши.И токму тогаш потребна е сила која опстанок значи.Тогаш 
во целост наликуваме на јунаците на SURVIVORS. 

Токму тогаш не следи глас кој вели:
“Биди храбар за да опстанеш на тронот!!!Секоја изгубена можност, скапо чини!Ако не го 

земеш она што ти се пружа како шанса, ќе ја земе некој друг.чувај си ја волјата за успех.Секој 
успех те носи понатаму, каде што те очекуваат нови предизвици...”

…Ќе се темелат годините, како столбови, како штитови.Трепери душата... Зарем толку 
брзо поминаа 4 години кои наликуваа на 4 сезони на SURVIVOR. Како да е прочитана страница, 
избледена уметничка слика над која се оцртуваат изминатите години. Што ли е ова? Монолог на 
душата...
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Darko Be`anoski

IV - 11

Jana Stavreska

1. Survivor_Бежан
-Карактеристики: активност на час по 
англиски, пасивен на час по македонски 
секогаш во положба за спиење.
-Psycho анализа: мрзливоста кај него ја 
премина црвената линија
-Имунитет: за добивање кладба со Survivour_Ане
-Награда за: насладување на SURVIVOURS со 
Milka чоколада
P.S. Ај да се кладиме... Катастрофа

2. Survivor_Бобица
-Карактеристики: испуштање 

неартикулирани звуци во текот на 4 сезони 
на SURVIVOUR

-Psycho анализа: TOTAL MESS
-Имунитет: прекршител на сите школски 

правила
-Награда за: дружење со понежниот пол

P.S. Леле мачиња... Многу јако сте облечени!

Boban Bla`eski

За најкритичните последни 2 сезони во SURVIVOUR 
ни беше потребно чудо од водич. За наша среќа го добивме 
најуспешниот водич - Јана Ставреска. Својата улога ја сфати 
доволно сериозно така што успеа да создаде неуништлива 
блискост меѓу целиот тим и ни пружи безусловна подршка и 
разбирање. Затоа сметаме дека Таа е најзаслужна за нашиот 
опстанок во ова реално show и затоа ја добива наградата за 
откривање на нашите светли патишта во иднина.
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Emilija Bo{koska

Ana-Marija Vu~koska

Riste Ga{oski

3. Survivor_Ем4е
-Карактеристики: секогаш со добра волја да 
присуствува на забавите на SURVIVOUR
-Psycho анализа: тивок и повлечен survivor
-Имунитет: го задржа благодарение на 
коректното однесување
-Награда за: следење на модните трендови
P.S. Уште колку години ќе ѕвонит веќе аман?
 

4. Survivor_Ана
-Карактеристики: редовно извршување на 

сите активности на SURVIVOUR
-Psycho анализа: нереагирање на опцијата ‘MUTE’

-Имунитет: преку редовно пријавување
 како доброволец

-Награда за:најуспешен survivour
P.S.Ви препорачувам да го гледате 

 TWIGHT EDWARD CULEN!

5. Survivor_Рики
-Карактеристики:високо познавање на 
компјутерската технологија и создавање 
пријатна атмосфера со својата гитара
-Psycho анализа:with or without you- NO FUN
-Имунитет:антивирус  
-Награда за:најразвиен survivour
P.S. Јорде си ојме од последен?

6. Survivor_Синко
-Карактеристики: редовна примена на 
струшкиот дијалект и ретка појава во 

SURVIVOUR SHOW
-Psycho анализа: LOST IN THE SPACE

-Имунитет: за отсуство на прв час
-Награда за: редовно појавување во графата 

за отсутни
P.S. Ја че си одам, доста беше за денеска Konstantin Golaboski
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8. Survivor_Влади
-Карактеристики: најпозитивен и 

најпривлечен survivour
-Psycho анализа: nothing can disturb him
-Имунитет: провокација од женските 

survivours
-Награда за: најшармантна насмевка

P.S. Немаше такси зато закаснавме

Vlatko Dejkoski

9. Survivor_Ангел4е
-Карактеристики: примерен survivour во супер 
односи со сите професори
-Psycho анализа: страм-што беше тоа?
-Имунитет:благонаклонетост од сите 
survivour- професори
-Награда за: преземање на сите обврски за 
преживување
P.S. Ај не ми ја нервирајте професоркава (Елка)

Vladislav Dereban

Angela Dimoska

10. Survivor_Марин4е
-Карактеристики: недозволена доза на 

страмежливост и повлеченост 
-Psycho анализа: JUST MARRIED

-Имунитет: неотпорна на љубовта
-Награда за: најпривлечни кадрици

P.S. Бидејќи, затоа што
 

 Marina Dinoska

7. Survivor_Влатко
-Карактеристики: преплавеност од србизми 
во неговиот речник. Поседување темперамент 
кој не познава граници.
-Psycho анализа: extra енергичен
-Имунитет: релација Охрид-Струга
-Награда за: изнаоѓање на сите математички 
решенија
P.S.хе,хе,хе мене не ме станвит (проф.) Ајде 
Дејкоски!



119

ALMANAH - GENERACIJA 2008-2009 - OSU "Sv. Kliment Ohridski" Ohrid

Darko Di~evski

Nata{a \or{oska

 Rosana Iloska

11. Survivor_Ди4е
-Карактеристики: неуморен борец за 
преживување на сите survivours
-Psycho анализа: Teacher leave the kids alone
-Имунитет: unlimited
-Награда за: згрижување домашни миленици
P.S. Леле класнана пак не ми прајт муабет!!!

12. Survivor_Нате
-Карактеристики: ја надмина границата 
на искреноста, совршена комбинација од 

хистерија и смеење
-Psycho анализа: нејзината краткотрајна 

нервоза опасна за околината
-Имунитет: висока отпорност на сите 

школски предизвици
-Награда за: лудување и забава

P.S. Еј,еј ти... како се викаше ти ма?

13. Survivor_Роси
-Карактеристики: чести конфликти со 
survivours од спротивниот пол и неограничена 
безгрижност
-Psycho анализа: FIGHTER
-Имунитет: од негативно отценување
-Награда за: снабдување со храна на survivour
P.S. Трзна нешто Стојно? Метиси...

14. Survivor_Мајуш
-Карактеристики: најголем потрошувач на 

услугите cosmofon – survivour
-Psycho анализа: најголема количина 

на нетрпение
-Имунитет: на штетното влијание на 

пресата за коса
-Награда за: грижа на надворешниот изглед

P.S. Како е, како е прашањево... побрзо, побрзо!?! Maja Jov~eska
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16. Survivor_Деки
-Карактеристики: секогаш позитивни 

одговори при испрашување и максимално 
учество во survivour – company

-Psycho анализа: THINK TWICE
-Имунитет: идеална редовност

-Награда за: холивудски усни
P.S. 50:50

 Darko Jordeski

17. Survivor_Кар4е
-Карактеристики: сијамска поврзаност со тел. 
слушалки и преполн со љубов за сите survivours
-Psycho анализа: The lost one
-Имунитет: отпорност кон сите видови 
отрови поради предозирање со тетанус
-Награда за: успешната мисија- ширење љубов
P.S. С’циња ве обожавам. Kiss4e со 4етвор4е

 Dejan Josifoski

 Dimitar Karovski

18. Survivour_Ане
-Карактеристики: врвен експерт за гатање 

со што придонесе за успешно 
преживување на часовите

-Psycho анализа: прекумерна бунтовнот и 
extra луди идеи

-Имунитет: борба со насмевка против 
критиките од професорите

-Награда за: неуморно зборување 24/7
P.S. Шо се трескаш ко петденарка?

 

Aleksandra Kikeska

15. Survivor_Ефи
-Карактеристики: неуморно ширење 
позитивна енергија и ненамерна духовитост
-Psycho анализа: Mr. Misterious
-Имунитет: на евидентирање на неговото 
отсуство
-Награда за: мистериозни испарувања од 
часови
P.S. жити мене не ме запишви (на проф. Елка)
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 Dijana Mileska

 Jasmina Me~eska

 Tawa Novakoska

19. Survivour_Дикси
-Карактеристики: организатор на сите забави на 
SURVIVOUR. Најдраматично паничење 
при испрашување.
-Psycho анализа: LOST IN LOVE
-Имунитет: избегнување на часовите 
за испрашување
-Награда за: најчеста промена на бојата на 
косата
P.S. Абе шо ми беше муабетов?

20. Survivour_Јасминче
-Карактеристики: забава на часовите 24/7 и 

постигнат рекорд за неоправдани
-Psycho анализа: талент за новокомпоновани 

песни-од секој збор песна
-Имунитет: издржливост и справување со 

секоја закана
-Награда за: најоткачен survivour

P.S. Кој ќе дојт по благо?

21. Survivour_Тањуш
-Карактеристики: конфузност  и најоткачена 
комуникација со околината
-Psycho анализа: мистерија која во неочекувани 
моменти еволуира
-Имунитет: непокорна на нервозата
-Награда за: презентирање на духовитоста 
преку најсериозни изрази на лицето
P.S. Па добро...ете тука...сите ние се собравме 
заедно

22. Survivour_Мона
-Карактеристики:неповторлива уредност и 

редовност во сите сфери на шоуто
-Psycho анализа:MUSTN’T LOSE CONTROL

-Имунитет:еднолични отценки во дневникот
-Награда за:најдобар вокал во SURVIVOUR

P.S. Ѕверчеее Simona Noveska
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24.Survivour_Илче
-Карактеристики:подеднаква посветеност на 

фудбалот и survivour обврските
-Psycho анализа:in hello body-hello goast

-Имунитет:спортски активности
-Награда за:освојувач на женски срца

P.S. Не ќе можам, на тренинг сум

Biljana Papazoska

25.Survivour_Еми
-Карактеристики: збир на љубезност, 
смиреност и позитивна енергија
-Psycho анализа: TAKE IT EASY
-Имунитет: не подлегна на ниту едно штетно 
влијание
-Награда за: совршен survivour
P.S. Ме мрзит...Не можам

Ilija Petreski

Emilija Radinoska

26.Survivour_Ива
-Карактеристики:на почетокот сосем 
повлечена, а подоцна се покори на сите 

лудории во SURVIVOUR
-Psycho анализа:I’M NOT INTERESTED

-Имунитет:ниска отпорност на влијанието 
на SURVIVOURS

-Награда за:најголема нетрпеливост
P.S. Ај не ме замарај

Ivana Risteska

23.Survivour_Биле
Карактеристики: секоја наредна сезона 
на SURVIVOUR во се полудо издание за во 
финалето да доживее кулминација
-Psycho анализа: совршен спој на extra 
откачени а воедно и паметни идеи
-Имунитет: MISS INDIPENDENT
-Награда за: делење на најискрени совети
P.S. Ах деца, деца лесно ви е вас,мали сте!
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Marina Rabotovska

Vesna Sarafinoska

Tino Sekuloski

27.Survivour_Нене
-Карактеристики:главен виновник за 
најлудите доживувања во SURVIVOUR и 
иницијатор за бескрајна забава
-Psycho анализа:SLOW MOTION
-Имунитет:NOTHING CAN TOUCH ME!!!
-Награда за:создавање најотпуштена 
атмосфера
P.S. Абе ај да си ојме, будали сте или 
откачени!?!

28.Survivour_Веснетооо
-Карактеристики: релативен став кон 

настаните во околината и
 наклонетост кон забава

-Psycho анализа: LOVE OPSESION
-Имунитет:слабост кон насмевките од 

спротивниот пол
-Награда за: користење скопски акцент

P.S. Мислам hелоооооооо...глупости

29.Survivour_КоЈоТ
-Карактеристики: ширење зараза со неговиот 
чуден репертоар на песни
-Psycho анализа: Croatia-my fi rst LOVE
-Имунитет: со политички аргументи
-Награда за: неповторлива смисла за хумор
P.S. Феноменоменално осечам се!(1000 пати на 
ден)

30.Survivour_Алексо
-Карактеристики: ретко во будна состојба и 

размена на духовитост со дел 
од тимот на SURVIVOUR

-Psycho анализа: највисок степен на нервоза
-Имунитет: спиење и во најгласна атмосфера

-Награда за: имитација
P.S. Шо ми панда еден страм,едно незгодно.

Yess baby! Aleksandar Siljanoski
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32.Survivour_Маре
-Карактеристики: најмал survivour-поради 

што често беше изложена на слатките 
малтретирања од тимот на SURVIVOUR
-Psycho анализа: каење за неконтролиран 

излив на нервоса
-Имунитет: го зајакна благодарение 

на survivour_Нене
-Награда за: снабдување со антибиотици

P.S. Ам ај море сите ме малтретирате, аман

Angela Strezoska

33.Survivour_Блакце
-Карактеристики:најзаразно смеење со кое го 
расположуваше целиот тим на SURVIVOUR
-Psycho анализа:LOVE IS ALL AROUND
-Имунитет:отпорност на сите злобни погледи
-Награда за:најsexy позадина
P.S. Колај работа

Marija [ikaloska

 Blaguna [i{kovska 

31.Survivour_Ангела
-Карактеристики: сите позитивни особини 
на едно место без дозвола за отстапување
-Psycho анализа: другарството не познава 
граници
-Имунитет: најискусно препишување
-Награда за: точно одбројување на 
завршување на часот
P.S. Кафана је моја судбина
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Додека мечтаевме по возвратената младешка љубов, помирна душа и поспокоен живот, 
не забележавме дека сме добиле се што ни е потребно, добивме среќа, љубов, радост, ведрина и 
вистинско пријателство. И тогаш кога сите ние ќе бидеме далеку од средношколските години, 
нема да изоставиме да се присетиме на минатото кое го зачувало споменот за навек. Живеевме 
за секој нареден миг и се што ќе се случи во наредната секунда, но сега кога ни помина тој најубав 
дел од нашиот живот, сфакаме дека живеевме за  минатото. Дозволивме времето да не однесе во 
својата визија, за тоа да може да кажува за НАС, да кажува како замислувавме желби, делевме 
среќа, да ги кажува моментите на тага и болка кои заедно успеавме да ги пребродиме, моментите 
на љубов... како постоевме еден за друг...

Сакаме иднината да ни блеска во сјај и ова да не е нашиот крај, сакаме професија секој да 
си најде и во животот да се снајде. Тагувајте професори по IV 11 клас, ќе нема други како НАС!!!

Проф:(ги станува на табла Дически и Работовска)
- Ајде Дарко постави и едно прашање на Марина
Дарко: ммм...Марина како си?

Проф: Бежаноски кој е главен лик во Мостот на Дрина?
Бежаноски: Али Паша Јанински (Мехмед Паша Соколович)

Росана: Димитар Поп Ѓоргиев во борбата го удриле по глава
Проф: Со што, со чорап?
Влатко: Со воден.

Проф:(нервозна) Сите ова вака ќе го напишите?
Сите: Даааааааа...
Проф: Ами што не е точно!!!
Јасмина: Епа јас немат да го напишам така

Проф:(на Дически и Папазоска) Ќе ви го земам мобилниот и 
ќе ве носам на суд.

Ја кажуваме песната:“Т’га за југ” на памет.
Дејан: Таму по срце “клавир” да свирам...
Марина: Поле погледнеш или “ливада”...

Проф: Ти во устата што имаш? (мислеше на јазик)
Ристе: Мастика

Илче: Слобода и Гора наместо “Слово за Игора”.

Ангела С.: Oh, yes he didn’t.
Проф: Најзначајни туристички места во светот?
Бобан: Во Европа - Египет.

Проф: Кај имат најубава новогодишна атмосфера:
Диче: Кај џупцине кај фонтанана.

Проф: Ајде број 8
Влади: Не можам да станам ме болит ракава.

Проф: На што има најголема побарувачка во зима?
Диче: На ѕиври.

Проф: Што значит ова Ms (Мажена или не)
Јорде: Свршена

Проф: Ај пишете
Сите: чекајте проф.
Проф: Зш шо праевте досега?
Сите: Ве слушавме вас
Проф: Ме слушавте кај шо пишам во дневников?

Проф: When were you born?
Нате: yes,yes.

Проф: Ни се мијам, ни се бричам, на Кузман Паско да си личам
(на Боби).

БИСЕРИ:
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IV - 12
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Ivana Angeloska

Petar Bakalov

IV - 12

Elka Naumoska

Nick name: Ангела Иваноска
Карактеристики: Ја сака кошарката, учењето 
и оди од рака, со професорите си нема мака, и 
секој ден со Маца си пешачеше до Рача!
Мото: Carpe Diem!
Оскар за: Хилари Свонк (million dollar baby)
Песна: You are my light in the dark, you are the 
beating in my heart…
P.S. На кошарка бев!

Nick name: Бакал
Карактеристики: надалеку препознатлив по 

својот стил, тој е чуден тип... има јак глас и за 
женските срца е цар! 

Мото: Заедно можеме повеќе!
Оскар за: Jesse Metcalfe (John Tucker must die)

Песна: Полна месечина, ти расоблечена...
P.S. Ај бе, кј си?
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Nick name: Нате
Карактеристики: Таа беше цврста и силна, но во 
своето срце многу мила. Надалеку својата љубов 

ја пронајде и за неа сè ќе дадеше. 
Мото: Далечината ги зближува срцата!
Оскар за: Дру Баримур (Charlie’ s Angels)

Песна: If I were a boy, even just for a day, I think I 
could understand...

P.S. Ај ма, шо се замараааш!?

Darko Bla`eski

Nick name: Кики
Карактеристики: Кристинчето наше се смееше 
најслатко на свет. За другарка сè правеше, и вешто 
во учењето се снаоѓаше.
Мото: Не ми е криво што ме лажиш, криво ми е 
што мислиш дека ти верувам!
Оскар за: Nathan Algren (The last samurai)
Песна: You can’t play on broken strings, you can’t feel 
anything...
P.S. уживааааај...

Nata{a Buxakoska

Kristina Veqanoska 

Nick name: Данче
Карактеристики: Ракометот и беше хоби, а на 

првите клупи си седи. На секој виц се смееше, но 
ретко кога зборуваше.

Мото: Она што не те убива те прави посилен!
Оскар за: Kate Walsh (Grey’s anatomy)

Песна: It’s like rain on your wedding day
P.S. Шооо?

Daniela Davin~eska

Nick name: Бажо / Хензоски Хензо
Карактеристики: Тој се прави главен, во 
ходниците е многу гласен. Го сака македонскиот 
рап и си уживаше на секој можен час.
Мото: Брате, сам  бираш како живиииш...
Оскар за: Тони Монтана (Scareface)
Песна: Навлечен на тебе сум, ко дрога ти ми 
земаш ум...
P.S. Срцееееее моеееее...
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Zlatko Da~ev

Marinela Doneska

Katerina Zengoska

Nick name: Голди
Карактеристики: За вицеви му нема рамен, на секој 
час со нов виц е главен. Се смее на туѓа сметка и 
често може да го видите како се шета.
Мото: Се ќе биде добро!
Оскар за: Шваба (Рани)
Песна: I want to brake free...
P.S. Wизиииинг...

Nick name: Маца
Карактеристики: Тивката Маца за снаоѓање на 

час беше АС, знаеше да се брани и никогаш не 
наоѓаше мани.

Мото: Сè се врти, сè се враќа.
Оскар за: Џенифер Лопез (Собарката од 

Менхетен)
Песна: Don’t stop me now, don’t need to catch my 

breath...
P.S. Абе аман!

Nick name: Кате / Слатка
Карактеристики: Ах, таа Кате за учење е махер, 
слатка е како и тортите од нејзината слаткара. 
Секогаш совети делеше и на сите им помагаше.
Мото: Да се откажеш пред да се обидеш - е 
најдобриот пат да се направи ништо и никогаш да 
не се успее.
Оскар за: Камерон Дијаз (Charlie’s Angels)
Песна: Where ever u go I’ll be just right here waiting 
for yоu…
P.S. Тоа е минато, свршено, НЕПОВТОРЛИВО 
ВРЕМЕ!

Nick name: Мали
Карактеристики: Тој е „најмалиот“ меѓу нас, со 
страст ја играше WOW, а своето секојдневие го 

исполнуваше, се разбира, со нотите на металот.
Мото: May your blades never dull !!
Оскар за: Џек Блек (School of Rock)
Песна: Strong and powerful will fall, 

fi nd a piece of me in all.
P.S.  no comment! Aleksandar Ilievski
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Nick name: Katherine the Great 
Карактеристики: Убава и паметна, независна, со 

искреност спремна за борба... 
нејзина страст се волците, а house и rock – 

уникатен симбол, како неа!
Мото: Умната жена совршено знае една работа: 

понежниот пол е посилен!
Оскар за: Angelina Jollie (Salt)

Песна: I’m free to do what I want… 
P.S. Жити се брату? - Talk with my middle fi nger, 

идиот!

Ivana Kantaroska

Nick name: Иле
Карактеристики: Широкоградна, музикална,  
весела, секогаш тука да помогне, тоа беше Иле 
претседателот наш, и секогаш во друштво ја 
биеше добар глас! 
Мото: Неможе нам нико ништа, јачи смо од 
судбине! 
Оскар за:  Sandra Bulock (Miss Congeniality)
Песна: I could stay awake, 
just to hear your breathing…
P.S. Калимеро – нема правда!

Katerina Lazareska

Ilina Qoqevski

Nick name: Номпа
Карактеристики: „Сериозен“ шегаџија на туѓа 
сметка, со смеа вешто знае со професорите да 
преговара. Бунтовник прва класа, тоа е wala од 

нашата мала. 
Мото: Парите го вртат Светот.

Оскар за: Пинки (Рани)
Песна: You got me begging you for mercy...

P.S. Ај ма части еден тост!

Naum Martinoski

Nick name: Ива
Карактеристики: Како што минуваше време, таа 
се повеќе и повеќе со изгледот експериментираше. 
Знаеше често да се изнервира, но сепак беше 
искрена и слатка. 
Мото: Сè се врти, сè се враќа, 
сè се памти, сè се плаќа! 
Оскар за: Ан Хетвеј (The devil wears prada)
Песна: your hot then your cold, your yes then your 
no...
P.S. Абе, мафни ја!
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Aleksandar Mitrevski

Filip Petreski

Deniza Ajdaroska

Nick name: Мики - гугл
Карактеристики: Во секое време подготвен за 
одговор, точи информации без најмала мака... иако 
изгледа како затворен тип, тој е откачен freak.
Мото: What don’t kill you, 
will make you more stronger!
Оскар за: Марко (Ми нисмо андџели 3)
Песна: I walk a lonely road, 
the only one that I have ever know…
P.S. Вибрациии професорке, вибрациии...

Nick name: Ф
Карактеристики: Шармантен шмекер од наш 

клас, игра фудбал секој рекреативен час и со 
насмевка успева да го убеди секој од нас!

Мото: Во љубов и војна се е дозволено!
Оскар за: Чендлер (Friends)

Песна: I feel you in everything…
P.S. Call me ;) !

Nick name: Дени
Карактеристики: Секогаш за се беше тука, Дени 
незнаеше да каже не, за Германски беше ас и како 
што слета, за кратко време ни одлета.
Мото: Kittens are always nice!!
Оскар за: Hilary Duff (Мaterial Girls)
Песна: ...ali kad ti kazu da te nevolim, tad lazu te...
P.S. Е убо...

Nick name: Ане
Карактеристики: Ане е тука без да и се слуша глас, 
мирна од секогаш си беше и често си се смешкаше. 
Во втора имаше дилеми кои ги реши без проблеми.

Мото: Љубовта е посилна од се!
Оскар за: Marcia Cross (Desperate Housewifes)

Песна: Илчовице, млада невесто...
P.S. Не бе, не се замарам...

Aleksandra Petroska
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Nick name: Емче
Карактеристики: Со Иренче во тандем беше, 

но на секој збор одговор имаше. Често не се 
замараше и оценки повисоки бараше!

Мото:
Оскар за: Teri Hatcher (Desperate Housewifes)

Песна: Nikada vise, ni takve ljubavi ni takve izdaje…
P.S. Е зш професорке така?

 Rosana Puftoska

Nick name: Тања
Карактеристики: Тивка и мила, љубовта и беше 
сè. Другарка на место, да закаснеше на прв 
знеше често. 
Мото: Не се секирај...
Оскар за: Eva Longoria (Desperate Housewifes)
Песна: Аце, Аце, ај што си убав...
P.S. Шо праеле на час?

 Emilija Risteska

Tawa Risteska

Nick name: Кичо
Карактеристики: Неодолива насмевка и сини очи, 
само неколку зборови со кои неможе да се опише. 
Често на час доцнеше и секогаш ненаспан беше!

Мото: Peace & Love
Оскар за: Joey (Friends)

Песна:Do you know what feel’s like...
P.S. Со кого прајш муабет?

Hristijan Saj~eski 

Nick name: Роси  
Карактеристики: Ја видел некој Роси?
Сигурно дека не! Нејзе љубовта низ животот ја 
води и заборава нашколо да оди!
Мото: До сега не ме избркаа, од сега ич :)
Оскар за:Rachel McAdams (The Notebook)
Песна: Tako ti je mala moja kad...
P.S. Леле, се заљубивввв...
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Hristijan Sidoroski

Irena Siqanoska

Magdalena Spasevska

Nick name: Грицко
Карактеристики: Грицко е шема, како него дете 
нема. За фудбал е најдобар, но во школо си има 
маана, оценките му се слаба страна!
Мото:Леле брат ќе ги скиниме!
Оскар за:Kristijan Golubovic
Песна:Због једне дивне црне жене...
P.S. И јас брат!

Nick name: Иренче
Карактеристики: Иренче да те ислуша знае и 

по некој совет да даде, со телефонот 
во рака си пее без мака!

Мото: Ако не одиш до крајот на патот, зошто 
воопшто тргнуваш?

Оскар за: Felicity Huffman (Desperate Housewifes) 
Песна:We took our separate ways,

but in our hearts we never changed…
P.S. Ами како не!

Nick name: Магде  
Карактеристики: Слободата и е заштитен знак, 
журките и се на прво место тоа е факт. Шегите 
се нејзина најдобра страна, вљубена е во секој 
момент но тоа не го смета за некоја маана!
Мото:Слободата ме води!
Оскар за: Catherine Zeta Johnes (The mask of Zorro)
Песна: Come on and save me I’m loosing my touch...
P.S. Ти будала си?

Nick name: Иренче
Карактеристики: Секогаш насмеана и во тренд 

Иренче си нема мана. Да не вади од каша знае и ако 
рече нешто погрешно се кае. 

Мото: Искористи го тоа што можеш!
Оскар за: Hannah Montana (Hannah Montana)

Песна: Sweet things build on these 
Sweet things build on me…

P.S. Абе амн! Irena Spaseska
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Nick name: Godforsaken 
Карактеристики: Учењето му беше слаба страна, 
но во играње WOW си немаше маана. Со проблеми 

не се замараше и на другари цигари (не) даваше!
Мото: Uncontrolled, unsynchronized, unorganised.

Оскар за: Orlando Bloom (Pirates of the Caribbean)
Песна: I awoke = Jesus died

P.S. Абе шо сакат нек ми пишит...

Elizabeta Stenkoska

Nick name: Мите  
Карактеристики: Лепотанот во нашиот клас, со 
својата висина е над сите нас. За спиење душа дава 
и секој понеделник носи оправдание од кај мама:)
Мото: Live your life…
Оскар за: Ray Allen (He Got Game)
Песна: I was so crazy, All the time I made you cry...
P.S. Утре ќе закаснам на првите два!

Goce Stenkoski

Mitko Smileski

Nick name: Зоки-Зоц
Карактеристики: Другар на место, на кафенце 

измеѓу часови оди често. 
За ништо не се замара и повеќе од 2 не бара!

Мото: Take what you can, taked never back
Оскар за: Johnny Deep (Pirates of the Caribbean)

Песна: There’s a hole in the world 
like a great black pit...

P.S. Ти теквит?

 Zoran Taneski

Nick name: Бети  
Карактеристики: Таа е Џоли во нашиот клас, за 
бегање е Ас. Учењето не го сака и да учи и е мака.
Мото: Немат дефиниција за животов...
Оскар за: Angelina Jolie (Mr & Mrs Smith)
Песна: Love me,cause inside I’m slowly dying
P.S. Абе оди лечи се!
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 Natalija Taseska

Vilijam Unger

Aleksandra Celeska

Nick name: Нати  
Карактеристики: Кога се вљуби Нати целата се 
изгуби. Нашколо со мака идеше зошто во главчето 
само еден и единствен и беше (....)!
Мото: Во љубовта нема граници!
Оскар за: Briana Evigan (Step up 2)
Песна:Vayamos lejos mi amor, lejos de aca...
P.S.Значит...значит....

Nick name: Вили
Карактерисрики: Тој беше најубавиот, 

најшармантниот, најсексибилниот, ... нај 
НАРЦИС наш! За глумење е прв, “Hollywood” да 

оди сака и ѕвезда голема ќе стане без мака!
Мото: Еднаш се живејт!

Оскар за: Jim Carey (Lier-lier)
Песна: А ти и даље причаш свима, 

 какво тело Селма има... 
P.S. Оф леле, оф леле...

Nick name: Сандра  
Карактеристики: Често нашколо не иде за “Empo-
rio” да биде, смеењето и годи, но за учење си има 
мака, книга да фати не сака!
Мото: Животот е тркало!!!
Оскар за:Angelina Jolie (Tomb Ridder)
Песна: Unbreak my heart, say you’ll love me again...
P.S. Како се нервираммм...

Nick name: Кики
Карактеристики: Кики си учеше и голем чувар на 

тајни беше. Вљубена до уши беше, празен час со 
душа чекаше!

Мото: Животов е краток!
Оскар за: Lusy Lui (Charlie’s Angels)

Песна: I just wanna feel real love...
P.S. Нате сега испаруваме!?!

Kristina ^aloska



136

ALMANAH - GENERACIJA 2008-2009 - OSU "Sv. Kliment Ohridski" Ohrid



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


