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Почитувани, 

Сите заедно да му оддадеме почит на 

патронот, закрилникот на нашето училиште и 

град, на великанот на словото, нашиот 

духовен татко и учител Св. Климент 

Охридски. 

Беше ученик Кирилометодиев кој по смртта 

на светите браќа си зададе задача да го 

продолжи нивното дело. И стана учител и на 

3500 ученици и им даде знаење на словото 

со што ги удри темелите на Првиот словенски 

Универзитет.  

Како што Охридската книжевна школа стана 

извор на описменување, така Охридската гимназија е расадник на млади луѓе на 

кои учењето тука им ги отвора патиштата, видиците, просторите.  

Клименте! Ти го покажа патот кој води низ просветлување  и просветување. На 

сите нас, твоите ученици ни останува тој пат кој не смее да го прекинеме. 

 

Нека ни е  честит празникот на нашиот Патрон 

,,Св. Климент Охридски`` 

           

            

                                                                                                          

 

                                                                                                           Со почит, 

        Директор,  

Весна Цветкоска 
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                                             Немаме резервна планета 

 

     Човекот со сите свои доблести и мани претставува движечка сила во овој универзум. Со 

својот разум и моќ која му е доделена се одделува од другите суштества и застанува во 

центарот во овој свет. Но во неговата срж е да ги уништува  оние навидум совршени нешта и 

не водејќи грижа на подиум става проблеми чии последици  можат да бидат фатални дури и 

за неговата сопствена егзистенција.  

     “Сите се свесни, никој не се грижи.” Штета што оваа мисла соодвестува на еколошката  

состојба во која толку директно сме засегнати сите. Живееме како да се почнало и завршува 

со нас, живееме како да ни е ветено утре. Не се грижиме за идните генерации, не обрнуваме 

внимание на пискотниците кои ни ги праќа Земјата како аларм дека некаде грешиме и дека 

ги нарушуваме вкоренетите правила на природата. На врата ни тропа глобалното 

затоплување, ни се крие црното злато, ни гори јагленот, се сечат дробовите на Земјата, а ние 

по стара навика стоиме и оддалеку набљудуваме се, како да не сме главни ликови во филмот 

кој не се одвива според посакуваното сценарио. Технологијата се развива,се измислува се и 

сешто, а сепак решението на овие теми нас ни изгледа покомплексно од кога и да е. И ја 

храниме совеста со убедување дека  како индивидуи не можеме да спречиме ништо, дека 

сами по себе не сме доследни за дела. Со тоа всушност го криеме стравот и вината која ја 

гледаме длабоко во себе, каде што е потиснато она мало делче од нас кое потенцира дека за 

да направиш промена треба да тргнеш од себе, бидејќи и малите атоми градат огромни 

објекти. Мораме да сфатиме дека овие не толку мали нешта се проблем на сите нас. Тука сме 

поради нашиот стил на живот, па тој стил мора да се смени. Да ги исклучиме светилките, да 

пешачиме, да рециклираме, да засадиме и најважно од сè да промениме. Ниту една 

организација, влада ниту научник не можат да го решат овој проблем наместо нас, 

единствено може нашата совест.  

   Неминовен е фактот дека сите ние живееме на оваа планета заедно па зошто тој краток 

период кој сме го добиле да не го поминеме во мир и хармонија со себе, но и со природата? 

Зошто со мал труд да не извојуваме заедничка победа за доброто на сите? Да го насочиме 

погледот надалеку во хоризонтот. Да не дозволиме да бидеме примарни виновници за 

последиците со кои би се здобиле стоејќи во место без идеја, иницијатива и најважно од се 

без акција.                                                                                            

 

Емилија Наумоска III-6 
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 ВОЛОНТЕРСТВO 

Волонтерството во најширока смисла на зборот се дефинира како    непрофитна и 

неплатена активност во која партиципираат поединци или групи на луѓе кои придонесуваат за 

подобрување на животот во заедницата или општеството во целина.  

Волонтерството ги развива вредностите на граѓанското општество, како што се 

почитување на разликите, хуманоста, одговорноста за други, одговорноста за своето 

мислење,одговорноста за својот избор, итн. Треба да се истакне дека волонтерството не 

придонесува само за општеството и решавање на проблемите кои постојат во него, туку е 

важно и за личниот развој на индивидуата која е ангажирана како волонтер. 

Низ волонтерската работа кај личноста се развива самопочитувањето и почитувањето на 

другите, како и можност да ги примени своите вештини и знаења низ различни видови на 

волонтерски активности. Покрај тоа, на овој начин можат да се стекнат нови вештини и 

знаења со кои се зајакнуваат капацитетите на поединецот што овозможува да ги зголемат 

можностите за вработување и професионален развој. 

Волонтерството е доброволно давање на услуги инспирирано единствено од 

слободната волја, а не од желбата за материјална или финансиска добивка кое има за цел 

намалување на ранливоста на населението. Волонтерите се привлекуваат независно од 

нивниот пол, возраст, националност, раса или пречки во развојот, односно се привлекуваат во 

зависност на нивните вештини, способности, желби и можности за реализација на 

волонтерските задачи. Можат да бидат вклучени во сите програми и активности на 

организацијата и да се  инволвираат на сите нивоа на одлучување. Волонтерите се движечка 

сила на секое национално друштво. Постојат различни видови на волонтерска работа. Некои 

од нив подразбираат подучување, помош и згрижување на одредени категории на лица, 

додека други се поврзани со прашања за заштита на животната средина, административни 

работи, развој на инфраструктура и др. Волонтерите донираат нешто многу повредно од 

парите, тие го донираат своето време, па токму затоа е многу значајно постојаното следење и 

прецизирање на бројот на часови кои волонтерите ги донирале и активностите кои ги 

реализирале согласно нивното слободно време. Мотивацијата за волонтирање секој ја носи 

во себе, само треба да се поттикне и да се разбуди. Затоа е важно младите да се насочат и 

едуцираат за тоа што всушност е волонтерството. Треба сите да  ги сфатат и прифатат и 

другите вредности во животот, а не само трката по пари. Сиромашни се оние кои не работеле 

без никаков интерес, без исполнетост и придонесува за зголемување на свеста кај младите за 

тоа што значи безусловна помош кон другите. Со еден збор волонтеризмот значи искреност 

без материјална корист или финансиски надомест. Богати се сите оние кои искрено се 

посветиле на волонтерството, кои го почувствувале задоволството да се биде волонтер без да 

се бара некаков надомест, притоа помагајќи онаму каде што е неопходно.  

 

Ристе Лекоски III-2 
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За жртвата на Бланки Салом 

 

"Еднаш се живее, но ако го изведеш правилно, еднаш е доволно."- Меј Вест.  

Нема човек кој не ги насочува ситe свои мисли, желби, напори, потапки, можности, 

капацитет и умешност кон една и единствена блажена цел, која би водела до најскапоцениот 

момент, најголемиот благодет, највозвишеното чувство на себеисполнетост и беспрекорна 

среќа кое може да го пружи само задоволството од исходот на својот сопствен живот. 

Но тоа претставува таква бесценета реткост што предизвикува восхит која не сте ни 

знеле дека може да постои. Токму тоа се појавува секогаш кога би се присетила како е 

изграден еден од ликовите на трогателната приказна за едно одминато време во која се 

следи бурниот живот на две генерации на едно еврејско семејство во делото "Мирисот на 

дождот на Балканот" од авторката Гордана Кујич. Бланки Салом шесттото дете по ред од 

вкупно седум, секогаш мирна и тивка, скромна и задоволна со најмали трошки среќа кои ги 

добива, трпеливо и никогаш не жалејќи се, издржувајќи сѐ, плени со својата животна 

филозофија која се води по принципот „за во животот да доживееш голема среќа, најпрво 

треба да го заслужиш тоа преживувајќи голема тага". Наизглед нејзината добрина, 

послушност, попустливост и пожртвуваност секогаш ја водат до вечна обесправеност и 

подредена положба, но восхитувачка е леснотијата со која таа го прифаќа и го занемарува тоа 

водена од нејзината неизмерно голема љубов и должност која ја чувствува кон своите 

најблиски. Но, всушност нејзината длабока душевна исполнетост произлегува од 

беспрекорното себепознавање, доследност на себе и непрепознатлива и вчудоневидувачка 

одлучност, концизност и упорност со која секогаш знае кои се и што претставуваат нејзините 

цели и приоритети, јасно гледајќи го турбулентниот, мрачен и тежок пат до својата среќа, а 

таа сепак цврсто и непоколебливо чекори по него. 

Бланки Салом која од една страна восхитува со своето огромно и топло срце, а од 

друга вчудоневидува со одлучноста и цврстината на истото докажува дека најнеопxoдно е 

човек одлично да се познава себеси, секогаш да биде верен и доследен на себе и никогаш да 

не скршнува од патот кој води до исполнување на неговите сништа, колку и да бил тој стрмен 

и невозможен, за да има барем најмала шанса да го доживее најголемото задоволство на 

еден човек, помислата дека твојот живот навистина вреди да се живее, убедувањето дека ти 

претставуваш среќен човек и покрај сѐ. 

 

 

 

      Теодора Китановска III-8 
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Злобниот лик во приказната 

 

 

             Зошто негативците се толку важни во приказната? Зошто луѓето не ги поддржуваат и не 

ги ценат лошите ликови? А всушност без нив приказната нема да има цел. Без конфликт не 

може да има приказна. А без негативен лик не може да има конфликт.  

Во голем број дела од светската литература негативниот лик не ни е претставен како злобен, 

туку како личност која е во постојан конфликт со оној пољубезен, добар лик  - херојот. Секој 

јунак има потреба од  непријател за приказната да има цел. Можеме да ги земеме како 

пример  Ромео и Тибалт, од безвременската драма на Вилијам Шекспир  ``Ромео и Јулиета``. 

Ако не постоеше Тибалт, читателите никогаш немаше да ја видат онаа мрачна страна на 

Ромео. Иако Ромео го убива Тибалт, сите го гледаат Тибалт како лошиот лик, а во Ромео 

гледаат како јунак и ги разбираат неговите мотиви и дела. Во драмата ``Отело``, негативниот 

лик Јаго, се уште останува еден од најкомплексните ликови во светската литература. 

Критичарите се уште дискутираат за мотивите на неговите постапки. Дали тој навистина е 

само негативен лик? Или е нешто повеќе, а сепак публиката го етикетира како лошиот лик? 

Толстој еднаш рекол: ,,Сите добри бракови се слични, но секој лош брак е оригинален. Тоа е 

она што ги прави браковите интересни``.  Така е и со ликовите во приказните. Добрите ликови 

се никој и ништо без лошите. Но така е и со луѓето. Сите ние имаме лоша и добра страна на 

нашиот карактер.  Секоја личност е мешавина од црно и бело, од добро и зло. Исто како што 

приказната не може да постои без двата лика, така и човековиот карактер не може да биде 

целосен без паралелата на доброто и злото. 

 

 

 

   Евгенија Веровска III-6 
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Игра на сетилата 

Секојдневниот животен хоризонт постојано ни налага потреба од перцепирање на 

дразбите кои се околу нас. Воведувајќи ја своевидната перспектива во однос на привидното 

движење т.н фи-феномен, познати психолози креираат лично видување од кое произлегува 

гешталдот како битен сегмент во психологијата. Воедно ја нагласуваат тенденцијата на 

човечките сетила да примаат дразби и тогаш кога тие реално не постојат. Низ своите замисли 

и  експерименти уште повеќе ја зацврстуваат теоријата за привидно движење, а со самото тоа 

ни  ја поттикнуваат љубопитноста да се надоврземе  до гешдалдотовата теорија  и уште 

повеќе да ја вклопиме во нашето секојдневие. Лутaјќи низ мислите, честопати  почнуваме 

да   размислуваме  за нашата свесност и способноста да размислуваме, па притоа  доаѓаме до 

друго размислување кое ни претставува предизвик. Како не сме свесни за некои дејства кои 

секојдневно ги повторуваме по стопати? Така почнуваме да градиме мислење за тоа што 

перцепираме,  а што не. Почнуваме да обрнуваме внимание на тоа каде гледаме и на што 

всушност се фокусираме. Во нашите глави се поставуваат илјадници прашања. Ја креваме 

раката држејќи пенкало, но свесни  ли сме дека сме ја подигнале? Свесни ли сме за тоа како 

ги мрдаме прстите? Дали сме свесни за нашиот допир на пенкалото? Стануваме свесни само 

откако ќе почнеме да размислуваме околу тоа.  Според еден од принципите ние имаме 

тенденција да го перципираме секој објект како единствен непрекинат објект. Нашиот мозок 

поседува способност да ги групира или организира линиите или кривите кои ги следи според 

утврден правец во однос на оние дефинирани со остри и нагли промени во правецот, како 

што се  дрвјата и листовите на нив. Ние ги слушаме птиците кои пеат, но од друга страна 

перцепираме звук на автомобили. Ние имаме тенденција да гледаме од еден објект на друг 

објект и секој од нив да стане фигура, но не може да се видат како фигура и позадина 

истовремено. Фокусот во секој момент е на фигурата, па претпоставуваме дека се што не е 

фигура е позадина. Во овој случај доколку во раката имаме пенкало тоа претставува фигура, а 

се друго околу него ја опишува позадината. Доколку го тргнеме капачето од горниот дел на 

пенкалото, сликата која ја гледаме нема да биде целосна и притоа пенкалото не го знаеме во 

таква форма. Но во меѓувреме  на текот на перцепирањето во нашиот мозок се додава и тој 

дел. Според закон за затворање ако нешто недостасува во инаку целосна фигура, ние ќе се 

обидеме да го додадеме. На пример,  ако од отстранетиот дел од пенкалото,  се воведат 

доволен дел форми  ние како набљудувачи ќе си ја визуелизираме целосната фигура. Па така, 

она што го одредува искуство и однесување на човекот не се инстинкти, надворешни дразби 

или навики на личноста, тоа е интеракцијата на поединецот и на состојбата во областа на 

динамиката. Низ сите овие примери, всушност се дефинира  гешталдовата теорија која има 

посебно место во историјата на психологијата.  Како одраз на перцепираната објективност и 

гешталдовиот процес  исцртана е значајна трага со која уште се потврдува дека низ играта на 

нашите сетила и самите сме способни да стануваме свесни и да ги конципираме дразбите кои 

нé опкружуваат, односно оние кои самите ние ги примаме. 

 

Мила Ложанкоска и Емилија Наумоска III-6 
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Човекот – тоа сум јас 

Што всушност претставува човекот? Кога би се ставиле на вага дали исто би тежеле со 

растенијата, животните, некои вселенски суштества? Дали секоја личност е запишана, си носи 

своја судбина или сме експерименти на науката, па и друга личност ќе ги носи нашите очи? 

Зошто кога веќе сме најсовршеното битие патот ни го попречува  болеста, загубата, смртта? 

Всушност ние сме најкомплицирани џиновски скакулци. Tоа сум и јас. 

Човек,толку тешко, а сепак лесно да се разбере во зависност од поединечната психолошка 

гледна точка. Што сум јас? Можеби моето размислување нема да се совпаѓа со твоето, но тоа 

и нѐ прави различни, нели? Дури и сега на површина на клупата се подигнува правта на 

себичноста на самиот човек, во овој момент додека со сопствените дерматоглифи го допирам 

пенкалото, извикувам ЈАС! Го посочувам  показалецот кон вас и ви поставувам прашање што е 

дел од моето секојдневно размислување. Какви сме ние? Човекојадци, вампири, самовили? 

Во амбисот на животот во кој често запаѓам, се пронаоѓам во раскол помеѓу своето и туѓото 

јас, љубовта и омразата, вербата во Бог и вербата само во себе си.  

Во преден план да го поставам мојот монолог. Каде сакам да сум сега? Крај своето семејство, 

до пријателите, на работно место или како скитник и бездомник, како дух да поминувам крај 

скакулците и никого да не забележам. Можеби сакам да се вратам во минатото, полека ме 

влече носталгијата по моето детство, омилената кукла и цртан филм. Дали сакам да се 

тркалам во калта? Но што сака да поентира моето детство, тогаш не знаев што сум јас, човек? 

Не, воопшто не размислував на тоа, но сега кога веќе го достигнав средниот степен на 

метаморфоза, може да се каже дека пораснав и бегам од проблемот, како мали човечиња 

трагаме по најлесниот начин. Сите бубачиња, инсекти ми навлегуваат во кората на детството 

каде што постои забранет влез за тагата, болката, без проблеми и компликации, конфликти и 

тешки санкции. Ете тоа е она што го бара големиот човек, живот без стапици. Таквиот живот е 

невидлива наметка, зашто ние сме метата на магмата и мора да се соочиме со нејзината 

жештина. Дали правилно и разумно во вистинско време ги правам моите чекори? Дали 

целосно го искористувам животот кој ми е доделен, која е неговата цел? Можеби јас не го 

поседувам овој живот или не треба моите калливи стапала да остават отпечаток на тлото. 

Мојата цел, мојата личност ја градам со првата инспирација додека како влекач се тетеравам 

по патот или кога трчам како безгрижно човече. Човече или џин? Кога животот, судбината или 

кармата ве отфрла како измет Вас најсовршено битие, не посакувате ли да бидете 

примитивна амеба? Паразит кој ќе живее врз својот домаќин и ќе го цица неговиот живот, 

делата, радостите. Но тоа не е нашата цел, всушност на ниедно парче хартија не е напишано 

правило, но гние длабоко во сечиј човечки разум. Ги поддавам рацете, јас човекот, можеби 

моите дланки се кучешки, а моето срце е како камен, дали и после ова би имала своја ѕвезда 

на небото? Или не е тоа вистинито? Нема да припаѓам во групата на “човекот”? Тоа сме ние, 

човек - џуџе или човек- џин, вие таму, јас тука се наоѓаме заради некоја причина, ние сме 

печатот на тоа место, на ова време, живи сме заради некоја цел, повисока или пониска. И 

додека се качувам по скалилата или само слегувам, нешто ме влече за ахиловата пета. 
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 Ајде викам, длабоко во себе, зборувам со сопственото ЈАС, сега е моментот. Се вртам, 

а душата како црн јаглен ми согорува од жарта. Гледам, тоа е мојата сенка. И викам: “Здраво”. 

Што сакаш од мене? Зошто сега се појави? А таа вели: секогаш бев тука, ама ти си таа што не 

сакаше да ме погледне, стравот се вгнездил во тебе, себичноста, густата темнина. Време е.. 

Солзите се тркалаат врз моето бело лице. Како да знам кога е вистинското време за да 

ја почувствувам вистинската среќа и љубов?  Како, кога, каде да ја оставам својата цел, да 

постигнам големо добро. Иако сме само секунда во универзумот, оставаме печат, причина 

што постоиме, овде и сега создаваме со свои раце кучешки или волчји, со своето срце како 

памук или камен, градиме подобро гнездо за идните луѓе. Тоа е она што ме прави човек, тоа 

сум јас. 

Андријана Настеска IV-8 
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Музички конкурс по повод Патрониот 

празник 

По повод училишниот конкурс, првата 

награда за најдобра музичка творба ја 

поделија : 

1.  Метис и! (Лео Спасески, Емилија 

Наумоска, Филип Неделкоски и Игор 

Димески). 

2. ДЕМО бенд(Марко Јованоски, Миа 

Емилија Димова,Андреј Паскали, Огнен 

Секулоски) 
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Трагајќи по бесмртност чекориме ли кон заборав? 

 

„Она што го правиме за нас умира со нас. Она што го правиме за другите и светот останува и 

не прави бесмртни.“ – Алберт Пин.  

Човекот од секогаш сака го пронајде клучот за бесмртноста, сака вечно да остане на ова свет, 

да ги открие сите убавини и и одново и одново да ужива во нив. Зошто сé повеќе го фиксира 

времето на своето живеење на Земјата со неговиот животен век?  Зар не е клучот на 

бесмртноста да се живее живот кој ќе се памети, наместо да се помине животот трагајќи по 

физичка бесмртност не оставајќи никаква трага. 

      А најголема грешка на човекот  е поистоветувањето на бесмртноста со живеењето 

засекогаш. Грешка е што не сме ја разбрале суштината на бесмртноста, што единствено за цел 

имаме да поминеме што е можно повеќе време тука. Тука е навистина убаво, навистина би 

имале што да правиме колку долго и да останеме. Но кога би ги немало сите оние што 

некогаш сме ги сакале, кои нас нé сакале, што би нé израдувало во моментите кога 

безнадежно бараме ронка утеха, кој би ни бил поддршка кога сé околу нас се руши, ако сé 

она што сме го знаеле, полека пред очи ни исчезнува? 

А човекот знаејќи дека е смртен го троши своето време трагајќи по нешто што не 

постои. Всушност постои, но ние одиме по погрешен пат сакајќи да стигнеме таму. Одбираме 

залудно да талкаме низ рамнина, наместо да бидеме храбри и да ризикуваме да тргнеме по 

угорнините, по трнлив, но пат кој остава вечна трага од тие што храбро ќе се изборат со сите 

предизвици. Затоа што единствен начин да останеме вечно тука е да направиме нешта по кои 

вечно ќе нé паметат, да оставиме длабока трага во животот на луѓето кои ќе останат да 

живеат и после нас. Да им го подобриме животот на другите и да им дадеме причина вечно 

да сме во нивните срца и мисли, да останеме со нив и тогаш кога нас ќе нé нема, да се 

сеќаваат со гордост на нас тогаш кога ќе уживаат во она што ние ќе го постигнеме. 

Цел нека ни е да станеме искра во очите на сите оние кои ќе нé спомнуваат гледајќи во 

неизбришливата трага која ќе ја оставиме. Од каде ни е идејата за бесмртност кога сé на овој 

свет, а и надвор од него е смртно. Бесмртноста не е идеја, не е физичка цел, тоа е чувство на 

животот. Затоа што целта не е да се живее засекогаш, туку да створиме нешто што ќе живее 

засекогаш. 

 

 

 

 

Викторија Алексовска III - 8   
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Книгата и технологијата 

 

 

Книгата е наш жуборлив извор. Од генерација на генерација таа е неисцрпна ризница. 

Тоа малечко волшебство нé води на патување во најдалечните и најчудните места во кои 

некогаш сме биле и нема да бидеме, бидејќи некои се измислени од вештите писатели. 

Всушност, читањето книга  е сонување со отворени очи. Таа е непроценлив подарок.  

Секоја средба со нова книга ме поведува во нова и повозбудлива авантура од 

претходната. Секоја страница на книгата ме пренесува во еден нов, волшебен и чуден свет. 

Книгата не знае за возраст. Читањето книги не само што го рашируваат нашиот хоризонт на 

гледање, туку ни ги отвора вратите кон светот. Книгата како најголемиот непресушен извор на 

информации е извор и на сите мудрости на животот. Најважното за еден јазик е тој да се 

негува, чува и постојано да се надоградува. Всушност, во последно време сé почесто си го 

поставувам прашањето, што би се случило со пишуваниот збор  доколку дигиталниот свет го 

надвладее? Сведоци сме и самите дека дигиталниот свет во кој живееме се почесто нé тера 

да го одбереме филмот наместо книгата. Динамичниот начин на живот, технологијата и 

времето во кое живееме сé повеќе нé оддалечуваат од она што навистина претставува 

богатство.  

Иако сме свесни дека како што може еден убав пишуван збор да ни ги долови нештата, 

не може филмот. Како што читањето книга може да ни го запре здивот и од миг во миг да нé 

одведе на разни места не може дигиталното. Таа е волшебничка што прави чуда. Таа нé 

надоградува и ни носи нови знаења кои културно нé издигнуваат. Не залудно се рекло дека 

таа е нашиот најдобар пријател, бидејќи кога и да ја отвориме повторно и повторно ни дава 

чувствто на сигурност. 

Да не дозволиме да се уништи богатството што со години се создавало и сѐ уште се 

создава. Ниту една забава не е евтина како читањето и ниту едно задоволство не трае толку 

долго. Знаењето и читањето го прават човекот голем. 

 

 

 

 

Kaтерина Мирческа III-2 



13 
 

                

 

Филмот како прозорец кон непознатиот свет 

 

        Сите ние го обожаваме следново сценарио: после напорен ден од работа или училиште, 

покриени со омиленото ќебе на софата, пиејќи топол пијалок, гледаме филм или серија на 

телевизорот. Но да бидеме реални, постојат некои доживувања кои можат да се доловат 

само преку големото бело платно во нашето локално кино.     

           Филмот има способност „да допре” до нашите најдлабоки мисли и чувства и да нé 

однесе во нови и непознати светови. Големото кино ни го дава овој редок и прекрасно 

интимен подарок: способноста на гледање на светот преку други очи. Хероите од филмовите 

не само што нè учат да бидеме најдобро што можеме да бидеме, но всушност ни дозволуваат 

да живееме вонредни животи за еден час или два. Исто така сфаќаме дека не сме сами, 

бидејќи не постои ништо поубаво од просторија полна со луѓе кои го споделуваат истите 

чувства со нас. За жал, во нашиот Охрид не ни е пружена таква шанса. Млади и стари, луѓе од 

секој профил, сите ние имаме потреба да излеземе од нашата монотонија и да уживаме во 

еден поширок простор. Желбата да се гледа премиерата на најнов филм од нашите омилени 

актери нé принудува да патуваме во соседните градови, што на некој начин е трошење време 

и средства. Како луѓе ние бараме проширување на нашето битие. Сакаме да бидеме повеќе 

од нас самите. Филмот ни нуди прозорец со поглед кон поширокиот свет, проширувајќи ја 

нашата перспектива и отварање на очите кон нови чуда. Поради сето ова го пишуваме овој 

текст за да ја подигнеме свеста на надлежните. Бидејќи преку бројната публика на stand up 

комичарите и ретките претстави, свесни сме колку самите охриѓани сме жедни за „седмата 

уметност” на платно. 

        Користејќи ја сличноста на светот што го знаеме, филмот ги осветлува нашите патеки и нè 

учи што сме, каде сме и каде одиме. Самото кино ја има таа моќ да нè оттргне од реалноста и 

анксиозноста, барем на неколку часа и да направи со секој изгледан филм да излезе нова 

личност со уште една доживеана авантура. 

 

 

 

 

 

      Теодора Андонова и Зорица Спироска III-6 
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       Социјална екслузија 

 

 

Процесот во кој одредени индивидуи или групи се систематски блокирани од 

различни права, можности и ресурси, коишто во нормални услови се достапни до 

припадниците на други групи се нарекува социјална екслузија.Сите наведени ограничувања 

од различни аспекти било тоа да се од економски,социолошки или културен аспект тие се 

фундаментални за социјалната интеграција на поединците. Така што, нивното отсуство 

предизвикува последици од типот на маргинализирање и дискриминирање на одредени 

групи или индивидуи. 

Социјалната екслузија како концепт е моделиран во доцниот XX век,во Франција.Како 

широк концепт таа заедно ги спојува сите фактори кои го изолираат или дискриминираат 

поединецот или групата од опшеството. Широкиот опсег на фактори ги вклучува 

несоодветниот приход и пазарот на трудот, слабото психичко и физичко здравје на човекот, 

слабиот квалитет на образованието,слабата мобилност и пристап до транспортни средства 

итн. А,во поново време со технолошкиот напредок,и технологијата се јавува како фактор кој 

влијае врз опшествената сегрегација. Резултатите на социјалната екслузија како алиенацијата 

и повредата на правото на глас може да бидат поврзани со социјалната класа,бојата на 

кожата,етничко потекло,изгледот итн. Вакви форми на дискриминација можат да се 

применуваат на индивидуи со попречености,мацинство,корисници на дрога и др. Во однос на 

врските помеѓу екслузијата и другите проблеми е востановена нејзината врска со мозочната 

функција,така што таа може да доведе до намалена когнетивна функција и слаба способност 

за донесување на рационални одлуки. Со оваа врска е докажан и нејзиниот ефект врз 

употребата на дрогата и криминалот во целина станувајќи фактор за нередот во опшеството. 

Од наведеното очигледно е дека социјалната екслузија е чест феномен во 

современите опшества, кој не дозволува оптимален развиток на дискриминираните според 

перцепираните опшествени норми на даденото опшество. Решението за нејзиното 

искоренување лежи во рацете на државните органи преку нивното залагање за подобри 

економски полиси со кои ќе се крене стандардот на живот спречувајќи го циклусот на 

сиромаштија,во адиција со соодветна напредна легислација насочена кон проблемот со 

дискриминацијата. Но сепак најголема задача е самото просветлување на секој од нас што ќе 

доведе до градење на опшество во кое секој ќе биде еднаков во секој аспект. 

 

Славчо Прентоски III-6 
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Сигурно луѓето ја расипале природата, не се родени како волци, а 

станале волци 

 

 

Човекот со сите свои доблести и можности се смета себеси за најсовршено суштество 

на овој свет, способно да прави чуда. Гледиште што толку многу му го потхранило и онака 

големото его  што е самопоставен господар на овој свет, над сè и секого. 

Една мисла на Волтер вели сигурно луѓето ја  расипале природата, не се родени како 

волци, а станале волци. Но Волтер превидел едно нешто. Луѓето не станале волци, станале 

нешто далеку пострашно. Човекот мутирал во монструм толку интелигентен и способен, а 

сепак безумен. Станал безумен генијалец, непоправлив среброљубец, крволочен ѕвер за 

неоспорна моќ. Суштество толку мртво одвнатре што не го погодува ни најсилниот плач, 

најочајниот крик, најбеспомошниот поглед, најболниот обид за избав. Тој налик на пајак ја 

плете својата мрежа на предрасуди, тесногради осуди, потсмев, отфрлање, одмаздољубие и 

завист која толку болно и полека ја усмртува жртвата, одземајќи и го целиот дух што некогаш 

го имала само затоа што била, различна, невообичаена и решила да го следи својот пат до 

среќата. Станал суштество глуво за сочувство, срдечност, добрина, љубов и разбирање, 

премногу голем мрзливец да се потруди да размисли, да разбере и да се загрижи за некого 

освен себеси. Овој самопрогласен господар го изгубил својот компас кој водел кон одамна 

поставените возвишени идеали и совршенства, ја уништил природата, а сепак толку 

безгрижно и ја префрла сета своја вина. 

Но битката сè уште не е изгубена, надежта сè уште се прелева низ воздухот. Оние 

малкумина, кои го чувствуваат тој компас со сето свое битие, длабоко всаден во нивното срце 

и душа и бестрашно го следат блеснуваат со светлина толку значајна и силна, чија мисија е 

успешна само доколку осветли барем еден марачен и тежок живот. На сите нам ни 

преостанува само да ја пронајдеме таа светлина во себе, да ја канализираме низ 

универзумот, и разубавувајќи го туѓиот живот да го создадеме својот. 

 

   

 

 

 

 

      Теодора Китановска III-8 
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Носталгијата кон родниот крај 

 во песните „Глас“ и „Т`га за југ“ 

 

 Овде на Балканот, едно мало парче земја, земја, покорувана, мачена, угнетувана. 
Мала, но сепак обединета во освојување врвови кои како одлики го имаат зачуваниот 
национален идентитет, кој верувам дека тлее и гордо нè потсетува дека сме Македонци. 

 О, Татковино! 

 Се прашувам како да се роди „проста и строга македонска песна“- дали преку „Т`гата 
за југ“, каде Миладинов го искажал чемерот на Македонецот в туѓина. 

 Слобода ! Мир! Хармонија!  

Тешко е да се има сето ова кога си заробен во канџите на непријателот, кога не можеш да го 
вдишиш цветниот мирис на воздухот, кога не можеш да заиграш со треперењето на ветерот, 
да се напиеш од бистрата вода, да го погледнеш својот лик во горскиот поток. 

„Овде је мрачно и мрак м`обвива 
И темна м`гла земја покрива. 
Мразој и снегој и пепелници, 
Силни ветришча и вијулици. 
Околу м`гли и мразој земни 

А в гр`ди студој  и мисли темни“ 
 

 Или да прочекорам низ стапките на Жинзифов кој го повика својот народ да го исчисти 
троскотот во татковината, а и троскотот што ја стега душата на генерацијата која се наоѓала во 
таа обесправеност. 

„Ја чух, невиден и таен глас 
Спрегни плуг за заборавената нива. 

...Истреби трње, исчисти троскот, изорај 
Бесплодна нива да дадит плод.“ 

 
 Судбинско нешто да испее нашиот народ. Песната „Глас“ сака да нè потсети дека и ние 
имаме свој јазик, свој идентитет кој е наш, исконски, прадедовски. Посебно за нас, 
Македонците, тоа е основно национално обележје по кое се препознаваме во светот. Затоа, 
нашиот идентитет претставува наша основа, нашиот корен што досегнува длабоко во 
минатото и нè држи исправени за во иднина. А разликата во песните би била само во тоа што 
Миладинов меланхолично тажи по својата татковина, додека Жинзифов повикува на бој. 
 За крај сета вистина излеана во зборовите на големиот Крсте Петков Мисирков: „ Да се 
откаже човек од својот народен јазик значи да се откаже од народниот дух“. А јас би додала  
и од своето сопствено битие, од својот идентитет. 

 

 
 
 

Бисера  Николоска III-8 
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Приказна за една романтична душа- Вертер 

 

 

Навлегувајќи во историјата на литературата, веднаш се забележува исклучителното 

значење на предромантизмот, особено естетиката на своите обележја-толкувањето на светот, 

објективноста, практичните присутни појави и проблеми. Така, сите автори се навраќаат на 

народниот дух, истакнувајќи ги својата оригиналност и индивидуалност. Тоа се потврдува 

читајќи ги најистакнатите писатели со своите безвременски дела кои припаѓаат на овој 

правец. Самите мотиви во нив, типизацијата на ликовите, заплетите, кулминациите ги прават 

да ги рушат сите временски граници и да продолжуваат да ги носат своите поуки до ден 

денешен. 

 Кога станува збор за поучни дела кои во себе ја носат моќта на соживување со 

главните ликови и нивните проблеми несомнено го вбројуваме импозантниот роман на Ј.В. 

Гете – „Страданијата на младиот Вертер”. Во ова дело јасно ни е претставена слика за 

осамениот Вертер чиј живот станува крик на копнежот по остварување на невозможното, 

крик по загубата на нешто што воопшто и не е негово, крик на болката и немоќта соочувајќи 

се со животот. Една од типичните одлики на романтизмот владее во ова дело, а тоа е љубовта 

на прв поглед. Но во случајот на Вертер оваа огромна љубов е деструктивна поради тоа што 

не е возвратена. Но не можејќи да се прилагоди во секакво општество, тој бара начин во 

бегството во природата, но и таму не може да заборави на својата сакана Лота, која е веќе 

сопруга на Алберт. Читајќи низ какви маки поминува Вертер сакајќи да е со Лота, а не да е во 

љубовен триаголник, еден силен, широк бран полн неисцрпна мака и длабочина ни ја 

преполнува душата. Сфаќајќи дека е сè залудно, и дека Лота никогаш нема да го напушти 

Алберт бидејќи нема романтични чувства кон Вертер, тој го достигнува врвот на депресијата 

која градира од страна во страна и решава да се самоубие. За овој крај да биде уште потежок 

Лота, не знаејќи ја целта на куршумот, му ја дава пушката на Вертер, и ова за него е само уште 

еден знак дека тоа е вистинскиот избор. На ваквата јасна слика за еден несреќен лик не може 

а да не ни навее едно нежно, благо сочуство и човечка солидарност кон жртвата, кон 

страдањето и сеќавањето на времето кое поминало и во кое живеела таа. 

Без разлика на внатрешните дилеми и судири на главниот лик,  можеме да се 

идентификуваме со него и да видиме еден повисок одраз на животната реалност, низ облици 

и слики на неизвесното, чие знаење тешко се одгатнува.И поради несреќниот лик во ова дело 

и неговата испреплетена судбина, нам ни се потврдува сета смисла која во себе ја носи 

рушејќи ги сите временски граници и доближувајќи го до нас ова дело чија тематика не 

претставува табу тема и во модерните општества. 

 

Теодора Николовска III-2 
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Борбата за јазик и национален идентитет низ творештвото на Жинзифов и 
 Константин Миладинов 

 

 
              Деветнаесетиот век претставува значаен период за македонската литература и секако, 
народот. Во време на туѓо ропство и надворешна политичка асимилација, македонската 
интелигенција води жестока борба за афирмација на македонскиот јазик и народ. 
             Од големо значење се писателите кои го посветиле своето творештво кон оваа цел, 
како што се Рајко Жинзифоф и Константин Миладинов. Водени од желбата да се образуваат, 
двајцата писатели заминуваат во Русија каде градат творештво кое изобилува со 
песни,преводи и авторски дела. 

Во првите години на својот престој Миладинов се залага за објавувањето на 
„Зборникот“ и го пишува „Предговорот“. Но меѓународните политички односи ја отежнуваат 
неговата работа и тој се концентрира на пишување песни на народен струшки говор. Со овие 
први и штури обиди и пишувани песни, тој се смета за „родоначалник на македонската 
поетска реч“. Најпозната од неговите песни е родољубивата „Т’га за југ“. 
Осознавањето на вистинската положба на македонскиот народ и можноста да се помогне на 
литературен план го поттикнуваат погрчениот влав Ѕинѕиф целосно да се посвети на 
македонската преродба и да си го смени презимето во Жинзифов. 

Руското опкружување влијае врз неговиот мислечки процес и тој почнува да внсува 
романтичарски елементи, како и бугарски и руски зборови во своите дела напишани основно 
на велешки говор. Од четириесеттината  песни, преводи на текстови од Лермонтов и 
Шевченко како и авторски дела, со големо значење се истакнува песната „Глас“. 
Двете песни содржински се посветени на љубовта кон татковината. Опишувањето на ладната 
руска зима со силните мразој и ветришта ни ја поставува сцената за околината на Миладинов 
во „Т’га за југ“. Орелските крилја кои тој ги посакува се „карта“ за бегство во родниот крај  
 „к’де сонце светло угревјат / каде небо ѕвезди посевјат.“ 

Носталгијата и емоциите надвладуваат кај поетот што нè води до кулминацијата со 
двостихот „тамо во срце кавал да свирам/с’нце да зајдвит ја да умирам.“ 
Поетот целосно се оддава и заминува за родниот крај, но по пат е уапсен  заради клеветата за 
шпионажа. 

Наспроти дисбалансот меѓу емоциите и разумот во Миладиновата песна, кај Жинзифов 
пак,  се јавува усогласеност кога тој бара ,душевна тишина“. Но, тој  е свесен за својата 
положба и секако поучен од случајот на Миладиновци. Со стиховите: 

„Истреби трње,исчисти троскот,изорај 
                    Бесплодна нива да дадит плод“ 
Жинзифов всушност метафорично ја отсликува тешката положба на македонскиот народ во 
својата борба со неписменоста. Завршувајќи со стихови-повик за „Божјиот-народен глас“ тој 
всушност укажува на својата  вербата во силата на  народот. 
            Македонските околности во кои твореле овие двајца поети и нивната неуморна 
посветеност кон македонскиот народ и борба за писменост, јазик и народност се од големо 
значење за нашата литература и историја. И покрај оддалеченоста и искушенијата, тие 
никогаш не престанале да се залагаат за она што природно му следело на нашиот народ-
афирмација на јазикот и националниот идентитет.  
 

Славица Нестороска III 5 
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THE DAY WHEN I MEET YOU 

 

You were so beautiful that day 

Your hair your smile everything was amazing 

You were like an angel fallen for me 

Like I was dreaming of you 

 

I am not that kind of person who tell 

everything 

That’s why I am writing this song for you 

Cause I know that I am in love with you 

 

I am in love with your smile  

I am in love with your kindness 

I am in love with all of you my dear  

Cause you are the only thing I need  

You are like a dream came true for me 

 

The day when I meet you It was so great  

The day when I saw my future in your way 

I will remember that day we met  

I will remember we shared every think 

I will remember I saw that smile  

I will remember we had the first hug 

 

Rap: Yes I do  

I love you so much   

Is it you is it me  

I don’t know I don’t care 

Cause you are here 

For me and it is all there I need 

I don’t care about religion  

A care about you  

When you are not in my hugs I feel so lonely  

When you are not with me I feel so gone  

Cause I need you right now I need you right 

here  

Please darling give me a sing that you need 

me too for real 

 

 The day when I meet you It was so great  

The day when saw my future in your way  

I will remember that day we met  

I will remember we share everything 

 I will remember I saw that smile  

I will remember we had the first hug  

 

If you’ll be mine I’ll tread you like a queen  

If you’ll be mine I will love you for real 

For you my darling there is nothing 

That I can’t do  

  

Cause I will remember that day we met  

I will remember we shared everything 

 I will remember I saw that smile  

I will remember we hag the first hug 

Ѓорѓи Пандо III-1 
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Ein Moment-Unendlichkeit 

Hab ich denn nicht begriffen 

aus den Augen dieser Held 

Was die Liebe bedeutet 

 

und die kauft man ohne Geld.. 

Das war Liebe auf ersten Blick 

und konnte mich nicht vorstellen 

dass es so leicht verschwinden wird 

wie sagt man auf der ersten Klick 

 

Jetzt sind wir weit entfernen 

ohne  Grunde, Himmel ohne Sternen 

Werden wir uns nochmal sehen? 

Warum mussen wir an diese  Frage stehen? 

 

Als du mein Hand gehaltet hast, 

dachte ich nicht an diesen Knast 

meine Seele brennt, mein Herz schreit 

Warum bist du von mir so weit? 

 

Und sie beharrlich uberzeuge mich 

dass ich schnell vorbeigehen muss 

denn nur Leben lauft sich 

doch warte ich auf deinen Kuss 

 

Und doch hof ich in jeder Naht 

du spürst die Liebe zarten Hauch 

durch Dunkelheit zu dir gebracht 

sodass ich mich nicht sorgen brauch.        

        

Бисера Николоска III-8 
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Special kind of love 

 
 
  

Every day you ask yourself 
why are you making me feel this way 
thinking you make me feel depressed 
but what you really make me feel.. 
I think that it’s gonna make your day 

 
So, listen here, my beautiful girl  
you make me feel  
like I’m the best guy, 
the best guy in the world 
 
Your smile, it brings me joy 
your hug, it makes me strong 
and baby, your beautiful blue eyes 
they made me this lost boy  

 
I see my world in your eyes 
I gо to bed with you in my mind 
my heart only for one thing cries 
and it’s the possibility to call you mine 

 
I think you don’t really know 
what exactly do you mean to me 
but believe me, that I cannot show 
cause words for that don’t even exist 

 
But, I can only tell you this one thing 
and I don’t know what will it mean to you 
but I can’t imagine my life darling, 
I can’t imagine it without you 

 
And there’s only one more thing 
that I really want to tell you 
I LOVE YOU MORE THAN ANYTHING 
don’t forget that, whatever you do!       
     

 

    

Христијан Лолески III-6 
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Зошто отсуствуваш од училиште? 

 

 Анкетите како средство за истражување ни носат многу корисни информации. Преку 

нив ни се овозможува јасно и прецизно да го слушнеме гласот и мислењето на луѓето. 

 Денес  во училиштата многу често се среќаваме со појавата на зголемено отсуство од 

училиште на учениците.  Понекогаш одењето на училиште се чини како многу тешка работа, 

па учениците барат начин како да останат во удобноста на својот дом или кревет. 

Но, причините за нивните отсуства секогаш имаат различен повод. Токму тоа беше причината 

да се спорведе ваквата анкета во нашето училиште. Според спроведената анкета, поголемиот 

дел од учениците  сметаат дека траењето на часовите и бројот на часови во еден ден 

придонесуваат за неоправданите изостаноци. Исто така, поголемиот дел од учениците се 

одлучиле за тоа дека подобро е еден неоправдан изостанок отколку слаба оценка.  

На прашањето  зошто отсуствуваш од училиште, 20% од испитаниците се изјасниле за тоа 

дека не им се допаѓа начинот на настава, што ја поттикнува иницијативата за часовите да се 

направат по интересни со различни техники на учење и предавање на лекции, а не тоа да 

биде класичен час.  10% на ова прашање одговориле  дека други активности надвор од 

училиштето им го одвлекуваат вниманието и дека тоа е нивната причина за отсуството, 

додека пак други 10% своето отсуство го препишуваат на големиот број  обврски и задачи кои 

ги имаат околу училиштето по сите предмети,а тоа им  им создават стрес, па тогаш ја избираат 

опцијата за отсуство. Интересен е фактот што 60% од вкупниот број на испитаници велат дека 

можат лесно да го оправдаат своето отсуствување од училиште, така што тоа не им 

претставува некој голем проблем. Но, сепак повторно се навраќаме на истата причина, а тоа е 

големиот број на часови и должината на еден школски час. Неколку ученици навеле дека 

одбивност им создава тоа што  дел од професорите на час доаѓаат нервозни, од нивни лични 

причини, при што тоа влијае врз нив и им ја пренесуваат негативната енергија па гледаат што 

побрзо да го напуштат училиштето.  

Анонимните анкети, токму како и оваа овозможуваат слобода на изразување на секој 

испитаник и ни ја прикажува вистинската слика на она што тука се случува. Во денешно време 

технологиите овозможуваат различни начини  за здодевното и монотоно секојдневие да се 

претвори во нешто разиграно и необично што би го привлекло вниманието на секој ученик. 

Сметаме дека целта на училиштата и родителите не е само формалното присуство на децата 

на училиште, туку и нивното образование, кое всушност е најважно. Затоа треба да се 

придонесе за таа замислена цел да профункционира и конечно да се оствари.  

 

                                                                 

 Катерина Мирческа III-2  

 Евгенија Веровска III-6 
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Лекот за ракот, комплицирана молекула или едноставен режим на                                       

исхранa 

 Уште од најмали години се огледував на истражувачите и научниците кои ги гледав во 

филмовите. Сакајќи да станам како нив јас со задоволство извршував разни експерименти и 

вршев бројни истражувања во полињата на природните науки. Поради тоа се почувствував 

предизвикан кога дознав дека постои натпревар каде млади истражувачи се борат да бидат 

најдобри во различни научни области. Тоа беше натпреварот „Наука на млади” кој е 

организиран од страна на Сојузот на здруженијата за техничка култура на Македонија- 

Народна техника и Сојузот на здруженијата на млади истражувачи. Темата на моето 

истражување не ја одбрав случајно. Бев сведок на борбата на човек кај кој е дијагностициран 

канцер. Гледав како моите најблиски се измачувани од оваа грозоморна болест и одлучив да 

истражам и да пронајдам начин како човек би се излечил од неа. Дојдов до многу 

фасцинантни сознанија и пронајдоци со кои учествував во предходно спомнатиот натпревар. 

Темата на мојот проект гласеше „Третманот и превенцијата за ракот, комплицирана молекула 

или едноставен режим на исхрана?”. Во денешно време многу луѓе боледуваат од рак. Тој е 

втората најчеста причина за смрт и годишно зема околу 

11,5 милиони животи. За жал многумина не знаат што е 

канцерот. Научно познат како малигна неоплазма, 

канцерот претставува неконтролирана делба на клетките 

во телото. Таа неконтролирана делба се случува поради 

мутирање на ген кој го контролира растот на клетката. При 

оваа болест тие мутирани клетки создаваат канцерогено 

ткиво чиј неконтролиран раст ги оштетува околните здрави 

клетки и често предизвикува смрт. Третманите со кои 

денеска се „лечи” оваа болест се многу неуспешни. Сите 

имаат бројни недостатоци или пак не дејствуваат на сите 

видови канцер. Некои од нив како хемотерапијата само го 

влошуваат здравјето на пациентот во долготрајна смисла. 

За време на моето истражување јас се обидував да пронајдам третман кој целосно може да ја 

излечи болеста, нема негативни ефекти и најважно од сè  ќе  може да ги лечи сите видови 

рак. За да пронајдам таков третман јас се запрашав себе си: „Што е заедничко за сите видови 

канцер?”. Одговорот на тоа прашање беше нивниот метаболизам. За разлика од здравите 

клетки кои можат да користат глукоза и масти како извор на енергија, канцерогените клетки 

можат да ја користат само глукозата. Користејќи го тој факт е пронајден првиот третман кој го 

обработував и се нарекува кетогена диета. Тоа е строг режим на исхрана при што пациентот 

не конзумира глукуза и како извор на енергија прима само масти, но не било какви масти, 

туку добрите масти кои доаѓаат од рибата, авокадото, јаткастите растенија и друго. Така 

здравите клетки ги користат мастите за енергија, а канцерогоените клетки немајќи глукоза, 

немаат енергија за извршување на физиолошките функции и изумираат. Следниот третман кој 

го обработував е наречен Бројсова диета и се темели на фактот дека канцерогените клетки 
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можат да ги користат само протеините внесени во телото во цврста агрегатна состојба. 

Бројсовата диета се состои од 42-дневен режим на „исхрана” при што пациентот прима само 

специјални сокови и чаеви кои здравите клетки ги снабдуваат со сите потребни хранливи 

материи, а канцерогените клетки немајќи протеини во цврста агрегатна состојба, 

изгладнуваат и изумираат. И конечно последниот третман кој го истражував се нарекува 

Алкална диета. Таа го користи фактот дека канцерогените клетки растат само во кисели 

средини, а во алкални изумираат. Со примање на алкална храна како зеленчукот, pH на 

телото расте и средината станува алкална. Така канцерогените клетки немаат услови за раст и 

развој и изумираат. На крајот од моето истражување јас бев многу изненаден поради тоа што 

пронајдов третмани кои на многу лесен и едноставен начин го лечат канцерот. Но зошто тие 

нам не ни се познати? Зошто никогаш не сме слушнале за нив? Тоа е поради фармацевтската 

индустрија која годишно добива милијарди евра продавајќи ги претходно спомнатите 

неуспешни третмани со многу негативни ефекти. Додека таа изјави дека постојат третмани 

кои се толку ефтини и толку успешни, би ја изгубила залихата на пари. Затоа фармацевтските 

компании нè убедуваат дека третманот за ракот е некој опасен зафат или комплицирано 

соединеније кое многу малку луѓе можат да си го дозволат. Но сепак постои и друг начин кој 

тие го прикриваат и тоа всушност јас сакав да го покажам со моето истражување. 

Јас почнав да се спремам за овој натпревар без многу очекувања. Најголема желба ми беше 

да научам нешто повеќе и да се обидам да ги изнесам на виделина овие алтернативни 

третмани за канцерот. Затоа јас сум многу благодарен на организаторите на овој натпревар 

коишто ме поттикнаа да истражувам на оваа тема и заслужено ми го дадоа првото место на 

државно ниво во областа биохемија. Заедно со мене учествуваше и  Теодора Николоска како 

третонаградена на истиот натпревар. Исто така би сакал да се заблагодарам на мојата 

прекрасна менторка-проф. Весна Цветкоска без која не можев да го достигнам првото место. 

 

 

 

 

 

 

 

Филип 

Николовски III-8 
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Иницијатива на заштита на Охридското Езеро  

 

 

Охридстоко езеро претставува бесценето наследство кое ни го оставила  природата 

како неповторлива и едиствена реткост од светски рамки.  Охридскиот „најсјаен бисер” има 

богат уникатен свет кој го сочинуваат најразлични ендемски растителни и животински 

видови. Неговата вредност сама по себе е доволен мотив  секоја единка  за приоритетна цел  

да ја земе грижата за него, а воедно и да покрене иницијатива за негова заштитата.  

 Како жители на градот Охрид иницијатвата за заштита на езерото треба да започне од 

самите нас како поединци. Езерото е значајно од повеќе аспеки во нашиот живот, а посебен 

акцент е ставен на придобивките во стопнаството и туризмот. Но кај нас постои пречка во  

изнаоѓањето на соодветен модел за  активна вклученост на секоја индивидуа во функција на 

негување на ова наследство. За жал не се грижиме за идните поколенија, а уште помалку се 

трудиме да се придржуваме на правилата кои ни ги налага самата природа. Не само кај нас 

туку и во глобални рамки, капиталот и стопанските придобивки ги ставаме на прво место 

целосно заборавајќи на нашата обврска која ја имаме кон истата. Првиот чекор кон 

разрешување на овој проблем треба да биде сублимирање на еколошките проблеми кои би 

биле  појдовна точка  за напредок на нашиот реон. Грижата за Охридското Езеро не се 

однесува  само на  неколку поединци, тоа е грижа на сите нас зошто тука се нашите корени 

бидејќи езерото не завршува со нашата генерација, туку  претставува непроценливо богатство 

за сите наредни. 

Од сево ова останува да заклучиме дека како човечка обврска треба да дејствуваме во 

насока на заштита и негување на сето она што некој ни го „подарил“, а со самото тоа даваме 

целосна претстава за нашиот народ и неговото залагање за сопствената држава. 

 

 

 

 

Мила Ложанкоска III-6 
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     E-Twinning  проект  

 

Интернационалните соработки се најголемиот извор на дружбата, искуството, а 

пријателите  кои се стекнуваат таму се непроценливо богатство. Секој народ си има различна 

култура и различни вредности во нивното општество, но кога сето тоа ќе се спои во едно, 

продуктот кој се добива е неверојатен.  E-Twinning  е токму таков проект. Тој ни овозможува 

да ја споиме нашата култура со останатите култури од Балканот преку различни активности и 

задачи. Иако сите доаѓаме од различни држави и зборуваме на различни јазици, сепак 

пораката која сакаме да ја пренесеме е јасна - мир во светот. Всушност, акцентот во овој 

проект е ставен на тоа да се спојат сите балкански држави со идејата за мир во секоја држава, 

сè со цел тоа да стане главно мото.  Ова е соработка која не познава граници и различности, а 

темелот на овој проект е вреднувањето на националниот идентитет.  Самиот проект е 

заснован врз задачи кои заклучно со секој месец треба да се достават на страната на проектот 

и низ нив да се пренесе главната  идејата.    Тоа што пред самиот почеток  се запознаваме со 

сите кои членуваат е олеснителна околност, бидејќи така полесно работиме.  Дел од задачите 

кои треба да се исполнат се: видео спот во кој останатите ќе ги запознаеме со нашата држава 

и со градот од кој доаѓаме претставувајќи ги природните убавини. Лого од сите тимови 

поединечно меѓу кои ќе се избираат најубави логоа по пат на гласање. Најразлични постери, 

биографии, видеа, песни и слично, како и давање на критички ставови и коментари за 

останатите учесници, при што тоа придонесува за подобрување на комуникацијата и 

англискиот јазик воедно, зацрвстувањето на односите и потврдувањето на  новостекнатите 

пријателства.  И по завршувањето на проектот и успешно пренесената порака за мир, 

конекцијата меѓу членовите продолжува и надвор од проектот, затоа ваквиот тип проекти се 

вреднуваат најмногу помеѓу учениците, а ние, кои и самите сме учесници во него навистина 

ни претставува големо задоволство и непроценливо искуство кое секогаш ќе го паметиме и 

секогаш ќе ни остане во нашите сеќавања.  

    

 

 

 

    

   Катерина Мирческа III-2 
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Интернационален натпревар – ДАБАР 

 

 Натпреварите, како можност за покажување на индивидуалните знаења и способности 
секогаш претставувале голем предизвик за сите кои учествуваат во нив. Напнатоста, тремата и 
дозата на страв која ја чувствуваме, по „извојуваниот“ успех испаруваат како и никогаш да не 
постоеле.  
Секој од нас има дарба за одреден дел од науките, па така за секоја област постојано во 

нашата држава има најразлични натпревари за секој да 
може да го покаже своето знаење. 
Така, еден од најпознатите натпревари во нашава 
Република е токму натпреварот ДАБАР. Овој натпревар е 
од интернационален карактер бидејќи е признат 
насекаде во светот и истиот се одржува во повеќе од 60 
држави.  
 ДАБАР е настан наменет за ученици од основните и 
средните училишта, кој има за цел да ја промовира 
информатиката и сродните науки. Тој е исклучително 

популарен, се спроведува во многу држави и има добиено повеќе признанија и награди на 
разни научни конференции. Задачите кои им се даваат на учениците се создадени со цел да 
ги мотивираат нив да размислуваат за принципите, идеите и концептите поврзани со 
информатиката и технологијата. Овој бесплатен е-натпревар ги поттикнува учениците своето  
размислување да го стават на повиско ниво преку интересните прашања и загатки, а оние кои 
ќе освојат повисоки поени се наградени со благодарница. 
Натпреварот се спроведува за време на часовите во своето училиште (надгледувано од 
ментор). Не е дозволено наставниците да го споделат кодот за нивното училиште со самите 
ученици, за истите да решаваат од дома.  Целта на настанот е да се промовира 
информатиката и сродните науки, како и натпреварувачкиот дух.  
Самите задачи кои се во форма на задачи со заокружување, или интерактивни предизвици 
можат да се решат без претходни теоретски познавања од информатиката, но се секако 
поврзани со концепти од информатиката. Ученици кои зедоа учество од нашето училиште 
освоија високи поени. Дел од учениците учесници се: Благој Шикоски, Петар Киселинов, 
Виктор Симоновски, Ивана Савиќ, Екатерина Стефаноска, Климент Христов, Владо 
Војдановски и уште многу други 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaтерина Мирческа III-2 
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Изложба „Ана Франк – Историја за денес“ 

 

 

На 24.11.2017 во НУ Центар за култура „Григор Прличев“ – Охрид беше отворена 

патувачка изложба „Ана Франк – Историја за денес “ во организација на Младински 

образовен форум во соработка со учениците од ОСУ „Св. Климент Охридски“ под менторство 

на професор Вера Јовческа. 

Отворањето беше проследено со поздравни говори од Славко Упевче, програмски 

координатор од Центарот за култура „Григир Прличев“, Живка Ангелоска, претседател на 

Советот на општина Охрид и Сања Стефановиќ од Младински образовен форум. 

Изложбата претставува збир од триесет и девет изложбени панели кои носат бројни 

детали од животот на малата Ана и нејзиното семејство од Втората светска војна. Изложбата е 

отворена во Македонија во рамки на проектот „Хисторија, Историја, Повјест – Лекции за 

сегашноста“, а организатори се Младински образовен форум и Куќата на Ана Франк од 

Амстердам. Во изложбата имаше и панели кои се креирани посебно за македонскиот 

контекст во периодот по Втората светска војна до денес, а изработени од домашните 

експерти Мишо Докмановиќ и Бесник Емини. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 
 

Мјузиклот „ Зоне Замфирска “  -  театар  „Теразије“  во Белград 

 

  На 18 и 19 ноември се изведе традиционалната дводневна екскурзија до Белград, 

односно посета  на театарска претстава. Патот натаму помина во најдобар ред, исполнет со 

дружба, смеење и се разбира многу малку спиење. Ведриот, млад  дух и желбата да видиме 

што е можно повеќе нѐ  држеа будни.   

Утрото го започнавме со шетање низ Калемегдан. Нѐ  фасциниреше прекрасната глетка 

во која Белград сѐ има на дланка. И во хоризонтот се појавува Ушче – местото каде се 

соединуваат Дунав и Сава.  Нѐ изненади големиот број експонати/оружја од времето на 

Првата светска војна кои потсетуваа на едно минато, темно време. Но, таа атмосфера добро 

се вклопи со облачниот, врнежлив ден. Небото скоро беше стежнато над нас, подготвено да 

истури, а по некоја случајност – нѐ поштеди.  

По прошетката низ Калемегдан, се упативме кон улицата „Кнез Михајлова“. Стари, 

автентични градби се издигаа на двете страни од улицата. Кога ќе ги погледнеш градбите,  

чувствуваш како времето да е застанало. За миг помислуваш божем си главен лик од некој 

добар стар филм. Впрочем, како да си во некоја добро зачувана, пастелна слика. Но,  тоа 

чувство брзо се губи. Доволно е да погледнеш пред себе и те обзема забрзаноста и 

раздвиженоста на луѓето околу тебе. Вистински пример за голем град и незабележливо  

забрзано секојдневие. Секој брза да стигне таму каде што е тргнат и не гледа околу себе. Да 

си дел од тоа секојдневие, сигурно би било напорно, но, да си таму како набљудувач 

отстрана, тоа е нешто друго.  

По сместување во хотелот Славија и попладневиот одмор, следуваше театарската 

претстава. И само со првиот чекор во тој храм на културата, мислам дека сите бевме 

обземени од свеченоста и раскошот на секоја просторија. И вредеа сите мигови на чекање, 

бидејќи од почетокот, до паузата, па сѐ до крајот, претставата 

беше хипнотизирачка. Да не сакаш да си дозволиш ни миг да 

трепнеш, не пак да ги оттргнеш очите од сцената. Цела беше 

исполнета со танци, песни и силно изразени емоции. Сите 

актери беа извонредни и на многу уникатен начин го пренесоа и  

дејството и приказната. И секој еден момент беше совршено 

искористен и не беше загубен. Постојано се случуваше нешто. 

Немаше монотонија или пак досадни делови какви што многу 

очекуваат кога ќе го слушнат зборот „театар”. Напротив, 

владееше една енергија што не можеше да објасни ни ниеден 

контекст. Навистина вредно искуство, да присуствуваш на нешто 

такво.  

Ја проследивме безвременската претставата „Зона 

Замфирова”.  Во главните улоги беа Иван Босилчиќ во  улогата 
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на Мане и Ивана Поповиќ во улогата на Зона, богата девојка во која Мане бил заљубен. По 

завршетокот на претставата, ја имавме честа 

да го запознаеме Иван Босиљчиќ, а воедно и 

можност да му поставиме неколку прашања. 

Бевме воодушевени од неговата 

харизматичност, спонтаност и едноставност. 

На прашањето: „Кој ве инспирира да 

станете глумец, односно која е личноста на којашто најмногу се огледувате?”, одговорот го 

започна со мала приказна за тоа како почнал со актерската кариера, а потоа откри дека 

личноста која го инспирира е Небојша Дугалиќ, кој го глумеше таткото на Зона и дека е горд 

што успеал конечно да се најде со него на иста сцена. На прашањето: „Како се справувате со 

силните емоции на женската публика?”, одговорот беше навистина инспиративен и почесен. 

Тој кажа дека во целата негова кариера не пресретнал публика, не само женска, која се 

однесувала недостојно и претерано. Дека секогаш бил гледан од квалитетна публика и е 

многу благодарен за тоа.  На третото, и можеби најинтересно прашање : „Ако имате можност 

да одите на вечера со било кои тројца луѓе, мртви или живи, кои би биле тие?”, прво кажа 

дека  еден од тие тројца би сакал да биде Достоевски, кој многу го инспирирал бидејќи и 

Иван лично пишувал. Кажа и дека би се плашел од разговорот со него, бидејќи според него, 

тој бил еден од најголемите книжевни умови. Втората личност беше Тоше Проески, избор за 

кој заслужува огромна почит. Кажа дека навистина жали што никогаш не успеал да го 

запознае. За третата личност малку се замисли, но потоа одлучно рече дека то би бил Путин. 

Посочи дека многу ја сака и се воодушевува од руската култура, која уште повеќе ја засакал 

откако почнал да глуми во руски филмови. По интервјуто, му подаривме еден скромен 

подарок кој ни го овозможи Cooper-art, односно Даниела Наумоска, бакрорез со ликот на 

охридскиот патрон Св. Климент Охридски. Вечерта и следниот ден сите делевме впечатоци за 

претставата и можам да кажам дека скоро сите, ако не и сите, бевме длабоко фасцинирани и 

воодушевени од неа. Наредниот ден ги посетивме Храмот „ Св. Сава“ и  Спомен – куќата на 

нобеловецот Иво Андриќ. „Св. Сава“ е најголемата црква на Балканот, но зборот најголема не 

е ни блиску доволен да ја опише во целост. Покрај најголема, беше навистина прекрасна. 

Спомен – куќата на нобеловецот Иво Андриќ ни остави интересен впечаток.  Внатре имаше 

дел оставен ист каков што бил кога писателот живеел таму. А во друга просторија беа сите 

негови награди и признанија, како и Нобеловата награда за литература, која ја добил во 1961.  

        Мила Коруноска 

 Огнен Секулоски I-6 
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Еднодневна екскурзија до Лесновски манастир 

 

   

    На 7-ми октомври, за учениците од прва година беше организирана кратка еднодневна  

посета до Лесновскиот манастир.   

      Најпрво, по пристигнувањето, се шетавме по ливадите околу манастирот. Таму имаше и 

црква, изградена од Св. Гаврил Лесновски. Тој живеел во XII век и е основач на манастирот. 

Потоа ја разгледавме црквата. По ѕидовите имаше многу иконостаси и фрески изработени од 

значајни уметници кои работеле и на фреските во манастирот Св. Јован Бигорски. Еден од 

монасите накратко ни ја раскажа историјата на манастирот и на книжевната школа. Со тоа 

имавме можност да добиеме објаснувања и да ги продлабочиме знаењата за дел од работите 

кои ги изучувавме по македонски јазик.  Надвор, на ливадите околу конаците имаше гробови 

во кои биле погребани монаси кои престојувале во конаците во текот на годините. А пак, 

моштите на Св. Гаврил Лесновски, ни кажаа дека биле однесени во Бугарија за време на 

војната.  

По разгледувањето на црквата, уште малку прошетавме по ливадите. Имаше воодушевувачки 

поглед насекаде и беше навистина доловено едно чувство на мир и спокој кое се ширеше на 

сите страни.  

 

 

 

          Mила Коруноска I-6 
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Предновогодишен концерт на нашите гимназијалци 

Традиционално, секоја година  се одржува предновогодишниот концерт во кој учество 

земаат сè поголем број наши гимназијалци. Предновогодишниот концерт кој се одржа на 27 

декември 2016 година, беше под мотото ,,ПРЕДНОВОГОДИШНА КИРИЛИЦА``. Како и секоја 

година, така и оваа карактерот на оваа манифестација беше хуманитарен. Учениците и 

преполната сала во НУ Центар за култура ,,Григор Прличев`` играше и пееше на звуците на 

веќе подзаборавените Jy хитови. Оваа забава беше организирана под менторство на 

професорот Стефан Каневчев.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 
 

 Извештај од активот по хемија  

 Во текот на минатата година активот по хемија може да се 
пофали со повеќе активности .    Во месец април се одржа 
Регионален натпревар по хемија во Тетово на кој учениците 
од I-3 клас Виктор Блажески и Стефан Ристески ги освоија 
второто и третото место, со што се здобија со право на 
учество на Државниот натпревар кој се одржа во месец мај 
на Природно-математичкиот факултет во Скопје. На 26.11 
во просториите на Природно-математичкиот факултет во 
Скопје се одржа натпревар по повод Ноември-месец на 
науката. Натпреварот оваа година беше во организација на 
Сојузот на хемичари и технолози на Македонија, во 
соработка со Македонското биолошко друштво, Друштвото 
на физичари на Р.Македонија, Македонското географско 
друштво, Македонското астрономско друштво, Скопското 

астрономско друштво и Македонското еколошко 
друштво.Во областа хемија, под менторство на 
професор Билјана Стевоска се претставија 
учениците Ана Филипче и Филип Николовски кои со 
својот експеримент прикажаа кристализација на 
натриум ацетат трихидрад и се здобија со трета 
награда.    Исто така,во текот на годината под 
иницијатива на активот,а со помош на Училиштето 
беа опремени кабинетот по хемија со нови 
столчиња и беше набавена нова лабораториска 
опрема и стакларија за хемиската лабораторија. 

 

Активот по биологија 

     Минатата година, во месец април се одржа Државен натпревар по Биологија, при што две 

ученички од нашата гимназија ги освоија првите места.  

 Учествуваа Дуноска Емилија и Павлеска Рената, под менторство на професорката Екатерина 

Бојческа. 

 

                                                      Aктивот по Физика 

На 26.11 во просториите на Природно-математичкиот факултет во Скопје се одржа натпревар 

по повод Ноември-месец на науката на кој учество зедоа 5 ученици од Oхридската гимназија. 

Во областа физика, учествуваа ученичките Викторија Алексовска и Емилија Наумоска кои со 

демонстрација за визуелизација на звукот со помош на ласерска светлина ја добија првата 

награда. Во истата категорија се натпреваруваше и ученичката Михаела Грозданова која со 

експериментот “Solar tracker” ја освои втората награда. 
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Oд активот по историја 

 Апсолутизмот и неговите импликации низ призмата на Руската 

револуција 

 

Русија, 1917 година. Време на серија настани кои не само што коренито го променија 

руското општество, туку оставија и трајни белези во светската историја. Имено, серијата 

револуции кои се случија таа година во Руското царство доведоа до укинување на царскиот 

режим и создавање на Советскиот Сојуз. 

Во 20-от  век царска Русија беше исклучително изложена на економските неволји, кои со себе 

ги донесе Првата светска војна. Во услови на економска исцрпеност и психичка замореност од 

војната, незадоволството меѓу народот, особено меѓу најсиромашните слоеви сè повеќе 

растеше. Тоа незадоволство во февруари 1917 најпрво се преточи во штрајк на работниците 

во фабриките кои бараа поголеми права, за подоцна да премине во улични демонстрации и 

протести против војната, а подоцна и против монархијата и владеењето на царот Николај II 

Романов. На 27 февруари, односно 12 март 1917 година, Петроград (денешен Санкт-

Петерсбург, кој во тоа време бил престолнина на Русија и центар на политичките случувања и 

демонстрации) е заземен од вооружените одреди на востанатиот народ. По овој настан царот 

Николај II абдицира и формирана е Привремена влада на чело со Александар Керенски. 

Паралелно со сите овие политички случувања во Империјата се развиваше една поразлична и 

нова идеологија. Неа ја застапуваа болшевиците и нивната партија на чело со Владимир 

Ленин. Нивното залагање беше насочено кон уривање на царизмот и стапување на власт на 

Советите. Преку воведување диктатура на пролетеријатот нивна цел беше да ја добијат власта 

и да ја наметнат својата марксистичко-комунистичка идеологија и да го променат тогашниот 

општествен систем, да изградат социјалистички поредок во Русија кој ќе биде во прилог на 

работничката класа. 

Народните маси, овој пат предводени од Болшевичката партија на чело со Ленин, на крајот на 

Октомври истата година започнуваат нова вооружена револуција. Оваа револуција, овој пат 

насочена кон Привремената влада и владеењето на Керенски, е започната на 25 октомври, 

односно 7 ноември 1917 година кога вооружените востаници во својот успешен потфат го 

заземаат Петроград. Болшевиците ја уриваат власта на Привремената влада и застануваат тие 

на чело на државата. Но и покрај овој исход на болшевиците, тие мораа да организираат 

демократски избори за Уставотворното собрание. На изборите кои ги организираа, според 

бројот на гласови на граѓаните победа однесоа социјал-револуционерите, додека пак 

болшевиците беа малцинство и втори по сила во Собранието. Поради овој факт, водачот на 

партијата Ленин и останатото болшевичко водство реши да ја забрани работата на 

Собранието и да го прекине ова ново двовластие. Со ова беше закопана идејата за 

демократско и граѓанско владеење во новиот Советски сојуз. 
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Руската револуција изигра значајна улога во формирањето на новиот светски поредок и 

гледиштата на светот кон новата идеологија која беше во подем. Револуцијата ја направи 

Русија да остане запишана во историјата како првата држава со социјалистичко уредување. 

Исто така, за прв пат во историјата работникот и работничката класа добија свои права, како 

што е случајот со воведувањето на 8-часовниот работен ден. За прв пат и жените масовно се 

вклучуваат во граѓанските движења барајќи права. Навидум со многу предности, но Руската 

револуција имаше една голема маана - враќање на истиот апсолутизам против кој се бореа 

првично и убивање на демократијата. Првичната цел беше укинување на монархијата на 

Николај II и апсолутистичкото владеење, но револуцијата заврши со иста мера апсолутизам 

како последица. Граѓанските и демократски принципи беа загушени, иако навидум новиот 

социјалистички поредок се бореше за правата на народот. И тука се поставува прашањето, 

дали вистинската цел на Руската револуција беше борба против царизмот, или само 

воведување нов вид на исто автократско владеење?  

 

 

 

 

 

         Maрија Цветаноска IV-7 
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Месец на науката- месец на нови успеси 

      Сакаме да експериментираме, бидејќи за нас експериментите претставуваат предизвик. 

Мешањето супстанции носи нетрпение  но и радост, исчекување, возбуда, но и разочарување 

и нови предизвици и нови емоции. Таква е науката чиста и едноставна како дете, но и мудра 

и темелна како стогодишен старец. Едноставно ја сакаме науката. Токму тоа нè поттикна да 

земеме учество на овој несекојдневен натпревар.  Бевме многу среќни кога слушнавме дека 

во природно математичкиот факултет се организира натпревар за демонстрации на 

експерименти. Два месеци пред натпреварот ги засукавме ракавите и започнавме со 

подготовки. Најпрво одбравме експерименти и се соочивме со сите предизвици само со една 

цел -успешен производ. Првите неколку пати бевме по малку разочарани бидејќи 

експериментите не ни успеваа, но откако подлабоко навлеговме во нивните тајни успешно ги 

приготвивме. Ни требаше подолго време за да го научиме и теоретскиот дел, но со помош на 

нашата менторка по хемија која постојано нè поддржуваше,  учењето лесно ни одеше и 

нашата мотивација од ден на ден сè повеќе растеше. Секојдневно откривавме различни 

интересни работи и тоа нè мотивираше да вложиме многу труд. На денот на натпреварот ние 

бевме многу возбудени и додека патувавме постојано зборувавме за нашите експерименти. 

Кога влеговме во факултетот атмосферата беше прекрасна. Насекаде растрчани млади и 

потенцијални студенти со трема на нивните лица го бараа своето место за демонстрирање. 

Професорите од факултетот ни се обратија и натпреварот започна. Ние експериментите ги 

демонстриравме меѓу првите, но тоа за нас нè претставуваше проблем, бидејќи бевме добро 

подготвени и на секое поставено прашање одговаравме како од пушка. Експериментите ни 

беа успешни и кај комисијата, но и кај другите интересенти предизвикавме воодушевување. 

Така јас и мојот партнер се претставивме со кристализација на натриум ацетат трихидрат. А, 

соученичките од физика визуелизираа звук и изработија следач на сонце со што 

презентирањето се направи уште повозбудливо. После натпреварот имавме можност да 

слушниме презетации од професори на различни теми и да се здобиеме со нови, интересни 

знаења. И тогаш дојде највозбудливиот момент, резултатите. Во  амфитеатарот настана молк 

проследен со  возбудени и нестрпливи лица на младите научници. Тишината ја прекина 

изговарањето на нашите имиња, така што и покрај огромната конкуренција се здобивме со 

награди. Тогаш нашите лица бликнаа со радост и гордост, а нашите усни грееа со силни  

 
насмевки. Бевме пресреќни, но и презадоволни затоа што на крајот трудот вроди со 

прекрасен резултат. Освен со наградите кои се доказ дека трудот на професорите и 

учениците секогаш се исплаќа, од овој натпревар ние се вративме со уште нешто многу 

поважно, а тоа е искуството, новите знаења и дружбата која ќе се памти уште долго. 

Ана Филипче III-8 
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    Професори од Полска во посета на Охридската гимназија 

 

  Охридската гимназија беше домаќин  на професори од факултети, средни училишта и 

основни училишта од Гдањск, Република Полска. Во текот на посетата гостите од Полска имаа 

можност да се запознаат со основите на воспитно-образовната работа во нашето училиште, се 

интересираа за успехот и резултатите на нашите ученици, а особено интерес пројавија за 

наставните програми и начинот на полагање на државна и училшна матура. Изразија интерес 

за продлабчување на соработката и проширување со разни проекти вклучително и размена 

на ученици. За време на посетата гостите имаа можност да се запознаат со богатото културно-

историско наследство на градот Охрид, каде спаѓа и Охридската гимназија и нејзината зграда 

која датира од почетокот на 20 век. 
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Работна посета на училишниот хор во Минхен – Гимназијата во Оберхакинг 

 

Од 23 до 27 Октомври 2017 година 50 членови на нашиот училишен хор престојуваа во 

Оберхакинг, Минхен на покана од гимназијата Оберхакинг. За време на престојот беа 

организирани работилници на кои учениците од двата хора учеа нови композиции. Нашиот 

хор со помош на професорката Рикарда Гери ја научи композицијата „Ехо“ од Орландо ди 

Ласо ( композитор кој најголем дел од животот го поминал во Минхен), а нивниот хор со 

помош на професорот Алекдандар Димоски ја научи композицијата „Боже чувај ја од зло“ од 

Тоше Проески. Двата хора настапија на заеднички концерт на кој изведоа своја и заедничка 

програма. Домаќините секој ден организираа разгледи на интересни места: првиот ден со 

помош на професорите Хуберт и Лудвиг се разгледа центарот на Минхен, вториот ден 

замокот Нимфенбург , а третиот ден Минхен по слободен избор шопинг, прошетка или посета 

на музејот Минхен резиденс. Секоја вечер беа организирани дружења, а учениците стекнаа 

нови пријатели. Поминавме прекрасно време во Германија.  
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Наградени ученици на литературниот конкурс 

Првa награда - Викторија Алексиоска од III-5  

Многу прашања , но без одговор 

       Ќе боли и гуши тој 10-ти. И секој нареден ќе боли. Токму тогаш ги прочитав усните на еден 

нов јазик, разбирлив само за нашите души и тела. Од тој миг штом го гушнев, го правев тоа 

најсилно и најискрено токму како да е последен пат.  Велат, сè што е убаво кратко трае, па ова 

најубавото значеше дека нема да потрае ни ден? Можеби и да, но тој не го дозволи тоа.  За 

некои не беше особено прекрасен, а сепак беше многу поразличен од  другите. Едно лето со 

него ме научи да ги паметам неговите чекори што исчезнуваат во зората и знаев дека ниедна 

сива есен не ќе ги избрише спомените на последното лето поминато заедно.   Веќе не се 

осеќа ни мирисот на деновите на љубовта. Денови во кои лесно успеа да станеш потреба, 

секојдневна завист, живот мој и утеха. Не знаев што ми се случува откако го запознав него, не 

се знаев себе. Само едно бев сигурна. Дека моето рамо и неговата перница беа најидеалната 

средба во длабоката  тишина. А сега ми остана само да се обидам да го доловам танцот на 

моето заробено срце во овие излишни редови од зборови.  Свесна сум самата колку упорно 

ѓаволот во мене не се предава, не се откажува да докаже дека ти сè уште ми си во крвта и во 

тоа ќе успее. А ти дотогаш кога истата таа перница навечер силно ја прегрнеш, сонувај ме. Но 

не заборавај дека ниту еден сон не беше толку прекрасен колку реалноста со тебе. Таа 

реалност во која и сега ми фали допирот на твоите погледи. Таа реалност во која јас го чувам 

мојот свет за тебе, зашто во него припаѓаат твоите очи, насмевка, воздишки, дланки... Но, ако 

добро паметам, ладни ти беа дланките и сепак не ми дозволи да ги згреам со моќта на 

заблудената потсвест. Или преовладуваше твојот мозок, па го беше заградило срцето со 

непроодни порти од страв ? Мојата потреба од тебе беше похрабра од сè и се осуди да 

праша: дали името мое, вратата на твоето срце ја отвара? Сум ли јас сè уште тој клуч? Секогаш 

чекаме после суровиот дожд  да дојде топло сонце, но зошто тогаш во душата тие појави 

доаѓаат обратно? Ниедна среќа не знае да се појави во часот кога тагата се распослала 

бесрамно, но кога станува збор за трошка радост,  тагата веќе и застанала и и го попречила 

патот. Сите тие безбројни бакнежи, искрени прегратки, ноќи неспиени, зборови искажани  

пропаѓаат длабоко во водата на осаменоста. Со тек на време, тие осамени денови не 

направија ништо друго освен мене слаба на тебе.  Самата таа слабост се карактеризираше со  

безгласни врисоци, пискања и тешка борба во мојата душа помеѓу реалноста и посакувањата. 

Немо во мене зборуваа, а јас сосема глуво ги слушав: немој, застани, не продолжувај, 

едноставно стој, ме болиш, ми гори во душата, престани, ме уништуваш, толку алчно ме 

држиш, ме преовлада. И не прашуваш како ми беше кога дел по дел  ми ја откина од душата 

и последната капка крв. Таа што за мене значеше опстанок. Веќе сакањето и слабоста ја 

надминаа границата на љубовта и тивко и незабележливо преминаа во омраза. Поим за една 

т.н.  тешка воздишка  со која горат и последните честички на среќа. А спас? Хм... 

Тоа залудно се бара во тагата, па затоа и бездушно и се обратив.  Ја побарав и за жал беше 

достапна. Еве ме ноќва повторно стара пријателке. Се вратив покрај тебе. Не биди сурова, 
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нема ни кој да ја измери болката. А така горко ме лажеа дека на крај човек сè преболува. Што 

значеше тоа за мене? Не можам да преболам или сепак ова не е крај?  Дојде. Измина. 

Замина. Одмина и повеќе од потребното време. Доволно да ме научи дека најважно е која 

сум пред себеси да знам. Доволно да ми ја истакне мојата цена и да ми покаже колку 

навистина вредам во очите на одредени луѓе. Баш како што требаше да бидам во неговите 

тогаш. Одеднаш сфатив дека трагајќи по нов пат, јас всушност сум остварила крај. Крај на 

немирот, на бесот, на тагата, на болката, лутината, разочарувањата, едноставно крај на 

темната страна сместена во некоја си предкомора во срцето. Токму таму каде тој имаше 

навика да се сокрие, легне, заспие и заборави да замине. Така исто и јас се заборавав кога бев 

покрај него, баш како и сега. Со него, но во некоја нова приказна. Овој пат наликува на бајка, 

испишана со комплициран почеток, многу многу незаборавни денови и се разбира среќен 

крај. А како би знаела дека ќе е се во ред? Па, сега доволно ми е да молчам и да ги слушам 

нашите искри кои врескаат  во тишината.  Гледајќи ме со тој поглед, овој пат, неговите зелено-

плави очи јасно ми кажуваа колку сум проклето негова. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Втората награда -   Матеја Стојческа од IV -1. 

 

Вечното трагање по него 

 

Секогаш ќе барам нешто твое во секого кого ќе запознаам. Дали можеби очите, 

насмевката, гласот кој и не го помнам баш најдобро, можеби големите дланки, цигарите или 

парфемот, било што. За мене засекогаш ќе останеш незаменлив, па пробај да ме разбереш. 

Се загубив во овој лавиринт на времето и се плашам дека ги губам делчињата на оваа 

сложувалка. Сложувалка која е целосна слика за тебе. Се плашам дека еден ден ќе се 

разбудам непомнејќи го и она малку што останало во мене. Спомените се единствениот 

начин со кој можам да бидам поблиску до тебе, а и до себе, зошто ти единствено живееш во 

мене. Морам да те заштитам тебе, а и себе си таква каква што ти ме остави  на овој свет. А ме 

остави како дете со големо срце и сјај во очите. Иако ме остави со половина душа, другата 

половина ја чувам најдобро што можам. Неа ти ја должам тебе. Тебе, кого никогаш не успеав 

да го преболам. Тебе, единственото машко кое ќе го сакам безусловно, секогаш. Ти кој 

замина прерано и не дочека да те сакам онака како што заслужуваш. И немој да ми се лутиш 

затоа што те барам во други луѓе. Така си ја хранам душата и на момент заборавам дека те 

нема до мене, па се преправам дека сè е во ред. Зашто без тебе среќата никогаш нема да е 

потполна. Остави празнина во мене која некако морам да ја пополнам. Ова е мојот начин да 

те чувствувам поблиску до себе. Додека се сретнеме таму горе, таму каде што облаците 

шетаат. 
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Третата награда - Катерина Мирческа од III-2 

Светот во кој живееме 

 

 Секој човек на светот има своја одредена цел.  Развојот на науките, медицината 

и технологиите, колку што го надоградуваат толку и го влечат надолу светот. Светот во 

кој денес живееме многу е поразличен од оној што го  запознав пред неколку години. 

Но ако се стремиме светот да биде подобро место за живеење, треба  да ги направиме 

првите и вистинските чекори. 

 Светот во кој живееме се стрмоглавува. Динамичниот начин на живеење, 

обврските и постојаните трчаници по работа придонесуваат за фаталните последици 

со кои се соочуваме. Можеби еден човек сам и преку ноќ не може да  направи којзнае 

какви промени, но тој еден човек со моќта која ја поседува е доволен да придонесе за 

преземање акции за промената која е неопходна да се случи. 

Како рекле:  „светот останува на младите“. Да! Но, ниту еден млад човек не го 

посакува ваквиот свет. Во нас лежат промените.  

Каков е светот кој го замислувам и во кој сакам да живеам? 

Свет полн со насмеани лица и без грижи. Свет без насилство и војни. Свет полн со 

разбирање. Светот кој јас го посакувам е еднаков за сите. Светот кој го замислувам е 

без натпревари, завист и предрасуди. Она што јас го посакувам е апсолутна 

спротивност на она што јас го гледам секојдневно. Светот денеска се врти околу 

парите. Пријателствата се држат на тенок конец. Меѓусебната комуникација згаснува. 

Зависта и љубомората се зголемуваат. За промените како и за последиците сме 

одговорни и самите ние.  

Секоја промена за подобро треба да почне од  нас.  

Промената не може да се случи сама од себе и не може друг да ја донесе. 

А дали ти си задоволен од светот кој те опкружува  и во кој живееш? 

 Светот не можам јас да го променам, не сама. Но мојот пример може да влијае 

многу на оние кои сакаат да променат нешто. Доволна е една цврста мисла да се 

промени свеста на луѓето. Доволно е желбата да биде силна.  

 

 

 



42 
 

                                                           Ликовен конкурс 

Прва награда: Емилија Лазороска III-1 Прва награда: Мартин Пулески III-7 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Втора награда: Ангела Иваноска III-7  Втора награда: Симона Бошковска II-1 

 

 

 

Tрета награда: Елена Лазороска III-1 
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                                     Пофалени ученици од ликовниот конкурс: 

Ангела Иваноска III-7                   Марија Тодоровска III-6                 Емилија Лазороска III-1 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

Aна Попоска I-6   Рената Павлеска II-8   Рената Павлеска II-8 

 

                    

 

 

  

 

 

 

           

             Марија Цоцеска I-1              Зејнеп Бешир I-6 

 

                                 


