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Zoran Rodi}

Violeta Asan~arovska
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IV -1
Sekoj ~ovek vo svoeto `ivotno delo... Ili ne ...
Toa be{e druga {kolska prikazna za koja pobaravme, no ne dobivme avtorski prava
od sou~enikot so inicijali R.K...Na{ata vistinskata po~na vo ne tolku dale~nata 2006,
koga se dade dozvola za rabota na najmaliot klas vo na{ata generacija. Taka mutavo podredeni so
simboli~no ime* GIMNAZISKA BRIGADA III1* po~navme edno zaedni~ko patuvawe na koe liderskoto
mesto mu go dadovme na Zvonko Trpeski.
Popatno ne nau~i na gimnaziskiot STATUT na koj obrnavme najgolemo vnimanie
i “primerno” go po~ituvavme, iako nesakaj}i zbunato se sopnavme na komandata:
ZAPALI YVEDI^KA!
Ve}e narednata godina ili ovaa poslednata se preimenuvavme kako
SOFISTI ili QUBITELI NA MUDROSTA,FILOZOFI
ili kako vie miluvate, najva`no e {to na ~elo go postavivme onoj najizdr`liviot, najsmireniot
i definitivno najsakaniot, onoj koj dodeka raska`uva{e znae{e da ka`e:
Hegel ja izlo`il dijalektikata... MENE NIKOJ NE ME SLU[A...
i so toa poka`al kako se projavuva taa na delo!
Vistinskata po~it ne mo`e da se iska`e vo ovie sitni redovi,
vistinskata qubov ne doa|a od ovie zborovi, no vistinskoto ne{to }e dojde
koga }e pra{aat za istata ovaa li~nost koja tolku ~esto }e ja spomnuvame i nema da ja zaboravime,
nostalgijata za edno izminato vreme i nepovtorlivi migovi se nao|a vo zvu~nosta na negovoto ime
NIKODIN STAVRESKI!
Izminatava u~ebna godina }e ja pomnime, za{to ima {to da se zapomni. Pominavme mnogu...
Novi iskustva, novi pre~ki, po nekoja karanica, sudir so profesori, borba so izostanoci,
maturska opu{tenost, po nekoe patuvawe, pa i po nekoja svadba.
I iako e nevozmo`no se da se nabroi, mnogu od ova i }e bide zapomneto.
Na{ite pati{ta se razdeluvaat, a vremeto }e pomine preku nas,
no najva`no e da ne se zaboravi koi bevme i koi }e bideme, zo{to eden den tuka pak }e se sretneme!!!
A dodeka dojde toa vreme, da se pretstavime nie vo PRESENT SIMPLE:
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IV - 1

Nikodin Stavreski

Raperot
`ivot i delo: “Odam jas ko baqum baqum
i slu{am BAMM”-padnal nekoj, KOJ?
`ivotna filozofija: Bobsi za dvojka
ne di{it
mesto ne tvorewe: sekade kade{to
ima igri na sre}a
mudrost: Dove vado?
R.Y. obelev brat obelev
R.Y.Y. prof. do you feel me?
Ma~e
`ivot i delo: Za Kate prv ~as - MIission Impossible
sepak od delata najzabele`ano }e ostane
*Kuvar* koj ostavi tragi vrz nejzinata figura
`ivotna filozofija: Trebit da se potrudime
site... to e KONTRADIKTORNO!!!!
mesto ne tvorewe: V krevet na spiewe
mudrost: @ivotot e tetris, kako }e si naredi{ taka }e ti e
R.Y. Na primer (100 pati na den)

Katerina Angeleska
10
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No 1
`ivot i delo: Prvata tretina od nerazdelnoto
trio koe go vrti svetot, se aktivira{e vo
stranstvo, a na doma{en teren uspe{no postigna
balans me|u drugaruvaweto i u~eweto.
`ivotna filozofija: Mol~eweto e zlato!!!
mesto ne tvorewe: nadvor od dr`avnite granici
mudrost: too smart for this category
R.Y. Leleeee... brava brava
Maloletna maturantka

Mihaela Bogojovska

`ivot i delo: Ne ja pu{tija na “Emirates” z{
nema{e li~na karta i se potrudi
obezbeduvaweto psihi~ki da go probie....
`ivotna filozofija: Victoria Concordia Crescit
mesto ne tvorewe: forum.kajgana.com
mudrost: Pri zgolemeno koli~estvo na stres se
la~i adrenalin!
R.Y. Heloooo! Ewwwww!

Elena Golaboska
Popularna
`ivot i delo: Da gi smeni ~uvstavta i emociite
kaj lu|eto,a samata se psyho transira
`ivotna filozofija: Veruvaj im na o~ite,
potpri se na setilata
mesto ne tvorewe: Nasekade i nikade
mudrost: Taa bila beloglava starica so pobelena kosa
R.Y. Jas sum pametna, ne ka`vam biseri
Sandrin

Izabela Goxoska

`ivot i delo: Sandra si ima najzdrav
pravoproporcionalen `ivot. Najmnogu od
site obrnuva vnimanie na sportskite aktivnosti (veslawe vo najgolema mera, a potoa
sleduva polnewe na izgubenata energija na
igrawe-Park, Lapidarius...)
`ivotna filozofija: GET THE PARTY STARTED!!!
mesto ne tvorewe: ... po Ohridskoto Ezero
mudrost: Video Podgorec
R.Y. intelegentna plavu{a-ne tresam zeleni
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Tre{o EROTIC MAN
`ivot i delo: Proglasen za po~esen gra|anin na
Crnogorci (dete so specijalni potrebi za `urki
vo vikend)
`ivotna filozofija: Site deca nosat maica od
Superman, Superman nosi maica od Tre{o
mesto ne tvorewe: kaj }e stignit (Hristo na
moston)
mudrost: Beli ikri mi izlegvet, izgleda }e se mrestam
R.Y. me kasna bumbar na pe{a~ki
R.R.Y. Gospode prosti i neznajt {o zborvit.
Lebot tvoj nie go jajme nasu{en ama izgleda taa
go jajt presu{en.
Businessman

Radovan Krstanoski

`ivot i delo: Posvetuvaj}i mu se na
biznisot se zapozna so site na~ini na zarabotka
na profit.
`ivotna filozofija: Duobus litigantibus
tertius gaudet.
mesto na tvorewe: Na mesta povrzani so biznis...
mudrost: Germanskiot jazik e del od grupata na
germanski jazici.
R.Y. Lele ~oekov, abe ~oekov!!!

Cvetan Markovski

No 2 Ke~ap~e
`ivot i delo: Ozna~eno kako 2/3 od trioto
Miroqubivi, se poka`a kako navisoko QUBIVA
steknuvaj}i internacionalni drugarstva..
`ivotna filozofija: Gothic, ke~ap & happy 3 friends
mesto ne tvorewe: avion, avtobus, traekt, voz,
everywhere......
mudrost: I’m not a vegetarian because I like animals,
but, because I hate plants
R.Y. Mislam neznam...
R.Y.Y. Smelly cat.... smelly cat.....
STEVE Ajn{tanium

Jovana Naumoska

`ivot i delo: so negovata vajarska dejnost gi
voodu{evuva{e site, isto taka i negovite
teorii za S***TA bea srde~no prifateni. Ama
eden den... izbega, zo{o zaradi nego 3 koli se
skr{ija (i to ubaj bea)
`ivotna filozofija: Ajn{tajn e mrtov, Wutn
e mrtov... a i jas ne se ~uvstvuvam ba{ najdobro
mesto ne tvorewe: 24/7 v studio
mudrost: prof: Aj Radovan
Stefan: Ne sum Radovan, Stefan sum
prof: E ubo de isto e
Stefan: E ubo aj ak ne jas Bla`e }e Ve vikam
R.Y. Ane aj da se mavame od tabla ili barem od
koleno da te udram...
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Ne4e
`ivot i delo: Ko{arkata go inspirira, a koga
gubi mnogu se nervira
`ivotna filozofija: THUG LIVE-2PAC
mesto ne tvorewe: Akapulko
mudrost: Prof. Znajte deka nie i rusine prajme
102 milioni narod ???
R.Y. lele Gospode... Harpun
R.R.Y. vidi go ~oekov
Ragazza Macedone

Darko Ne~koski

`ivot i delo: Nejzinata `elba za otvorawe
na mal biznis be{e demantirana od ... zatoa se
oddade na usovr{uvawe na italijanskiot jazik
-Ride bene chi ride ultimo
`ivotna filozofija: The future belongs to those
who believe in the beauty of their dreams
mesto ne tvorewe: na igraorna (neizostaven del
od nejziniot `ivot)
mudrost: Maliot biznis ima mnogu mal broj na
`iteli...
R.Y. tutto bene!!! andiamo....

Magde Nikoleska

Vitkano dete
`ivot i delo: ^okoladnoto isku{enie i donese
maksimalna inspiracija za crtawe na sweet &
creepy ~oe~iwa (prijatel~iwa) i nejzinata tetratka od 389 lisja i stana najpro~uenoto i najslikovitoto delo nasloveno kako Se{tologija
`ivotna filozofija: ^okoladna e!
mesto ne tvorewe: Nedojdija
mudrost: Koga }e porasnam }e bidam bliznak
.... ili sina linija {o svetit.... ne ne,}e bidam
francuska akupuntura
R.Y. Miu! Gu{ki!
No 3

Andrea Julija Palazzo

`ivot i delo: pro{eta vo cel svet i vo
Italija, so cel da go promovira svoeto zarazno
smeewe koe ja naru{uva{e ti{inata na ~asot
`ivotna filozofija: THE SHOW MUST GO ON
mesto ne tvorewe: nekade po televizive
vo ~etvrtok na TVM 100%
mudrost: (na decata vo Italija)
Italijancite: Koj e najpopularen crtan vo
Makedonija?
Valentin: JAGOTKI :)
R.Y. zna~i....
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KaTiTa
`ivot i delo: nepre~ena komunikacija so site
lu|e okolu sebe i podaleku pritoa koristej}i ja
svojata neizmerna elokvencija (osobeno istaknata vo kratkata i po malku bu~na interakcija
so profesorite).
`ivotna filozofija: so pesna i ubav zbor, portite sami se otvaraat
mesto ne tvorewe: vo maloto sobi~e so mnogu
gu`va (skalesta-sever)
mudrost: Steve daj mi ja ta{nata!
Steve: Kaj ti e?
Katerina: Kaj bilo....
R.Y. Ko }e se {iram- pi{am
R.R.Y. Tre{o prekini!!
Tufqa

Katerina Pecakova

`ivot i delo: Sozdavawe na nov ({tur)
re~nik po makedonski jazik
`ivotna filozofija: f(x) e te{ko s____
mesto ne tvorewe: v planina so trns i kafica
mudrost: Rem faza se de{avat ko }e mrdat okoto
P.S. Isus e roden vo Varo{

Elena Piruze

Wayne
`ivot i delo: Najmnogu istaknuvan na filozovska
strana so svojot filozovski potencijal.
mesto na tvorewe: v taxi
mudrost: * Aleksandar zatvori go u~ebnikot.
* Ni{to ne pi{it!!!
R.Y. Mafni se!!!

PRINCEZISHTE

Aleksandar Risteski

`ivot i delo: sekoj den ida{e so novi vic(oj) i ne
ubiva{e site, slu{a{e i pee{e najta`ni baladi i
ode{e na tr~awe sama ( ponekoga{ i so kniga)
`ivotna filozofija: samoizmislenite vicoj se
najubaj.... sakam da `iveam vo romantizmot
mesto ne tvorewe: kaj }e stignit... nave~er
doma i (Pivnica)
mudrost: Da ne po~vime trebit da imat mesto
za 11 klasa vo almanahov (nie vo klasov sme 21-jas
sum toj eden)
P.S.eden den vrnelo dva dena
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Obrav~e
`ivot i delo: Go pomina gimnaziskiot `ivot
so tendencija da gi razbirat vicojte na
prva(no ne uspea)
`ivotna filozofija: Snabduvawe so
elokvencija po tenderi (so optimalna pomo{
od Steve)
mesto ne tvorewe: Na MSN (pomina pola `ivot)
mudrost: Deminutiv od nos - nostalgija
P.S. AJ DIOS
P.P.S. *Koga bil napadot na Germanija?
@ane: Sega!Samo 2 min.! Search da stegnam!
Uncontroled Emotions

@aneta Stefanoska

`ivot i delo: Od poslednata klupa se posveti
na obemnoto delo “Drink and become huligan”
, od tamu postojano doletuva{e i po nekoja
mudrost koja predizvikuva{e op{ta smea
`ivotna filozofija: Makedon{tinata e
najgolema i najsilna nacija na svetot!
mesto na tvorewe: Kaj bilo samo da imat
velgo{ka pri raka!
Mudrost: Ferus Gospod Bog na site xupci i
sapuni! Ko }e go vidam vo glana ko li`av~e...
P.S. Solun e na{!!!

Vlatko Stojanovski

FISH

Ivana Celkoska

`ivot i delo: Aktivno niz godinite se gri`e{e za
na{ite izostanoci i podobri ocenki redovno
ostavaj}i vla`ni tragi po dnevnicite. Najva`no
doka`a deka Crvenkapa za da mu izbega na
volkot mutirala vo Riba i isplivala vo TrpeVica!
`ivotna filozofija: Plivam, zna~i postojam!
mesto ne tvorewe: Isklu~ivo na vla`ni mesta
mudrost: @ane: Koj pobedil vo Trojanskata vojna?
Fish: ^uti sega,}e ka`et ve~er na vesti
P.S. Glupav/a si? O majko rozova!
P.P.S. Jas za matura fizi~ko }e polagam...]e crtam skici za
dvo~ekor

15

ALMANAH - GENERACIJA 2007-2008 - OSU "Sv. Kliment Ohridski" Ohrid
Stevovi ZAKONI + eden POSTULAT
KOLEKTIVNA TVORE^KA DEJNOST

1.
Platonska qubov = ~uvstvata koi fizi~ki ne se
iska`vet (detska qubov - bez li`ewe)
2.
Omraza vs. Ramnodu{nost = ako mrazi{ nekoj,
gubi{ vreme na nego, mi obrnuva{ vnimanie, a ako si
ramnodu{en ne go percepira{.
3.
Kako dete od ra|awe da e matemati~ar?
Ko }e si bremena }e re{i{ edna zada~a na liv~e i so
stomakot }e se svrti{ na kaj svetlinata za bebeto da
prepi{vit ko na xam!

1.Vlatko: Profesor,a da presmetame monotonost na ~asov?
Stefan: 100 % monotonost.
Fish: Mene mi e interesno...
Ane: Ubo ma, ti pred zagrada }e stoj{!
2. Prof: Pr. imame edna niva i da ja podelime na 4
ednakvi dela me|u bra}a
Kate P: Am ednata ak e sestra, }e ja ma`ime i gotovo!
Prof: To porano bilo taka sega i sestrite si baret del.
Fish: Pa nie po stara programa sme!!!
3. Prof: Utre vo gimnazijava ni gostuva Gane Todorovski
Bobsi: @iv e?!?!?
Prof: Da da, smesten e vo kardiolo{ki...
Cele: Pa vreme mu e!

Postulat
Od fizi~ki aspekt ko }e skokni{ od stol ili od ne{to
povisoko ima{ pogolema potencijalna energija koja
{o se vklopuva vo momentumot(M*V) t.e ima pogolema
destruktivna mo}
(I da ne razbravte, klupata va`no se skr{i...!)

PARADOKSOT NA...!?!?
1.
Bobsi: Nekoj mi poka`a matematika- Fish be{e ( najdi ja vrskata me|u Fish i matematika)
2.
Fish: Koren od 324 e 18 - to e moja konstanta ( ja najde nekoj vrskata??? NE VERUVAME!!!)
3.
Sandra so fener ja bara{e srodnata du{a vo te{ka kategorija i mesto Diogen ja najde Kate
Angeleska! I toga{ neboto se otvori i Kate re~e: NEMAM TE@INA ( ZAREM?)
I AKO E VISTINA DEKA KRAJOT GO KRASI DELOTO...
Toga{ neka bide krajot onakov kakov {to zaslu`uva...Da gi nosime sekoga{ vo srceto onie momenti koi zaslu`uvaat
da se ovekove~at, da ne gi zaboravime site onie nasmevki koi ni go krasea denot, site onie faci koi gi nosea slabite
ocenki, site onie opravduvawa koi ne vle~ea od “stra{ni” ispra{uvawa i site ovie ”zeleni” koi ni go pravea denot
tipi~no {kolski! Pomnete deka zaedno gi napu{tivme granicite na zemjata i sme pobogati za u{te edno iskustvo,
Italija be{e na{iot golem ~ekor koj vistinski ja donese smislata na jazi~no umetni~kata nasoka so simboli~ni
brojki IV-1. Talentite koi go so~inuvame istiot, sami od sebe nau~ivme {to e medium potreba za vo wc,,deka
profesorot mo`e vo IZOBILSTVO da bide tvoj idol, deka Jovan od “Pe~albari” navival za Juventus, deka Tre{o
pla~it za formatirawe, deka Agol=Glagol i deka koga vo zada~a ima{ MINUS zna~i si negativno raspolo`en.
Sekoja ~est na profesorite koi aktivno se menuvaa vo ovie dve godini i koi moraa da gi izdr`at na{ite novi
teoremi i aksiomi, novi definicii i sosema novi lekcii... Nie bevme tie, site zaminuvame i ostavame neizbri{liv
trag... GAUDEAMUS IGITUR...
Vivat academia!
Vivant professores!
Vivat membrum quodlibet
Vivant membra quaelibet
Semper sint in ﬂore.
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IV - 2

Maturanti! Mina posledniot ~as!
Gimnazio zbogum! Zdravo svetu iden!
Go ~ekame migot za na{iot glas!
Profesor strog `ivotot }e ni bide!
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IV - 2

Slave \or|o Dimoski

I ~asot ne }e e ~as
Ako prisustvuva{ ~esto.
Ajde Bla`e – ti jas
Da ja zduvnime od ova mesto.

Da si tivok – e doblest.
Da si prv – isto taka.
^asovite minaa bez maka
I – so ~ista sovest.

Valentina Angeloska
Simon Avramoski
18
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Ah, {to mie mil pettiot ~as!
Najzgodno vreme da ja zduvnam jas!
Formuli, brojki – prepolna si glavo!
Ej, si odvam! Ne ka`vajte me! Zdravo!

Убаво е да си тивок, мирен,
но тивка вода брег рони:
затоа светот ширен
иднината е што ни се сони.

Ilija Arnaudoski
Zoran Bo{koski

Колку е светот убав
кога и ова ке се случи:
нашата љубов
в училиште се учи.

Главо разбушавена, помалку луда
доста класот го ставаш во заблуда.
Смири се барем на последниов час
во сеќавање да го имаме твојот глас.

Mihail Veljanoski
Darko Veqanovski
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Тоа девојче со црн тен
како во сон си го чува
секој миг нејзе посветен.
Смиреноста на сите ја подарува.

Neo~ekuvano }e rastreperi
Na{ata tivka Meri:
-Otidov, me ~eka qubov,
^uvajte mi go migov ubav.

Angela Go~evska
Meri Deskoska

Vicevi mnogu za rusokosite ima.
No ovaa “blondi” e od visok stas.
Otka~ena e, serioznosti ne prima.
Imix si gradi. Bez posebna balast.

Кога насмевката ќе ја развиори
низ класот ведрина шири.
Многу шега и хумор благ неговиот лик секому е драг.

Marinela Dimoska
Igor Di~oski
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Прашања - многу на светот.
Одговорите - не се толку битни.
Важно е - со тивок шепот
да минат проблемите ситни.

Koja e najubavata na svetov?
Ogledalce spleteno vo moite sni
Ka`i mi ti! Skoro }e bide leto,
No qubovta nemala poubavi dni!

Ivana Dostinoska
Maja \or|eska

Na scena e Bla`e urnebesnik.
Gluposta do {armot ja redi.
Trese “zeleni” toj besnik.
Pove}e zema od {to go sledi.

Ne í gleda{e na vistinata v o~i.
Nitu za znaewe í be{e gri`a.
Nenaspana, vrz klupata bara{e po~in.
Nesaka{e den, tuku no} {to se bli`i.

Bla`e Ivanoski
Nata{a Ilkoska
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So tivok no siguren glas
~ovek vistinata ja gradi.
Znaewata se sopstvena vlast
Koja se osvojuva duri sme mladi.

Poslednata klupa mudrosta ja ~uva.
Nepu{ta glas a mo`e i da zadreme.
Popoleka ineligencijata ja poka`uva.
Otidoa ~etiri godini. Si mina vreme.

Tomislav Ki~eec
Filip Kova~eski

Taa palava sitna “yverka”
Za znaewa ne poznava merka!
Horizonti {iri, {iri na glas!
Raskrilena-nebesen razglas!

Ako `ivotot pi{uva romani.
Ako `ivotot toa go pravi ve{to.
]e gi popolnuvam praznite strani:
qubovta }e ima {ampionsko mesto!

Katerina Kostovska
Elena Lazarovska
22
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На „газда Менси“ заштитен знак
насмевката му е и смиреното око
кое на секој му носи спокој.
На мудроста му е предзнак.

Nasmevkata tivka e nejzin manir.
Titulata í e Mrs. President.
Se ubavo be{e kako mne`en dopir
na peperutka. Se mina. The end.

Mensur Latifoski
Nata{a Mitreska

Sekoga{ zborot ne mu dr`e{e mesto.
Klupata otsekoga{ mu bila tesna.
Opravduvawata gi “la`ira{e” ~esto.
U~eni~kiot `ivot si go mina lesno.

Ja znaeme :Vol{ebnata flejta” no violinata
Na tenkite struni gi zimnuva na{ite yvezdi.
Ozvu~eni sferi: sonuvawata i vistinata
Bea burno vreme vo nas {to se vgnezdi.

Ivan Mi{evski
Jordan Mojsoski
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Nejziniot lik e sekomu drag
I nejziniot cvrst temperament
I nejziniot pogled topol, blag.
Kolku e fin u~eni~kiot svet!

[arm i ne{to bon-ton.
Komunikacija – na prvo mesto.
Nejzin sekojdneven e son
Dru`equbivosta da i bide ~esta.

Gordana Nelovska
Marija Nikoloska

Kozmeti~ki distributer.
Narcisa vo svojot svet.
Obiduvaj}i se da e fer
Te gleda kako polski cvet.

So nego ne si na ~isto:
Dali si mudar prakti~ar
Ili zanesen romanti~ar.
Mno`i-deli, smetkata ista.

Aleksandra Paskoska
Pavel Petru{evski
24

ALMANAH - GENERACIJA 2007-2008 - OSU "Sv. Kliment Ohridski" Ohrid

Повторувај ги своите грешки
не барај нерешливи задачи, тешки.
Часовите се долги, мачно се тегнат.
Ајде на клупа малку да си легнам.

Pod loknite nasmevka i se {iri
I o~ite i iskrat polno sjaj.
Klupata i be{e tesna i nemiri
Niz u~ilnicata – od kraj v kraj.

Jovan Postoloski
Marija Tomanoska

Minhen, London, Pariz...
Destinacii mi se ~esti.
No `ivotot mi go podari
Me|u vas ova mesto.

Книгата на мојот живот се пишува.
Нови страници, треперливи допишувам:
Филигрански загатки, мудрост и сјајнародот мој е сончевиот бескрај.

Angela To{eska
Marija Fileva
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Ни се врати во старото јато.
Кај и да одиш – тука ти е патот!

Ivana Xeparoska
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Kole Nikoleski

nickname: doktor~e na tato
location: vo megan~eto
description: Dare mudro gi premol~i site 4
godini no ostana veren na tri raboti :
te{ko odgovarawe na postaveni pra{awa,
opsesija od najnovata tehnologija i
zadol`itelno prisustvo na vikend `urkite.
nota bene: Profesorke sakate kafe ?
viza za budu~nost: li~en i personalen
asistent vo ginekolo{ka ordinacija .
nickname: `ab~e
location: gimnazija na klupine
description: sekoga{ vedra i raspolo`ena be{e
za nova kavga so sekoj {to }e ja zadeva{e, vo
u~eweto ve{to se snao|a{e, a za qubovta se
}e store{e.
nota bene: aj ne ka`vo nogu
viza za budu~nost: na romanti~en
ostrov so qubeniot

Emilija Angeloska
28
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nickname: indijkata od treta klupa
location: sekoj ubav den be{e iskoristen za dolgi
pro{etki po ~ar{ija
description: Maja be{e primer za perspektivna,
sekoga{ qubezna i doverliva li~nost koja nikoga{ ne gre{e{e vo svoite postapki i sekoga{
cvrsto stoe{e zad svoeto mislewe.
nota bene: Abe Brankica ne vikaj tolku ... !
viza za budu~nost: Maja bi bila odli~en psiholog

Maja Baloska

nickname: Eli~ko
location: preku den niz doma pomaga{e vo
doma{nite raboti, a nave~er niz site mo`ni
restorani vo Ohrid
description: I pokraj plavite vpe~atlivi
lokni Eli be{e najpametnata plavu{a so
najdobar francuski akcent , koja i pokraj
iscrpuva~kite, iritira~ki monolozi (na
nekoi li~nosti) ostana dostojna na
svojot e-mail.
nota bene: uuu.. grozno..!
viza za budu~nost: fatalno privle~na
"o~ajna doma}inka"

Elena Bla`evska

nickname: Tom
location: karate klub , vo prvite borbeni redovi
description: i pokraj `estokite konflikti so site
okolu nea i onie koe se kosea so nejziniot stil na
muzika, taa uspe{no kontrira{e so zvucite na
svojot 7373. Ili se razveseluva{e brkaj}i ja Beti
niz klupite.
nota bene : Pa ova stvrano nemat smisla..!
Z'{ {o sum jas ovde...!
Viza za budu~nost: slaven karikaturist vo
tira`nite vesnici.

Brankica Bo{nakoska

nickname: Jone
location: sekade samo na {kola ne..
description: Dominira{e so neumorlivost vo
ismejuvawe na site priliki i nepriliki koi
te{ko gi zaborava{e, a u{te pote{ko mo`e{e
seriozno da ja svati redovnosta od ponedelnik
do petok. Edinstveno energi~no se zalaga{e za
zadol`itelno prisustvo na sekoja mo`na `urka
vo bilo koe vreme i na bilo koe mesto.
nota bene: Aj be Somun do kaj Temeqko ni{to ne
sum jaden od sabajle ( vreme : prv ~as od sabajle ) ...!
Viza za budu~nost: konstantno posetuvawe na
kafi~i i neprekinato socijalizirawe.
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Marijana \or|ieska

nickname: Macu{
location: po |avolite ...
discription: Nejzinoto prisustvo be{e
zadol`itelno na site dru`ewa, a sekoe utro
doa|a{e umorna od no}nite luduvawa. Marijana
sekoga{ be{e vo ~ekor najnovite slu~uvawa i
zatoa ~esto ne iznao|a{e oprvdanie za novite
otsustvuvawa.
nota bene: sfa}a{ ?
Viza za budu~nost: maksimalno u`ivawe i ne
koristewe nikakva nepotrebna energija vo
nikoj nebiten moment.
nicname: Veci
location: sekoj prazen ~as go iskoristuva{e za
krug~e po ~ar{ija
description: Na sekoj odmor znae{e da
zapee, za potoa so Kate slatko da se iznasmee. Matematikata be{e izvor na nejzinite
glavobolki koi uspe{no gi le~e{e so relaksirano obnovuvawe na {minkata posle sekoja
pre`iveana pismena....
nota bene: Aj mor Katico...so aku ke ojme
}e vidime nekoj...!
Viza za budu~nost: Svetla e idninata za
Mila i zgodna u~itelica .

Vesna Jovanoska

nickname: Qubavi
location: `ivee{e za vikendite koga
}e blesne{e so siot svoj {arm na `urkite
koi neminovno gi posetuva{e vo Kuba
description: Prviot ~as za nea po~nuva{e so
ogledalce i pudra, a ponataka denot
prodol`uva{e so nejzinata harizmati~nost i
beskrajno trpenie za problemite na site.
nota bene:....epa Elena {o da pram...?!
viza za budu~nost: Kako i do sega taka i ponataka
}e nastojuva od `ivotot da go izvle~e najzabavnoto a od ma{kite najdobroto.

Nata{a Jovanoska

nickname: Dijanka
location: kad se vozimo sve je tako dobro kad
se vozimo...( zaedni~ki gi do`ivuva{e dvete
raboti koi najmnogu gi saka{e )
description: Kade i da ja sretnevte izgleda{e
besprekorno " promoviraj}i " gi najnovite par~iwa
obleka koi pretpazlivo gi izbira{e. Sekoga{ mila
i nasmeana poka`uva{e deka qubovta i denot go
razubavuva.
nota bene: more ~oek...
viza za budu~nost: bezgri`no ke u`iva na
pla`ite vo Avstralija.
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nickname: Aki
location: te{ko i nevozmo`no utrinsko budewe
na poznatata adresa prosledeno so vidlivi
simtomi na koma.
description: Na srce mu le`e{e samo edna
slabost - opsednatost so `eni, protiv koja ne
saka{e da se bori. Inaku poseduv{e fluid,sekoga{
procenuvaj}t go sekoj moment da zapleni so
vistinska strofa koja ja intrepretira{e so
svojot prepoznatliv i energi~en bas .
nota bene: Izvinete profesor, nemat da se
poftorit..
viza za budu~nost: poznat i slaven pravnik, u{te
edna alka vo tradicijata na sinxirot.

Aleksandar Ki~eec

Katerina Kolu{oska

nickname: Ansi
location: Sekade kade {to mo`e{e da go
prezentira svoeto voza~ko "iskustvo"
description: U`iva{e da navleguva vo debati i da
polemizira so sekoj koj vo bilo koj del od denot
}e se najde{e na drugata strana od razgovorot.
No me|u nas najomilena be{e nejzinata kolegijalnost da se pridruz`i na site "akcii" prevzemeni
vo vtornik i ~etvrtok (ili vo bilo koj dens)
nota bene: e dobro....}e ti ja zalepam, `imi majka
}e ti ja zalepam..
viza za budu~nost: visok potencijal za
parlamentarec
nickname: Ma~e
location: fibo,poka`uvaj}i gi svoite
sposobnosti vo pretska`uvawe na idninata
description: Dokolku ne bi gi zele vo predvid
napornite ~asovi i sportskite aktivnosti,za
vreme na odmorite nejze bi ja sretnale vo
sekoga{ raspolo`enata i raspena ~etvorka na
koja brzo i minuvaa dnite .
nota bene: Blaze si ti...
viza za budu~nost: nejzinoto ime }e go
sretnite vo nekoj vesnik kako go nudi
gleda~kiot talent.
nickname: Eleni
location: }e ja sretnevte na dobro poznatoto
mesto so staroto poznato dru{tvo bidej}i
ne znae{e da si prosti ako vikendot ne go
pomine{e vo PARK..
description: Vo ~etvrta ja zagubi funkcijata
pretsedatel no kaj site ostana navikata da
se obra}ame kaj nea za se. Ne mo`e{e a da ne
bide vo centarot na sekoja galama, zabavuvaj}
i gi site, a vnimanieto mo`e{e da i bide
odvle~eno samo od dobro poznatiot zvuk na koj
nikoga{ ne ostana ramnodu{na...
nota bene: Prekini, sega slu{ni me da ti objasnam...!!
viza za budu~nost: Liderot vo nea, svojata idnina }e ja gradi daleku od starite spomeni....

31

Ana Klimoska

Eleni Korove{

ALMANAH - GENERACIJA 2007-2008 - OSU "Sv. Kliment Ohridski" Ohrid
nickname: Xole
location: glaven {oumen na svadbi vo Drim i Desaret
description: Gospodinot pretsedatel se zalaga{e
za site nas. Slavata {to ja stekna ja brane{e
so siot glas. Ve{to ruski pesni svire{e so
harmonikata koja `ivotot mu go razveseluva{e.
nota bene: Vo imeto na celiot klas sakam...
viza za budu~nost: Kako glaven konkurent na
Goran Ala~ki ili vo druga nasoka kako mnogu
uspe{en i posveten Biznismen.

\oko Kostoski

nickname: Emka
location: Na sekoe }o{e od kade {to mo`e{e
da se voshituva na nezjinata najgolema pasija
trkite so motori.
description: Ema be{e prepoznatliva i unikatna
so nejzinata prekrasna kosa koj u{te pove}e
pridonesuva{e za nejziniot {arm. Se zalaga{e
da go ostvari najdolemiot doprines vo istorijata na ~ove{tvoto za mestoto na `enite
vo svetot na ma`ite (trkite ) .
nota bene: motooor..!!!!!!!!!!!!!!!
viza za budu~nost: panoramski pregled na
svetot so ogromna brzina

Emilija Kocareska

nickname: crno
location: vo kancelarija kako glaven izvestuva~ i
posrednik na klasot za najnovite gubewa na ~asovi.
description: Toa {to sede{e na prva klupa
ne be{e vodeno po starata tradicija na
bubalici,naprotiv mnogu uspe{no se nose{e
so ulogata na glaven i odgovoren izvestuva~
za promenite vo dnevnikot. I pokraj se
najspecifi~no za nea ostana toa {to umee{e
da go pogodi vistinskiot moment da se opravda kaj Kole...
nota bene: Am, kak ne ....!!
viza za budu~nost: kako li~en asistent

Julijana Krstanoska

nickname: Qajbe
location: Moralno prisustvo so celodnevno
opu{teno relaksirawe na dnevnite {emi vo Kadmo.
description: So svojot neodoliv i simpati~en
izgled ima{e vrodena mo} za da se spravi so
"izostanocite" i eventualnite pote{kotii
so profesorite. Zala`uva{e so svojata tainstvena povle~enost no so svoite ladnokrvni
{egi uspeva{e najhisteri~no da ne iznasmee...
nota bene: Aj be brat do na kafe ..!!
viza za budu~nost: najkorumpiran biznismen vo
istorijata na Balkanot..
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nickname: Qatko
location: So izgovor deka trnal na {kola se sre}
ava{e nasekade okolu nea...
description: Ostana zasekoga{ nere{ena
misterijata kako li samo iznao|a{e 101
pri~ina da ja izneveri prisutnosta. No koga }e
ne iznenade{e so svoeto prisustvo i
"somnitelnoto" opravdanie be{e glavna
senzacija. So originalnata smisla za humor
se pridr`uva{e kon svojata nota bene...
nota bene: Ako smeeweto e zdravje, toga{ jas sum
besmrten ...!!!
viza za budu~nost: uspe{en falsifikator.

Tomislav Qatkoski

nickname: Ma~ka
location: pretpo~ita{e da bide na tivki mesta
i zatoa naj~esto se sre}ava{e vo Milenium.
description: Iznonredna li~nost koja so svojata
povle~enost uspeva{e da ja istakne
karakteristi~nata gracioznost koja
izvira{e od nejzinata zaqubenost koja be{e
glavnata pri~ina za postojanoto pozitivno
raspolo`enie koe be{e imuno na sekakvi
negativni vlijanija.
nota bene: da sigurno...
viza za budu~nost: ovlasten sovetnik za poso~uvawe
na toa kako treba da se u`iva vo `ivotot.

Marijana Mitreska

nickname: Ane
location: strasen qubitel na no}niot `ivot i
redoven posetitel na Kuba
description: Ako i go slu{nevte glasot toa
be{e samo na malite odmori koga impulsivno ja
napu{ta{e u~ilnicata baraj}i uteha vo gimnaziskiot dvor kade slu~uvawata od `urkite
gi prenesuva{e na drugite. Be{e iskrena
drugarka i sekoga{ podgotvena da bide dobro
dru{tvo za u{te edna `urka.
nota bene: 9, 99, 999, 9999....
viza za budu~nost: permenenten pridru`nik na
sekoj znae da go izvle~e najdobroto od no}ta.

Ana Petreska

nickname: {oferi{te
location: na site mesta ode{e vo par so Ane kako
veren pridru`nik za dobra zabava
description: Ima{e hrabrost da ka`e se {to
saka bez vlakna na jazikot i poradi toa ~esto
navleguva{e vo konflikti so profesorite koi
i pokraj se nikoga{ ne go zemaa pri srce toa
bidej}i na{eto Katence be{e neodolivo (nikoga{ ne otkrija koj go proizveduva{e zvukot na
motor na najdosadnite ~asovi )
nota bene: mmmmmmmmmmmmmmm...
viza za budu~nost: Zgodna i zavodliva
profesorica ili neodoliv diplomat.
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nickname: Pisi
location: Koga i da po~uvstvuva{e mala doza na
depresija ja nao|a{e najdobrata mo`na lokacija
za da ja "navle~e" najubedlivata nasmevka..
description: Glasot nejzin mora{e da bide
slu{nat za se,a koga ke ja videvte vo
poznatiot stav toga{ be{e prepora~a~livo
da ste i nadvor od vidnoto pole. Vo ostanatoto
vreme samo }e go slu{nevte Kole "Piska~eva
i Korove{oska ~e pokrena inicijativa za vas
dve" no toa be{e re~enicata koja se ~eka{e za
da se predizvika u{te pogolema galama.
nota bene: [o se treska ovoj ..?
viza za budu~nost: profesija vo koja }e dominira nad site so ubedliviot glas...
nickname: Xeri
location: Sekoga{ koga }e ja videvte Bran~e na
radius od eden metar nema da ja proma{evte Beti...
description: Se oblo`uvame deka ne ste
sretnale nekoj tolku odgovoren, sreden,
stalo`en, a pritoa neverojatno raspolo`en.
Karakteristi~na za neabe{e sposobnosta da
bide najtrpeliviot sufler nasite vremiwa i
nepovtorliva zabava za Bran~e.
nota bene: Du{o
viza za budu~nost: Nejzinoto trpenie
nikoga{ nema da ja izneveri duri i kaj
najnevozmo`nite li~nosti.
nickname: Angel~eto
location: Nikoga{ ne miruva{e sekoga{ be{e vo
dvi`ewe vo svoeto omileno "crveno bub~e"
description: Va`e{e za najodgovornata i
nezamenlivadesna raka na sekoj profesor, retko
koj mo`e{e da se nosi so tolkava odgovornost, ni
vo eden moment ne iznenadi so nepodgotvenost, a
toa be{e na{iot spas vo momentite koga site
ja baravme nejzinata podignata raka. Gi slede{e
najnovitemodni slu~uvawa i nastojuva{e da
izgleda ne pomalku od besprekorno.
nota bene: Mi padna ~udno..!
viza za budu~nost: vo kancelarijata na tato
kako glaven sovetnik.
nickname: Didi
location: Nema da ja proma{evte ako vo bilo koj
del od eden son~ev den izlezevte bilo kade....
descripton: Vo sebe ~uva{e neiscrpni koli~ini na
trpelivost koja u{te pove}e i ja nadopolnuva{e
{armantnosta, inicirana od nasmevkata {to
najmnogu ja otslikuva{e nejzinata vnatre{nost.
Seta potrebna energija ja naso~uva{e kon ekonomskite "problemi" i poradi toj fakt nema{e
somnenie za nejzinata viza za budu~nost.
nota bene: Kaj si src ??
viza za budu~nost: nikoj ne bi se osmelil da im
konkurira na odli~nite kvaliteti vo
menaxerstvoto.

Elena Piska~eva

Elizabeta Pupuncoska

Angela Risteska

Dijana Risteska

34

ALMANAH - GENERACIJA 2007-2008 - OSU "Sv. Kliment Ohridski" Ohrid
nickname: Aga
location: semejniot biznis najmnogu go
odvlekuva{e negovoto vnimanie, a povremeno
mo`evte da go sretnete i na nekoj ko{arkarski
natprevar..
description: Karakteristi~no za nego e negovata
neumorna priroda koga stanuva zbor za
sportskite aktivnosti kade ja poka`uva{e
nepredvidlivata izbuvlivost vo slu~aj ako igrata
ne se dvi`e{e po posakuvaniot tek. Na ~asovite
po istorija kategori~no se zalaga{e za pravilno
predavawe na turskata kultura i tradicija.
nota bene: Aj be Xoko do nadvor ...
viza za budu~nost: naslednik na semejniot lanec
nickname: Somun
location: Negovoto belo citroen~e koe be{e
omileno kaj site i ima{e kapacitet da ja
sobere celata vesela dru`ina..
description: Iako so svojot "mafija{ki" izgled
vleva{e strav, Simon~e be{e najslatkiot i
najobo`avaniot {meker vo klasot. Iako sede{e
na posledna klupa vo strog }o{, za svoeto (ne
tolku redovno) prisustvo ne potsetuva{e
sekoga{ koga }e otka~e{e nekoja {ega so strikno varo{ki {mek i }e ja osve`e{e so prepoznatlivata nasmevka.
nota bene: Prva liga si ...!!!!
viza za budu~nost: glaven inicijator za reformi vo carinata so ~ija pomo{ }e go razraboti
biznisot so Qajbe.
nickname: Glumica
location: Koga podolgo vreme }e otsustvuva{e
od ~asovi nejze sigurno }e ja videvte na scenata
vo domot na kulturata.
description: Edinstvenata me|u nas so potencijal za Holivud. Mlada zapliva vo svetot na
akterstvoto i mnogu uspe{no se nose{e so taa
uloga i so site drugi ponataka. Materijalen
dokaz za nejzinata popularnost se brojnite
plakati i reklami na koi bleska{e so
siot svoj sjaj.
nota bene: srce moe...!!
viza za budu~nost: ramo do ramo so yvezdite od Holivud.

Erol Sejdinoski

Jovan Simon~eski

Leila Spaseska

nickname: Maca
location: Kade i da ode{e Varo{ be{e nejzinata
posledna i omilena destinacija...
description: Neumorno podgotvena da pomogne
kade {to e mo`no i nemo`no i zatoa be{e
omilena vo klasot. Pokraj mnogute kvaliteti
{to gi poseduva{e nezamenliva be{e vo svojot
talent za francuski jazik poradi {to be{e
i ~esto spomenuvana, a ne smee da se izostavi i
sposobnosta so koja umee{e so svoeto prisustvo da gi razveseli site.
nota bene: Nemojte be lu|e...!
viza za budu~nost: ]e ja zabele`ite kako
~ekori po elisejskite poliwa...
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nickname: Sokol
location: poln pansion vo Baron so lepoto
dru{tvo (dobro poznatata ~etvorka)
description: Nema nikade da najdete poprijatno i
poopu{teno dru{tvo od nejze. Taa garantirano
}e ve raspolo`e{e so originalnata, dobro
prepoznatliva nasmevka koja be{e izraz na
nejzinata vesela i bezgri`na priroda.
nota bene: crni panter ...!!
viza za budu~nost: na najveselite mesta so
veselata dru`ina
nickname: Tale
location: Nasekade kade {to do izraz doa|a{e
nejzinata romanti~na du{a.
description: Li~nost koja na poseben na~in
u`iva{e vo svojot optimisti~ki svet i be{e
vistinska terapija za simtomot na u~ili{na
depresija. So svojot avanturisti~ki duh
znae{e kako da vnese sve`ina sekoj ponedelnik
i da go zadr`i do petok, a vikendot sobira{e
energija za nov po~etok.
nota bene: Abe lu|e...!
viza za budu~nost: Zasekoga{ vo sebe }e go
neguva detskiot duh bez razlika koja profesija
}e ja izbere.

Suzana Stojanovska

Elena Talevska

Katerina Trajkoska

nickname: Katica
location: Sekoj iskoristliv den go koriste{e za
u{te edno krug~e so svoeto skuter~e.
description: Temperamentna, bez nikakvi
predvestuvawa, znae{e da ni priredi
vistinski iznenaduvawa. Prisutna be{e
nasekade i obo`avana od site poradi nejzinata
dobrodu{nost, unikatnata smisla za humor i
ludite {egi na nejzina smetka.
nota bene: ^i~ko se zapalivme...!!!
viza za budu~nost: ]e gi prodol`i i pro{iri
biznisite {to gi neguva{e vo sredno
(AVON, ACCESSORIES)
nickname: ^os
location: Sekoja ve~er vo isto vreme i po istiot pat ode{e kaj gazda Ponac da go istro{i
vi{okot energija...
description: Kaj nego va`e{e staroto dobro i
doka`ano pravilo "izgledot pred se" i zatoa
saka{e toa {to so pot go stekna najdobro
da go prika`e. Me|utoa Vikendite mu bea
prekratki a Ohrid premnogu mal za ludite i
nezaboravni no}i koi so netrpenie ~eka{e da gi
pomine vo Ras~ekor vo Bitola.
nota bene: Eee, dobro ...!
viza za budu~nost: ]e nastojuva da ja za~uva
sovr{enata muskulatura so koja ke dominira
kako boss na mafijata..
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Filip [atranov

nickname: [aki ( Barsa )
location: Strasno nabquduvaj}i go sekoj vozbudliv
natprevar na monitorite vo Deportivo..
description: ]e go vidite nekade me|u poslednite
redovi i da ne mu go slu{ate glasot toj sekoga{ e tuka i budno sledi, zagrean za fudbalot
od profesionalen aspekt so sekoga{ novite
kombinaciigo pre~ekuva{e
sekoj nov den.
nota bene: Ooooo Dare...!
viza za budu~nost: sopstvenik na sportska
oblo`uvalnica...
nickname: [e{o
location: Zabavata po~nuva{e i zavr{uva{e
vo Fibo
description: Nejzinata smirena nadvore{nost
go sokriva{e nemirniot duh koj go poka`uva{e
samo koga be{e vo odli~no raspolo`enie i
bara{e srodna du{a svoeto raspolo`enie da go
prodol`i nadvor od yidinite. Dru{tvoto go
obo`ava{e i aktivno se pridr`uva{e kon site
ludi misii, zaedno so niv be{e originalna i
nepovtorliva..
nota bene: Aj da si ojme...
viza za budu~nost: sestrana li~nost, od Elena
bi mo`elo se da se o~ekuva...
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IV - 4
Се собравме денес... за да не се собериме утре, да
направиме мала сторија… (мал извадок од една “позната
песна”), за најинтересниот, најлудиотнајозборуваниот,
најсупериорниот, највозбудливиот и секако НАЈЕЛИТНИОТ
клас IV4 (прашајте кој сакате);)
Иако најверојатно ви звучи малку нескромно и премногу
добро за да е вистинито, no тоа е факт, а фактите не се
оспоруваат...
Ова што во продолжение ќе го прочитате можеби нема
да го разберете делумно или во целост (не заради јазикот з‘ш
е пишан на охридски)... туку затоа што, за да го разберете е
привилегија, онаква каква што ја ИМАВМЕ САМО НИЕ...
...засекогаш !
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IV - 4

Изворот на ова што сакаме да го искажеме кон Васнашатa прекрасна класна... наша втора мајка и... ПРИЈАТЕЛКА во
вистинска смисла на зборот – е СРЦЕТО!.. Можеби токму затоа
и не постојат епитети, матафори и хиперболи кои би ја опишале
неизмерната љубов, грижа и подршка која ја добивавме од Вас.. За
сега…да, не постојат зборови кои би ја опишале нашата преголема
благодарност и почит собрани во нашите срца а пресликани во
зборот идол каков што ни бевте, сте и ќе останете засекогаш!
Зошто Вие сте редок тип на човек… Својата насмевка,
koja ние ja изнудувавме не успевавте да ја сокриете дури и тогаш
кога бевте страшно лути.. Од своите најмили (така правевте да
се чувствуваме), секогаш успевавте да го истакнете позитивното..
Помеѓу добрите се боревте да бидеме најдобри, помеѓу успешните
– да бидеме najуспешни, помеѓу привилгираните – да бидеме
najпривилигирани и она што НИКОГАШ нема да го заборавиме...
И кога ние бевме виновниците.. Не се предававте се додека
не го добиевme тоа за кое ја започнувавme битката, а тоа беше
отстранување на секое обвинување и казната за стореното дело и
секогаш победувавme заедно!!!
Професорке, запомнете ги нашите лудории зошто како нив
нема да има други!!!
Од срце во еден глас: ВИ БЛАГОДАРИМЕ ЗА СЕ!!!

Greta Pipile

1. Блажеска
Диплома за: избегнување на часови
Заслуга: ненадејно, повеќе-времено исчезнување
Математички способности:
Бар еднаш да дојт неспрема на писмена
Успешно развивање пријателски односи со
професорите: еднаш дневно да не ја посети
канцеларијата
Преокупирана со љубов после математиката:
Да го најде совршениoт човек
Награда: дигитрон
2.Теа
Диплома за: топ модел
Заслуга: поседување манекенски квалитети
Влегување во замки со кевер:
Бар еднаш да не е поразена
Повремено следење материја:
Да се потруди да добие 2
Слатко смеење за се и сешто:
Бар еднаш да останит сериозна или
навреме да сватит за шо
Награда: ташна со помала димензија

Teodora Arnaudovska
39

Nata{a Bla`eska
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3.Бети
Диплома за: најдибар возач
Заслуга: извонредни возачки способности
Поседување и користење на квалитетна
mаке up козметика: Да не посети
парфимерија 2 дена
Безгрижност кон сите научни материи
и уживање до бескрј: Барем малце да се
загрижи за нешто
Познавање и гласно пеење на најновите
хитови: Да не знае некоја песна
Награда: сјај за усни

Elizabeta Buxakoska

Krste Gerasimovski

4. Сачи
Диплома за: лидер и врвни интелектуални
способности
Заслуга: поседување вешти дипломатски
способности заради кои се стекнува со полн
претседателски мандат
Каснење на секој прв час од 2те смени:
Барем еднаш да стигне навреме
Искажување на своите ставови и цврсто
стоење до нив (аргументирано): Барем
еднаш да остане воздржан од објасување
Привлекување женски во секој поглед:
Без особени обиди и труд
Награда:швајцарски часовник
5. Крљо
Диплома за: следење на јавниот живот
Заслуга: најбрза информираност за сите
личности од јавниот свет
Обилно јадење, храна од секој вид:
Да ојт кај шефон а да не купит тост
Редовно доброволно напуштање час по
англиски: Бар еднаш да останит на 6ти и 7ми
во вторник и четврток
Случајно влегување во замки со прифесори:
Бар еднаш да се спасит од слuчајностa
Награда: хамбургер кај Темељко
6. Андри
Диплоза за: најубава коса
Заслуга: долга коса и издржливо и вешто одржвање
Максимално искористување на прекрсни
гласовни способности:
Да заборајт да се појавит на хор (неуспешно)
Носење огледалцe 24h во сите можни џепој:
Да ти речит не ко ќе ја прашаш дал иамт огледало
Нај мах. корисник на облека со црна боја заедно
со личност бр.12 и 32:
Да се пропуштит ден back in black
Награда: музичка кутија полна со шминки и огледалце
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Andrijana Dimova
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Igor Dinevski

Sandra \or|ijevska

7. Игор
Диплома за: спортски подвизи
Заслуга: совршено справување со баскет во рака
наместо со пенкало
Повремено појавување на црвенило на обрзите:
Да ја задржи природната нијанса
Заинтересирано следење и учество во шемите во
Струга со баскет во рака:
Да направи компромис меѓу кафе и тренинг
Разновиден избор на женски:
Да го усогласи терминот за состанок
Награда: лабело
8. Маца
Диплома за: експресниот и точен одговор шо го
имаше на секое прашање поставено од професорите
Заслуга: незабележително напуштање на настава
Покажува заинтересираност и спремност на
најголем дел од часојте шо е присутна:
Да каже не сум спремна за денес
Поседување ВИП влезница за пивница:
Да поминит 1 викенд без да ја искористит
картата (немат)
Постојано дизајнирање на сите можни клупи и
тетратики: Да има зелена клупа пред неа
Награда: накит
9. Цаци
Диплома за: маникир девојка
Заслуга: уредно дизајнирани нокти (сам свој мајстор)
Следење настава во траење МАХ 3 часа: Да
остане на настава бар до пред последниот час
Импулсивност кон личности шо не и се по ќеф:
Да се воздржи импулсивноста да прерасне во
покажување сила
Носење накит од различен квалитет, боја и
состав за секој повод и прилика: Да заборајт да
отворит кутија накит пред излегвење
Награда: карта за Белград
10. Тања
Диплома за: најистакнат публицист
Заслуга: за искористување комуникациски
способности и новинарски техники
Повремено избегнување на школски должности
(намерно или случајно) заради долгите часови
поминати пред компјутер и со микрофонот во
раце: Подалеку од компјутерот, а почесто да
биде со нас (не преку етерот)
Учество во дуо и делење на квалитети со
личност број 6.: Да пропушти битен музички
настан или емисија
Најдолга коса која ја негува уште од забавишните
денови: Да се ишишат 20cm (предизвик)
Награда: микрофон
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Marija Doneska

Tatjana Zdraveska
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Katerina Ilijoska

11. Кате
Диплома за: најзаразно смеење
Заслуга: природно смеење кое тешко е да не
го восприемите
Поседување музички квалитети и специфични
гласовни способности: Доброволно да се откаже
од хор заедно со личностите број 6 и 12
Ненадејно појавување на вревата на часот со
нејзиниот виок тон на глас: Да зборвит со вол.12
Членување во заедницата составена пред
многу години со личностите 6,10 и 12:
Заеднички напон на членовите на заедницата
да се разделат(неуспешно)
Награда: i-pod
12. Катувче
Диплома за: секогаш средена коса
Заслуга: поради вешто користење преса за коса
Следење на најновите fashion трендови: Да
донесат ново парче во бутиците, а таа да не
биде првата што ќе го купи
Krajna eksploatacija na crnata boja:
промаши и да не се облече во црно
Користење фарба во повеќе нијанси на кафе
боја: Да ја дознаеме пиродната нијанса на коса
Награда: ice cafe со арома на ванила

Katerina Joveska

13. Кевер
Диплома за: повеќе-наменска диплома
Заслуга: достигнување од повеќе области
Најбрзо исполнување на дозволениот лимит на
изостаноци: На полугодие да немат услови за
на класаен испит
Гласовни можности кое ретко сте го чуле: Да
се откаже јавно од музиката во службен весник
МАХ. користење на неговиот “олеан” keeway
дури и во Јануари: Да врнит снег, а тој да се е
по дуксерка на мотор
Награда: пакет RED BULL дневно+Profesor Koлe

Aleksandar Kevereski

14. Маја
Диплома за: најголема секирација
Заслуга: пради сите претрпени нервози пред
писмени и испитување
Движење и опстојување под придружба на
личност бр.30: Да ја видиме сама
Присуство на најголем број од журките во
Парк: Да излезе за викенд, а то да не е парк
Поседување trendy мобилен телефон:
Да е без мобилен в рака
Награда: PINK UP!
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Dragana Kostovska

Antonio Ko~ovski

15. Даде
Диплома за: топ тело
Заслуга: одржување во топ форма и идеални
пропорции
Непропуштање на поголем број журки во Охрид:
Да останит дома за викенд
Најчесто место каде меже да се најде радијатор со личност број 22: Да ја лоцирате на
друго место за време на мал и поголем одмор
Давањe “црвен картон” на оние кои не и се
по мерка: Поголема храброст за безстрашно
запловување во “розовите води”, само така
може да го сретне вистинскиот
Награда: ташна од најновата колекција на D & G
16. Даци
Диплома за: откачен интелектуалец
Заслуга: спремност и следење на настава
Учење кое почна да стагнирa во четврта:
И покрај стагнирањето да биде не спремна на час
Дознавање информации од прва рака и
пренесување до личности бр.15 и 22:
Да престане да шепоти кога има
нешто важно да им каже
Задолжителна локација секој викенд,
пивница - тошо заедно со личност бр.8:
Да добие минуска за отсуство
Награда: Tricoligo
17. Тото
Диплома за: најголем спротивставувач
Заслуга: не! З`ш бе така!? А бе шо ви е!?
Посета за викенд и следење скопски ноќен
зивот: Да останит некој викенд Охрид
Давање контра реплика на секој приложен
аргумент: Да се воздржи од давање коментар
Поседување шармирачка насмевка: Случајно да
не биде забаелезана насмевката
Награда: шише фанта Шоката со стап во
внатрешноста
18. Илче
Диплома за: најголем обожавател на девојките
Заслуга: успешно додворување
Безмерна искреност за било која работа што ке
ви ја каже: Понекогаш да биде дволичен
Неуморно и упорно додворување на сите
женски: Да не паднете на неговото шмекање
Редовно организирање и присилство на журки во
спирит: Барем еднаш да небиде организатор и
да не биде присутен на истите
Награда: наочари Prada
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Ilija Langoski
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Olgica Latkoska

Dijana Naumoska

20. Oле
Диплома за: нејзината едниствена тивка
природа
Заслуга: дружелубива
Редовна подготвеност и совладување на
материјата: Да биде неспремна
Интензивно следење шема со личност број
21,3 и 25: Да неодат заедно на кафе
Заразенoст со долго спијање: Да се разбудит
на време
Награда: книга со психолошка тематика
21. Иванче
Диплома за: постојано користење на
огледалото
Заслуга: за да стигне до огледалото
Ширење веселост и пеење кое немојт
да не го забележите: Да не ја слушните
најновата песна од нејзе
Неизмерна љубов кон децата: Да не ја
видите како учителка на вашите деца
Постојана придрузба на личности број
1,3,20 и 25: После часови заедно да одат
дома (неуспешно)
Награда: CD со најнови хитови
22. Диди
Диплома за: незамарање за ништо
Заслуга: насемвка и безгрижност која појќето
се однесувет спротивно
Постојано лоцирање кај парното со личност
број 15: На одмор да не ја најдете таму
Иноформираност за личности од сите
профили: Да пропусти некоја нова
информација
Редовно присуство проследено со не следење
на настава: Да не е на час
Награда: литар безоловен
23. Гец
Диплома за: „Најчест посетител на
Италија и Турција“
Заслуга: oправдание со виза
Поседување шмекести способности во
гоелма количина: Да не е забележан од
понежниот пол
Вешти косаркарски потези, зафати и
потфати: Да влезит в сала со баскет во
раце (неуспешно)
Дружељубивост и пријателство со
професорите (со задни намери): Да не
остварит контакт со професорите
Награда: миксета
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Nedeski Kliment
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Kiril Pavleski

Nikola Plakov

24. Кирче
Диплома за: добродушност и разбирање
Заслуга: поради бескрајна дружељубивост и
добри односи со сите
Неизмерна добрина претворена во неговото
постоење: Да биде лош барем еден ден
Широко познавање на зборови и синоними од
англиски јазик:
Да се немат сретнато со некој збор
Значаен член од тројката со 29 и 18:
Да не sсе заедно Fibo
Награда: појачало
25. Ане
Диплома за: ненадејни испади на час
Заслуга: ретка тишина
прекината од гласно викање
Гласно заразно смеење кое предизвикува уште
смеење: Барем еднаш да се намсее
без да биде забележана од сите
Почесто звонење на мобилен на час со некој
познат хит: Барем еднаш да уклучит Silent mode
Пстојано следње на тренд за фризура и
облека: Да ја видите несредена
Награда: фигаро
26. Пљак
Диплома за: познавач од сите области
Заслуги: редовен up.date на сите web страни
кои за останатите се непознати
Редовно возење на BWM 318 со неколку
личности од неговата дружина, но најчесто со
„Непознати женски особи“: Да го видите како
оди пеш (фатаморагана)
Поседување музички квалитети и компонирање
песни за одредени личности: Непрепознавање
на песна по првата секунда од слушањето
Чудесни идеи за отворање нови бизниси и
успешно менаџирање со нив: Неспремност
на час по бизнис или менаџмент (во
импровизација)
Награда: нов мењач
27. Беџе
Диплома за: причинител на
сите засмејувања и извор на сите шеги
Заслуга: „Прва лига си“
Шармирање на сите можни личности околу
себе (жени особено): Да му одолеете
Имање соодветен коментар за секое
случување: Да замолчи и да се воздржи
Засмејување на бандата околу себе и цел клас:
Да му пропадна шегата
Награда: картон на кој ќe пишит „добар ден“
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Jovica Savin

Nikola Serafimoski

28. Беља
Диплома за: демолирање и уништување на
различни простории и предмети
Заслуга: оставање хаос сегде кај шо поминал
Праење беља на секакви настани
(часој,одмори и битни моменти):
Да е мирен и чутлив 2,5 секунди
Поседување najgolema колекција на патики од
најнов тренд: Да дојт нашколо по кондури
Набивање километража на априлија со
регистарски таблички Ох 800АТ и сите такси
служби: Да потроси калории наоѓаќи начин да ги
избегне карактеристиките описани
Награда: чорба по избор на келнерот чврга
29. Надица
Диплома за: најсредена смизла
Заслуга: поседување најшмизлички
манекенски квалитети
Смислување и носење нови и интересни
комбинации: Да промаши комбинација
Редовно следњење на модните шеми во Парк: Да
пропушти викенд и супер забава
Дел од авантурите на школскиот хор:
Да не ојт на проби и и хорски прошетки
надвор од државата
Награда: 50 гратиси за Парк
30. Коле
Диплома за: користење телекомуникациски услуги
Заслуга: неизбежна комуникација со
љубовта од другата странаа
Цртање на сите ликови од 1 до 37 и најразлични
други цртежи: Да фати молив / пенкало и да
попишит наместо да нацртат
Неуморно дружење со неговата клавијатура и
чести свирки во Кватро:
Два дена да не е во допир со музиката
Правење на конкуренција на личност број 13 во
исполнување на лимитот: Заминување без да е
забележан
Награда: карта за Скопје
31. Ане
Диплома за: полициски став и структура
Заслуга: за цврст физички став
Постојана впечатлива виткана коса:
Да ја видите испеглана
Постојано учество и сознавање нови
информации за заедницата: Да испушти новост
Неизбежна викенд-посета на dance plaace spirit:
Барен еднаш да на ја видите како влегвит на врата
Награда: Улога во CSI
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Marija Stefanoska

Lazo Strezoski

32.Марче
Диплома за: поттикнувач на расположение
Заслуга: ширење позитивна енергија во секој
момент и прилика
Подвижен речник на англиски зборови и
синоними: Да промаши значење на некој збор
Пеење и смеење во секој дел од денот (дури и
во 07 и 30 на сабајле ): Да го скроти најлудиот
темперамент барем 5мин.
Давање совети и помагање на сокласници во
секое време: Да одбие да направи услуга
Награда: шапката од Марко Поло и smiley (з`ш
ни го пишеше алманахот;))
33. Нате
Диплома за: познавања од областа на
музиката/филмот
Заслуга: поради познавање на сите хитови од
филмската и музичката индустрија
Обожавател на највкусната храна и
експериментатор на најновите вкусови: Да биде
здогледана без несшто примамливо во рака.
Пеење на сите најнови интересни песни и
кажување на вицој кои за останатите се
нечуени: Да не ги слуснете најпрво од неа.
Секојдневни собири , поради новите актуелни
теми со личности бр.31/32/36: Да неддојде до
некој “мудар” заклуцок за темата
Награда:мобилен телефон (нов)
34 Лазе
Дилома за :познавање од политишкиот живот
Заслуга:редовно следење на сите политишко
информативни дневни и неделни емисии,
настани и собири.
Поседување интересен свој смисол за хумор:
Да не е засмее околината.
Општи и поединечни познавања од повеќе
области: Да незнајт некоја работа
за која со ќе го прашет.
Шармирање на жњнските од 3та:
Да го фатет за дечко.
Награда:зелено капце “скопско”
35. Чатла
Диплома за: рамнодушност кон појавите.
Заслуга: редовното присуство за
разлика од “останатите”
Следење на настаните од последна клупа:
Дa го видите на прва клупа
Ретко присуство за разлика од “останатите”:
Да купит оправдание
Поткрепувашч на сите најнови шеги на
дружината: Да не додаде ништо
Награда:APRILIA со таблици 551 AT
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36. Магде
Диплома за :оставање забелешки.
Заслуга: перцепирање на прв поглед.
Неуморно следење на обновувањата во
електронската музика: Да не поседува dvd со
концерт од Tiesto
“редовно” посетување на заболекар тн.”
стегач на фискни протези”:
Барем еснаш да го посетит навреме.
Постојано во допир со новините поделени
со личности бр. 31/32/33: Да се разделит од
редоследната 3ка.
Награда:издавање сопствена стихозбирка.

Magdalena Tomoska

37. Чикале
Диплома за:тивкост и мир
Заслуга: за помош на другите околу
оправданијата
Тивко дејствување и сирење слатки насмевки:
Да ја видите како налутено ја нарушува
тишината.
Весело возење со чопер, неуморни средби
исполнети со љубов: Да не ја здогледате во
прегратките на саканиот.
“Дружење” со тајните на психологијата: Да
ја видите на час по дотичниот предмет.
Награда: книга со љубовна поезија.

Ivana Filipovska

И покрај упорноста и залагањето на сите можни влијателни и
невлијателни фактори,обидите кои беа спомнати завршија безуспешно,
но можеби и заради тоа, оваа елита била и за секогаш ќе остане
ЕДИНСТВЕНА И НЕПОВТОРЛИВА !!!
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И на крајот само уште ова... да се биде ученик во IV-4 клас, всушност значи секој од нас
да се залага на вечно пријателство и верност едни на други, без разлика на околностите во
кои ке се најдеме во животот и без разлика што ке се случи во иднина...
Исекако најмногу е важно e важно ветувањето што го даде секој од нас-дека секогаш
ке си помагаме меѓусебно и ќе правиме напори, колку сме во можност да се среќаваме
повторно сите заедно и да се присетуваме на прекрасните денови поминати заедно, да се
присетуваме на сите ситуации во кои сме се нашле, на сите “глупости”, на зафрканциите
и сите смешни моменти, на сите шеги и слатки кавги низ кои сме поминале и кои никогаш
нема да ги заборавиме.
И најважното..Строго обварзување, секогаш, во најмала рака, да си ги препознаеме по
улица своите другарки и другари (сокласниците) и ако ништо друго,барем да им кажеме
ЗДРАВО..

Со љубов... :
- Стефаноска Марија
- With help of Zdraveska Tatjana
Naumoska Dijana
Dimova Andrijana
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IV - 5
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IV - 5
36 ѕвезди, различни по големина и состав, со различни својства и
карактеристики го формираат соѕвездието IV5. Предводени од
трпението и мудроста на раководителот Сузана Ристеска, чија
помош ги воздигна високо во небото на животот, како вистински
сјајни ѕвезди. Овој период секогаш ќе го паметиме, кога сите 36 срца
научија да чукаат како едно, за заедно да го прославиме крајот на
детството и почетокот на новата ера во нашите животи.
Секоја ѕвезда има свое име и носи нечија судбина: во љубовта,
работата и нивното расположение. Судбина која во текот на
созревањето, во изминатите четири години изгледа од прилика вака..

Suzana Risteska
Љубов: ма каква љубов!
Работа: Balance, возење ролери, балет, здрава
исхрана, измислување вицеви, доцнење
Расположение: бушаво насмеано детенце
Песна: “Born to be wild” – Steppenwolf
P.S. “ Да ви кажам еден виц!“

Љубов: Manchester United
Работа: стратегии, пишување со мина,
губење време
Расположение: во зависност од
расположението
Песна: “Paradise City” – Guns’n’Roses
P.S. “Професорке ќе мојт да ме ослободите
за автобус?“

Aleksandar Aslimoski
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Љубов: во потрага на принцот на бел коњ
Работа: шкртање, смешкање од прва клупа,
доброволец
Расположение: синоним за примерност и
смиреност
Песна: “Некогаш и негде“ – Владо Јаневски
P.S. .......

Љубов: ептен таман
Работа: шуш-буш со Ивана, бунтовник,
благајник, учење, смеење
Расположение: џанам, сите карти на број
Песна: “Wicked game” – Chris Isac
P.S. “Абе ќе штрајкуваме денес?“

Hristina Be`anovska
Eda Vaid
Љубов: женкар
Работа: волонтер во Црвен Крст, бисери на
мудроста, умилкувач, романтичар, растење
бакембарди
Расположение: секогаш насмеано, бамбус
Песна: “Рамнодушан према плачу“ – Рибља Чобра
P.S. “Професорке многу сте убај денес!“

Ilija Volkan

Љубов: I prefer good friends than bad girlfriends
Работа: Jazz inn, Aquarius, хорист, филозоф
Расположение: секогаш расположен за кафе и
муабет, blues
Песна: “На маса ќе дремам“ – Драганче Митрески
P.S. “Странецот“ или Englishman in New York!

Dejan Vrevezovski
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Љубов: ги држи конците во свои раце
Работа: спасител под сенка на лежалка,
стипендист на ФОН, непрекинато смеење
Расположение: црногорско, песната е лек за
душата
Песна: “Чаше ломим“
P.S. “Е шо сеа јас?!“

Krste Ginoski

Љубов: waiting for the perfect man
Работа: Blue Sky, фризура и шминка,
изнамачен филозоф, учење до раните
утрински часови, доцнење, љубовен
советник, изопачен писател
Расположение: биполарно (се смее и плаче
во рок од 10 минути)
Песна: “It’s my life” – Bon Jovi
P.S. “Свако чудо за три дана“

Emilija Dimitrieska
Љубов: trance
Работа: DJ, computer freak, техно журки,
железара
Расположение: extra relaxed
Песна: “For an angel” – Paul Van Dyk
P.S. “Професорке ќе положам матура! “

Aleksandar Zdraveski

Љубов: некеде низ ходниците
Работа: организатор на паради,
референт по потрчување, заменик
претседател, хорист, “дофрлувач“,
бунтовник
Расположение: секогаш насмеан
Песна: “Краљ дискотека“ – Џогани
(Гранд Параде)
P.S. “На пример...“

Marjan Icoski
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Љубов: не верува во љубов
Работа: рекордно време во минување на
чаршијата со брзи и горди чекори, секогаш
“присутна“ на часовите по спорт
Расположение: често знае да биде бунтовна
(особено спрема спротивниот пол)
Песна: “Кој да ти каже Ивана“ – Кемал Монтено
P.S. “Ај мафни ми се бе!“

Љубов: ...сепак постои
Работа: примерна, зависна од чоколади и
кафе, пенкала во резерва, снабдувач со паломи
Расположение: Always smile and never give up!
Песна: “Ајде, ајде Јасмина“ – Здравко Чолиќ
P.S.“Многу јаснооо!“

Ivana Jov~eska
Jasmina Kostoska
Љубов: спрема татковината
Работа: шефица, прво адвокат, а потоа и
судија, оратор
Расположение: диктаторско, но сепак
отворена за комуникација
Песна: “She’s the boss” – Mick Jagger
P.S. “Точак еден!“

Jasmina Markoska

Љубов: настрана
Работа: Stils, спиење на часови, редновно
“тресење зелени“, contour
Расположение: поспано
Песна: “Оставиме нече болети“ – Бане Моичевиќ
P.S. !+@_#>)$\’(%*^&~?<|”:}<]
Проф.:“Ајде Матески рецитирај ја “Албатрос“!“
Матески: “Кој? “Албатрос“?!?! Ааа... Не ја знам!“

Aleksandar Mateski
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Љубов: heartbraker
Работа: давање “комплименти“, трач,
караоке, пантомима, шминкање на час, вицеви
и глупости 24/7
Расположение: оперирана од чувства, вечен
оптимист
Песна: “Неправда“ – Лева патика
P.S. “Сама си дома ти? Идаме!“

Katerina Metuleva

Љубов: склоност кон помладите генерации
Работа: одгледување мачки, заведување
малолетници, кума, журки, трач,
MSN, party starter
Расположение: непредвидливо исчезнување
Песна: “Ја волим само себе“ - Психомодопоп
P.S. мјааауууу!!!!

Katerina Mileska
Љубов: непозната
Работа: кладилница, интернет, Stils
Расположение: секогаш расположен во
добро друштво
Песна: “Загрли ме ти и опрости ми“
P.S. “ Не уплаќам појќе!“

Aleksandar Mileski

Љубов: look but don’t touch
Работа: Discoteque Park 4 seasons, шопинг,
штикли, мода, коли, мотори,
party animal, доцнење
Расположение: Енигма
Песна: “Queen Bitch” – Lil’ Kim
P.S. “Професор јас си одам!“

Jovanka Molkoska
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Љубов: “Ма не се замарам...“
Работа: orifﬂame, шминка, маникир, пивница,
редовно “осакатување“ на весниците
дури и поради мала фотка на Кристијано
Роналдо, опседната со својава виткана коса и
огледалото
Расположение: рамнодушна на сè
Песна: “Штикле на ноге, ноге у кола и
тетоважа на леџа гола“ - Индира
P.S. “Џас, кажи и на професоркана дека сум
Скопје!“

Ivona Najdoska

Љубов: во Велгоши
Работа: играорна, MSN
Расположение: весела, енергична, амбициозна,
вечен оптимист
Песна: “Никола, Никола“ – Златно Славејче
P.S. “Титни ми ак ме запишет“

Marina Nastovska
Љубов: во економско
Работа: Balance на сепаре, волонтер во Црвен
Крст, претседател, хорист, јавни коментари,
трач, доцнење, отсуствување од настава
заради концерти, “кафехолик“
Расположение: sunshine!
Песна: “Ironic” – Alanis Morisstete
P.S. “Ај чути з’ш ќе ти фрљам варошка клетва!“

Љубов: секогаш доволно
Работа: шуш – буш со Еда,
математика, смеење, учење
Расположение: насмеана и смирена
Песна: “Don’t wanna miss a thing” Aerosmith
P.S. “Е веќе!“

Nadica Nikoloska
Ivana Pazarkoska
56

ALMANAH - GENERACIJA 2007-2008 - OSU "Sv. Kliment Ohridski" Ohrid

Љубов: “трагач“
Работа: Stils, кладилница, часовничар,
новинар, 91,5, порок
Расположение: викенд шема
Песна: “Како кучето мое“ – Студени нозе
P.S. “ За две минути идам...“

Љубов: голема
Работа: менаџер на “Питон“, достапен за
сите во секое време, VIP person,
Расположение:комично, дружељубиво
Песна: “Запаличу пола града“ - Ќеба
P.S. “Лазе, че си ојме?!“

Boris Pa{oski
Bojan Perduloski
Љубов: секогаш потајно постои
Работа: цртање, дизајн, смеење, советување,
играорна
Расположение: ведра, но таинствена
Песна: “Simply the best” - Tina Turner
P.S. „Шо бараме таму?!?“

Љубов: Низ „Австралиине“(коали, кенгури...)
Работа: „МАТ“ (Охрид-Камбера)
Расположение: Секој ден Нова Година
Песна: “[e~eru” - Luna
P.S. „С.Н.Г.“(среќна нова година)365/24/7

Ivana Pe{likovska
Marjan Pucoski
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Љубов: од љубов не се живее, но...
Работа: секогаш го полнеше МП3 плеерот на
школскиот штек
Расположение: супер расположена, иако
понекогаш знае да биде песимист
Песна: „У љубав бјере нема“ – Оливер Драгојевиќ
P.S. “E убоoooooo!“

Tatjana Re~koska

Љубов: строго одмерена
Работа: секогаш спремна за откривање на
нови комбинации облека, ПиСи, хорист, ТВ
манијак, танцување, пејачка
Расположение: сите бои на виножитото
Песна: “Always look on the bright side of life”
– Monty Python
P.S. “Шо, кој, кога, каде...??? Трагично!“

Aida Selim
Љубов: италијански заводник
Работа: кладилница, фризер – “Кај Дарче“,
трговија, Cosa Nostra
Расположение: азурно, кралско, нестрпливост,
шеговито, италијански темперамент
Песна:“Маџарица млада“
P.S. “Море, една ме зезна!!!“

Darko Srbinoski

Љубов: freestyler
Работа: редовно доцнење на прв час,
кинење тетратки, кафе после часови,
фитнес (ама по ретко)
Расположение: флегматично, ненаспано,
дружењубиво
Песна: “Don’t look back in anger” - Oasis
P.S.

Aleksandra Stojanoska
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Љубов: умерено, но секогаш доволно
Работа: пица мајстор во Don Vito,
шегоубиец, сеирџија, муабетчија, антилузер
Расположение: секогаш расположен за
шега, Amstel
Песна: “Главобоља од вина (Аспирин)“
– Сека Алексич
P.S. “Не ме интересират!“ “...команчи...“

Aleksandar Stojanoski

Љубов: го чека вистинскиот
Работа: студент на 17 години, школување
во Америка, гушкање, dancer
Расположение: колегијално, романтичар,
ги става другите на прво место
Песна: “Unbreak my heart” - Toni Braxton
P.S. “Денов ми е up side down“

Nina Stavreska
Љубов: IV2
Работа: Power, кладилница, недела од 2 до
6..., Плаошник, опонент
Расположение: шеговито, “матрагаз“,
каталонско, 10
Песна: “Боље бти пијан него стар“
P.S. “Дан не?“

Marjan Trajanoski

Љубов: I am a pinky butterﬂy - easy to see,
hard to catch!
Работа: MSN, Hi5, возење со моторче,
љубител на животни, колекционер на
венчиња
Расположение: розово, пеперутки,
светки, цветчиња, панделки, срциња,... и
насмевка со “минуски“
Песна: “Barbie girl” - Aqua
P.S. “Професор, ево пишите со моево
пенкало. Розево е!!!“

Ivana Trposka
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Љубов: во дијаспората
Работа: смеење со Ивана, досадување на час,
лутање со мислите накај запад,
во “Тошо“ на шанк
Расположение: блескаво, оптимистично, заљубено
Песна: “Проклета је Америка“
P.S. “А, как да не! Ич не ми е гајле!“

Kristina Cvetkoska

Љубов: no name
Работа: фамозно смеење, АД “Слобода“,
прв на одмор
Расположение: секогаш расположен за добро
кафе и убав муабет
Песна: “Три кила банани (мене ми се јаде)“ - Опус
P.S. “Ај да посејме уш малце, шо ќе прам дома“

Petar Celeski
Љубов: на третиот спрат
Работа: “Милама – Дим“, ФК Охрид дрес
број 9, кладилница, далавера,
балетан, MSN (online)
Расположение: 192, спортско, ѓаволско
(Manchester United)
Песна: “Полицијо“ – Миле Китч
P.S. “Бојан јас че останам“

Животот може да изгледа едноставен и
прост, како и нашава приказна, но доколку
нејзината суштина допре до срцата, може да
се сфати поуката која ќе отвори нови
погледи кон животот.
Среќна матура.

Laze [apkaroski
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IV - 6
Ve molime prosledete go so golemo vnimanie ovoj zapisnik za ~etirigodi{niot
mandat na funkcionerite na Prvata (i edinstvena) Nezavisna Gimnaziska Republika
Se sobravme od site krai{ta na dr`avata na den 01.09. 2004 godina i formiravme
unikatno dr`avno telo. Sploteno deluvavme izvr{uvaj}i gi site na{i obvrski,
so minimalen broj izostanoci i sekoga{ najdobar prosek, stremej}i se kon dolgoposakuvanata cel - proglasuvawe nezavisnost vo ramkite na gimnazijata “Sv.
Kliment Ohridski”.
Dolg i te`ok be{e patot kon ovaa na{a zamisla. Bara{e od nas “celosna” posvetenost na rabotata, kako i “serioznost” vo sekoj pogled. No, toa {to dovede
do ostvaruvawe na na{ata edinstvena `elba be{e splotenosta, poddr{kata i
iskrenoto prijatelstvo vo na{eto deluvawe. Najposle, ja ostvarivme ovaa na{a
cel i stanavme del od funkcioniraweto na dr`avata.
I pokraj na{ata neposlu{nost i sprotistavuvawe, ne mo`e, a da ne ja iska`eme
dlabokata blagodarnost za toa {to go dobivme vo ovaa gimnazija - pravilno
naso~uvawe na na{ite karakteri i celosna sloboda na na{iot intelektualen
razvoj.
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Izrazuvame najdlaboka po~it za ~ovekot koj odsekoga{
poka`uva{e ogromno razbirawe za site na{i nedostatoci i propusti.
Dokolku dosega otvoreno ne sme Vi ka`ale, bi sakale
da znaete deka neizmerno sme Vi blagodarni za toa {to
trpelivo i so qubov né vodevte kon vistinskata cel.
Od sé srce Vi vetuvame deka }e ostanete vo na{ite
spomeni za ova vreme, kako na{a najgolema gordost i najsvetol ideal {to i ponatamu }é ne vodi niz `ivotot.
Vi posakuvame mnogu sre}a vo `ivotot i u{te bezbroj
uspesi. Vie go zaslu`ivte toa, a i mnogu pove}e. Iskreno
se nadevame deka Vi ostavivme dobar vpe~atok i deka }e
Vi ostaneme vo ubavi se}avawa.

Naum Rilkoski

Pretsedatel na komisijata za odnosi so
etni~ki zaednici i religiski grupi
rabotni obvrski: zbogatuvawe na na{iot
re~nik so turcizmi i
podgotvuvawe “taze” baklava
rezime: se odlikuva so smirenost i
povle~enost, osven vo momentite koga (po
nekoja slu~ajnost) mo`e{ da ja iznervira{
najpoznata izjava za mediumite:
“Oj mor Mi{o!”
Minister za nadvore{ni raboti
rabotni obvrski: u`ivawe vo udobnosta
na “Kadmo” za vreme na “diplomatski”
sostanoci
rezime: se odlikuva so prezafatenost poradi prirodata na nejzinata rabota i tokmu
zatoa ne be{e vo mo`nost da prisustvuva
(naj~esto) na poslednite nekolku ~asovi
najpoznata izjava za mediumite:
“...oset nema{!!!”

Tamara Andrievska
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Minister za odbrana
rabotni obvrski: koristewe na svoite
frapantni fizi~ki sposobnosti vo istrajno branewe na integritetot na
dr`avata od lo{i nadvore{ni vlijanija
rezime: se trude{e da ja razbie monotonijata na ~asovite so izjavi i postapki {to
~esto rezultiraa so smeewe do solzi
najpoznata izjava za mediumite:
“Op{to za mladinava!”

Filip Buxakoski

Pretsedatel na agencijata za mladi i sport
rabotni obvrski: osobena zainteresiranost za sportot i sportskite
aktivnosti, kako i aktivno
i redovno vklu~uvawe vo istite
rezime: sekoga{ zra~i so pozitivna energija, i sekako, izrazena smisla za humor
najpoznata izjava za mediumite:
“Lopta prolazi, ali ~ovek ne!”

Viktor Veleski
Lider na mladinata na Crven Krst
rabotni obvrski: pretstavuvawe na
na{ata dr`ava na site aktivnosti
od human tip
rezime: qubopiten po priroda i podgotven
po sekoja cena da gi brani svoite stavovi
najpoznata izjava za mediumite:
“Ama ne...vidi sega...”

Goce @ileski

Rakovoditel na komorata za urbano `iveewe
rabotni obvrski: zadol`itelno poznavawe na najnovite muzi~ki hitovi i
nivnite tekstovi, so {to pridonesuva za
dobro raspolo`enie i vesela atmosfera
rezime: poka`uva golema inovativnost vo
oblasta na tretmanite za razubavuvawe,
osobeno manikirot
najpoznata izjava za mediumite: “U`as!!!”

Anastasija Jovanoska
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Pretsedatel na biro za (rast i) razvoj
rabotni obvrski: najredoven i najaktiven
~len na `enskite ko{arkarski ekipi
formirani so cel podobruvawe na na{ite
fizi~ki sposobnosti na ~asot po sport
rezime: se karakterizira so korekten odnos kon sekoj od nas i isklu~ivo
indiferentno sledewe na slu~uvawata
najpoznata izjava za mediumite:
“To~no! Vistina!”

Katerina Jovanoska

Pretsedatel na Sojuzot na matemati~ari
rabotni obvrski: redoven pretstavnik
na na{ata dr`ava na matemati~ki natprevari, olimpijadi i drugi manifestacii od oblasta na matematikata
rezime: dobrite odnosi so profesorite
gi iskoristi za celi polezni za dr`avata
najpoznata izjava za mediumite:
“Profesor, crno penkalo trebit?”

Katerina Kola~oska
Rakovoditel na oddelot za dr`avna organizacija
rabotni obvrski: ostavawe na svojot originalen potpis kako ukras na
u~ili{nite klupi i organizirawe zabavi
na koi funkcionerite se relaksiraa od
“napornite”rabotni obvrski
rezime: uspeva da nabavi medicinski
bele{ki so najinteresni i nepovtorlivi
dijagnozi
najpoznata izjava za mediumite:
“Ve~er kade?”

Martin Karoski

Na~alnik na General{tab
rabotni obvrski: motivacija za organizirawe na site voeni strukturi vo nepokolebliva poddr{ka na site aktivnosti
vo dr`avata
rezime: zabele`itelen (najmnogu kaj profesorite) po malite (ne)priliki {to gi
ima{e so kosata
najpoznata izjava za mediumite:
“Petok }e se {i{am!”

Zlatko Koloski
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Minister za zdravstvo
rabotni obvrski: sekojdnevno
usovr{uvawe na svoite poznavawa od
oblasta na biologijata i hemijata, kako
i poka`uvawe na sé pogolem interes kon
medicinata
rezime: seriozno pristapuva kon
ne{tata, osobeno koga stanuva zbor za
negovite idni planovi
najpoznata izjava za mediumite:
“Oj mor Ferda!”

Mi{o Krstevski

Minister za zemjodelstvo,
{umarstvo i vodostopanstvo
rabotni obvrski: iskrenost vo sekoja
situacija, prijaten i drugarski odnos kon
site dr`avni institucii
rezime: od negovite o~i i prijatelskata
nasmevka mo`e da se sogleda negovata dobrina i vrednost kako ~ovek
najpoznata izjava za mediumite:
“Profesor, avtobusot kasne{e!”

Riste Laboski
Direktor na Muzi~ka Akademija
rabotni obvrski: izrazena muzikalnost i
`iveewe vo ritamot na tapanite, na koi
celosno be{e posveten
rezime: najsamouveren i najuporen funkcioner vo dr`avata so naglaska na negovite sposobnosti za polemizirawe i negovata séstranost
najpoznata izjava za mediumite:
“More, glup!”

Jordan Malenko

Minister za (siva) ekonomija
rabotni obvrski: iznao|awe na~ini za
zgolemuvawe na prilivite vo buxetot
rezime: i pokraj site somnitelni proekti,
znae{e da iznenadi so dobar biznis-plan,
ili pak, so svoeto sprotivstavuvawe na
namaluvaweto oceni
najpoznata izjava za mediumite:
“Koga }e ojme na bildawe?”

Jane Me~karoski
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Minister za vnatre{ni raboti
rabotni obvrski: zadol`en da né zaprepasti i da ne né ostavi ramnodu{ni po
svoite “komentarlivi” komentari i
unikatni frazi
rezime: duhovno né zbogatuva{e so
svojata prekrasna nasmevka, koja retko
ja simnuva{e od liceto
najpoznata izjava za mediumite:
“...it’s alarming how charming I feel...”

Martin Mitrevski

Medijator za konflikti (The Peacemaker)
rabotni obvrski: vospostavuvawe na red i
kontrolirawe na konfliktni
situacii
rezime: se odlikuva so postojana nasmevka
na liceto i tivko potpevnuvawe na nekoja
romanti~na balada
najpoznata izjava za mediumite: :-) (no coment)

Daniela Naumovska
Minister za `ivotna sredina
i prostorno planirawe
rabotni obvrski: mudro mol~ewe za vreme
na ~asovite, dejstvuvawe tivko
i od zadnina
rezime: dobra mo`nost da uvidite deka
prviot vpe~atok naj~esto la`e i deka zad
nego stoi iskrena i raspolo`ena li~nost
najpoznata izjava za mediumite:
“Otvori penxere, ne se di{it, puknav!!!”

Aleksandar Pavloski

Minister za kultura
rabotni obvrski: slu{awe metal i
predizvikuvawe potpolna zbunetost
kaj pripadni~kite na `enskiot pol so
neobi~no dolgata i odr`ana kosa
rezime: osobeno pozitivna li~nost koja
né ubedi deka Varo{ani se mnogu kulturni
najpoznata izjava za mediumite:
“Daj edno penkalo!”

Metodij Pat~ev
66

ALMANAH - GENERACIJA 2007-2008 - OSU "Sv. Kliment Ohridski" Ohrid

Upravnik na oddelot za stru~na ekspertiza
rabotni obvrski: dlabinsko analizirawe
na sostojbite vo dr`avata i davawe
soodvetni zabele{ki za na~inot
na dejstvuvawe
rezime: osobena aktivnost e zabele`ana
vo odnos na kultot kon rozevata boja i
neguvaweto na kosata
najpoznata izjava za mediumite:
“Aj ak saka{ ne komentiraj mnogu!”

Vesna Petanova

Minister bez resor
za informati~ki tehnologii
rabotni obvrski: pretstavnik na na{ata
dr`ava vo kabinetot po informatika,
kade gi izvr{uva{e svoite dol`nosti, pritoa podobruvaj}i gi uslovite za rabota so
kompjuterite
rezime: svoite poznavawa ve{to gi iskoristi vo toa da ni ovozmo`i podobra
komunikacija, se razbira, ovozmo`uvaj}i ni
pristap do internet vo krizni situacii
najpoznata izjava za mediumite:
“Mnogu `rtvi izginaa.”

Risto Petroski

Begalec
Za `al, dezertira{e od na{ite redovi
i tokmu zatoa ne uspeavame dobro da
se zapoznaeme. Se nadevame deka }e bide
poredovna vo nekoja druga prilika.

Emilija Popovska

Pretsedatel
rabotni obvrski: izdr`livost so koja
trpelivo gi podnesuva{e site na{i
neobi~ni odnesuvawa, izvr{uvaj}i gi
site na{i barawa
rezime: sekoja ~est za toa {to hrabro né vode{e niz nemirite na
sredno{kolskite denovi, dr`ej}i gi vo
svoja nadle`nost temelite
na na{ata dr`ava
najpoznata izjava za mediumite:
“Da pukaT igrata!!!”

Darko Poposki
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Rakovoditel na sektorot za odnosi so
javnost
rabotni obvrski: izrazita
komunikativnost i smisla za
steknuvawe enormen broj prijatelstva
rezime: nejziniot voodu{evuva~ki
rakopis go krase{e na{iot dnevnik,
sveditelstvata i site ostanati
pova`ni dokumenti
najpoznata izjava za mediumite: [o e
rabotava sega

Marija Srbinoska

Minister za dr`avna bezbednost (^oper)
rabotni obvrski: radikalno
dejstvuvawe za zgolemuvawe na
brojot na izostanocite
rezime: osobeno visoki rezultati
postignuva vo kroewe planovi za
(masovno) begstvo
najpoznata izjava za mediumite:
“Jas si odam, ne me ka`vite!”

Milo{ Trajanovski
Minister za obrazovanie i nauka
rabotni obvrski: pridonesuvawe za
obrazovniot i nau~niot razvitok na
dr`avata i spas od katastrofalen pad
na istata, balansiraj}i go so svoite
izvonredni intelektualni sposobnosti
rezime: nejzinite azurno-sini o~i od
den za den sé pove}e né voodu{evuvaat i
gi plenat site posetiteli na na{ata
dr`ava, pa zatoa gi proglasuvame za
vistinska retkost i na{e nacionalno
bogatstvo
najpoznata izjava za mediumite:
“Sonce!”

Zlatka Traj~eska

Nezavisen pratenik
rabotni obvrski: poddr`uvawe na site
aktivnosti na `enskata populacija vo
na{ata dr`ava i zastapnik na site nivni
streme`i
rezime: se odlikuva so trudoqubivost i
neskromni zalagawa za {to pogolemi uspesi
najpoznata izjava za mediumite:
“Profesor, mo`it da vlezam?”
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Po ~etiri godini, tuka zavr{uvame. Ostanuvaat spomenite i site momenti
od tie godini da svedo~at za na{eto drugaruvawe. Najposle, nie se razdeluvame kako
zreli li~nosti, svesni za vistinskite vrednosti.
Mora da se prodol`i ponatamu. Da ostavime se}avawata da né navra}aat kon
mnogute imiwa, mnogute radosni, no i ta`ni momenti.
Ostavete gi solzite da ja iska`at tagata za na{ata razdelba. Ostavete gi,
da poka`at deka navistina ni e `al {to zad sebe gi ostavame najubavite godini od
na{ata mladost.
No toa neka ne ve spre~i da posegnuvate kon novi uspesi. Sre}no, generacijo!!!
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Ангелот ни, што газејќи и по трње допринесе
да го изнајдеме нашиот спас. Сеќавањето на НЕА
и на времето што го поминавме со НЕА ќе направи
да заедно го ставиме својот потпис во историјата,
а со тоа ќе дозволи да ја памети иднината.
Angel si ti, jas peam za tebe
Angel si ti, te ~uvam vo sebe
Angel si ti, koj samo za mene
Mo`e da zapre i vreme

Ekaterina Boj~eska
Познат по своите минимални активности,
КЛИМО не мачејќи се многу да објаснува одма
преминува на главното. Знаеше да застапува некои
фикс идеи, “уживајќи” на часовите по филозофија.
Morska yvezdo kade si sega
Duri vetrot igra so lisja
Zo{to pisma ti ne mi pi{uva{
Morska yvezdo dali me pamti{
Dali solza obraz ti krasi
Koga ime }e mi spomenat

Каде е фотоапаратот, таму е и БИЛЈАНА,
сакајќи да ја покаже својата несомнена
фотогеничност. Убава на сликите, умешна и во
раскажувањето, иако често употребувајќи го
зборот “значи”. Таа е Honey ﬁrst half незамислива
без својата втора половина.
Volim osmijeh tvoj baš dobro ti stoji
Još ti bolje stoje poljupci moji
Ma kriv je meni svako kom smiješ se ti, Moja ljubavi

Biljana Angelska
71

Kliment Bo`inov

ALMANAH - GENERACIJA 2007-2008 - OSU "Sv. Kliment Ohridski" Ohrid
Одличен фудбалер, и супер другар. ДИМЕ водејќи
здрав живот често со вишок енергија во себе
која ја создал со вежбање на Total Gym. Па така и
зимата се плаши од него, бидејќи ја предизвикува
со кратки ракави.
Izla`i me u{te edna{ ka`i deka ne mi treba{
Da ne bidam tvoe minato
Zavedi me u{te edna{ koga ve}e srce nema{
I kamenot mi e potopol od nego
Можеше да се “пофали” со фактот
дека нема професор на кој не успеал да
го извади од такт. Неговото уникатно
смеење не можеше, а да не биде забележано и
искоментирано. Но и без ПЕПИ кој заради мрзата
немаше да се појави на часови, тие губеа од динамика.

Dimitiar Gu{eski

Veži me za sebe usnama,
veži na milijun godina,
veži me i tako nemam gdje,
u tvom srcu ja sam zarobljen

Petar Dejanoski
Како што се ближевме кон крајот на
образованието, така правопропорционално и
ЗЛАТКО ја шишаше својата коса. Со слушалките
во уво, цртајќи графити и по некој кажан виц,
тоа беше неговата препознатлива слика.
Da mo`am bar da se razbudam
Vo svet na qubovta
Bez stari dolgovi
I tie seni{ta
Vo ~ekor {to me demneat

На претседателскиот трон, гордо бранејќи ги
боите на класот. Своите ораторски способности
ги искористи за жестоки дебати со професорите.
НИКОЛА имаше и уметничка душа и како дел од
драмската секција често ослободуван од часови. Го
бранеше мотото - сакај ги другите, но себе секогаш
сакај се повеќе...

Zlatko \or{eski

Tri dena traat site ~uda velat staro pravilo
I kako son }e mine sî {to luzni ti ostavilo
Tri dena traat site ~uda velat osven pesnata...

Nikola Zmejkovski
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Препознатлив наоколу по оригиналното кажување
на вицовите и импровизирањето на некои нови
рефрени, АЦЕ секогаш ја засмејуваше околината.
Најчесто единствениот кој ги коментира бизнис
активностите, притоа правејќи го планот за својата
сигурна иднина некаде во Скандинавските земји.
Daj, daj mi svoi usni da gi qubam
Naj, naj se do zori zlato moe
Raj, raj e pokraj tebe, {tom te sakam
Znaj, znaj sî mi godi bezmerno
Доколку би биле на мета на модните критичари
ТОМЕ сигурно би го добил приматот модна икона
во класот. Секогаш смирен ширеше позитивна
енергија, споделувајќи ја добрината со секого.

Aleksandar Ivanovski

Go molam no}va neboto da mi te vrati
Do tvoeto srce studeno pozdrav da isprati
Nema {to ne bi napravil za da te vidam
Du{ava pla~e za tebe kade da otidam

Tomislav Iloski
Знаејќи ја секоја лекција и формула – жртва за
доброто на класот станувајќи доброволец секогаш
кога е потребно. Частењето му премина во
честа активност бидејќи КИРЕ достоинствено
претставувајќи го училиштето, од секој натпревар
се враќаше со освоена награда.
Za ovoj svet eden i edinstven
Treba sî da storime samo toj go imame
Za ovoj svet, koj ni e edinstven
I so detska nasmevka treba da se borime
Za ovoj svet

Иако изгледа супер, ВИКИ убедена дека треба да е на
диета. Но тој ден на започнување на истата не дојде,
бидејќи таа не можеше да им одолее на гурманските
апетити. За да ја разбистри главата и да се одмори од
учењето, лек - неколку дневно отсуство со прошетка
во Швајцарија.

Kiril Korove{oski

Zaspivam samo da bidam so tebe,
Makar na son da sum tvoj
No sonuvam, kako ti so drug, ~ekori{
So nepoznat pogled minuva{
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Еден-икс-два, ЗОКИ во дилема како да ги спои
среќата и знаењето за добитна комбинација. А
тоа понекогаш и му успева. Знаењето на часовите
беше несомнено, единствена пречка многубројните
вежби за писмено изразување. Но како и да е, тој
успева без поголеми проблеми да се снајде во сé.
Sonce vo tvojte rusi kosi
Angel {to qubov mene mi nosi
Yvezdi se krijat vo tvoite o~i
Zlato moe odamna ~ekam da pristigne{ ti
Со својата еластичност храбро ги издржа
макотрпните задачи на физичко. За КИРЕ не беше
проблем и да остане на час повеќе и да ужива во
својата страст – кошарката. Навидум срамежлив,
се додека не го запознаеш во вистинското светло.

Zoran Marinoski

Ne mo`am od tebe da ozdravam
Seta qubov dur sum `iv na tebe ja potro{iv
Svetot moj minus tebe vo nego
Ona {to }e ostane, malku e

`Ti si “lepotan”, al’si i “neumoljiv”, ja “emotivno luda”, a ti “neodoljiv”. Za druge je moje srce
“zabranjeni grad” zato “pazi sa kim spavaš”, ili “idi
dok si mlad”` – објаснувајќи ја сатисфакцијата нa
ВЕСНА, не може, а да се заобиколат овие зборови.
Знаеше и фиктивно да ги сокрие своите агресивни
пориви, често дозирајќи ги со искреност – истата
искористувајќи ја во пишувањето и изведувањето
на училишните рецитали.

Kiril Marinoski

Tvojte lisja, goro le sestro
Pak }e ti se vratat
Mojta mladost goro le sestro
Nema da se vrati

Висок онолку колку што беше и добар. ЕФО по
правило смирен, но знаеше да откачи правејќи
некои финти и давајќи коментари на кои немаше
некој кој не се насмеа. Red Hot Chili Peppers негови
идоли, а програмирањето негова идна професија.

Vesna Markovska

Ako me pogledne{ vo o~i
Za mene ni{to va`no ne }e ti ka`at
tie tajnata ja krijat
Vo moja korist i ovojpat la`at
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Имајќи ја привилегијата за најдоброто
место во училницата, НАТАША го следеше
секој потег на минувачите. Благајникот во
класот, со способност за неутрализирање на
непријателите.
Gori mojto srce v no}va studena
Sal za tebe zbori, prosti,
Koj {to qubi du{o mo`e i da pogre{i

Фудбалот му е во крвта, и редовно да тренира,
а и да гледа. Кога ЦОЦО ја бара правдата знае
да влезе и во долги расправии. Но откако сфати
дека тука нема правда, замина во САД за да
ужива во динамичното живеење.

Nata{a Mo{oska

Nikoj kako tebe ne baknuva
Za toa si rodena
Neznam dal }e uspeam
da prostam sî i da zaboravam
Секогаш насмеан, КОМИТ живееше во полн
ек. Неисцрпен извор за “тресење зелени”,
најчесто напишани на табла за сите да ја
“сфатат пораката”, и пеење рефрени од сите
стилови музика, почнувајки од турбо фолк па
сé натаму. Знаејки дека животот е краток, го
искористуваше секој момент за добар помин.

Stoj~e Milo{eski

I ruski rulet bi igral za tebe
I `ivot bi dal samo da posaka{ ti
Za moment me zapali ko da sum dinamit
Ostavi sé i dojdi sakaj me

Да ги пренесува идеите на секој можен начин и да ја
има навиката за “заразно” смеење применувајќи ги
правилата да “не” се смее на час. ИВАНА пулсираше
во ритамот на модата, и живеејќи на релација Охрид
– Скопје често ќе си дозволеше и продолжен викенд.

Kliment Nanev

Srce nije kamen, ne srce nije kamen
Kad pukne na dva dijela nije vrijedno,
Jer više ne kuca ko jedno.
Srce nije kamen

Ivana Pavloska
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На почетокот чудна, неразбирлива, брзиот говор
проблем за комуникација со околината. Но ден, по
ден МАРИЈА се повеќе го прифаќаше охридскиот
дијалект, и така се поблиску во остварувањето на
мисијата да постане идна охридска снаа.
Skr{i me so usni,
no}va stopi me vo sebe
Skr{i me so usni
sé {to sakam si ti
Skr{i me so usni
I ajde nosi me so tebe
Daleku od site pogledi
Погледот низ прозор – омилена задача. ДАФЕ го
следеше секој потег кој се случува надвор, така
избегнувајќи ја здодевноста на часовите притоа
кроејќи план како најбезболно да избега од нив. Многу
пати знаеше да рече едно гласно “иииии” кога ќе се
вчудоневиди, притоа велејќи “зш ми рече такa”.

Marija Paneva

[to e toa vo lu|eto ta`no
[to `iveat vo `ivoti tu|i
Koj vo moeto minato plovi
Sosem mirno i bez da se srami

Dafinka Petroska

Знаејќи дека знаењето е моќ, СПАСИЈА
секонјдевно инвестираше во него, иако последните
месеци ги помина на веќе стекнатата слава. Во
љубовта неодлучна, постојано во дилема, тргајќи
по совршенството.
Moja si zamka, padnav i spijam
Site si mislat deka se krijam
Nema da projde samo od sebe
Sé me boli posle tebe
Со прекрасниот глас ги руши сите бариери. И
највисоките тонови не беа проблем за нашето
пештанско врапче. А кога СОФИ одговара, тоа
е со светлосна брзина, завршувајќи се за неколку
сенунди. Борбена, но и поразот го прифаќа со
насмевка. Таа е Honey second half незамислива без
својата прва половина.

Spasija Radoe{ka

I ledena i medena se pravi{ svoja
No ve~erva }e posaka{ da bide{ moja
I ledena i medena i kakva da si
Veruvaj mi, }e nema koj, koj da te spasi

Sofija Razmoska
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Дека музиката не оди без љубовта најдобро знае
БОЈАН. Инспириран од љубовта, во обиди да се
надмине себеси во музиката. Секогаш во прегратка
на својата сакана, одржувајќи ја линијата “кај
Темељко”.
Taa ima o~i koi mi gi znaat tajnite,
Site pobedi i site porazi
Taa ima race koi krijat celi svetovi
I bi umrel jas za tie pregratki

Горд на своето тело, во секој наврат сакајќи да ги
обликува мускулите до совршенство. Фризурата
на боцки, во склоп на фигурата. На часови ИГОР
не можеше, а да не искоментира за тоа што се
случува, па така привлекуваќи ги коментарите на
професорите како лоши така и многу добри.

Bojan Sekulovski

Vo kosi da ti spijam
bez prestan da te qubam
Pod tvojot ne`en dopir da izludam
Vo kosi da ti spijam
vo zora da te budam
Za tebe ako treba sé da izgubam

Igor Siljanoski

Смиреноста и е јака страна, исто и одлучноста.
Кога ќе и здодее на часовите со разнежнет глас,
бара ослободување, омекнувајќи ги професорите
па ретко кој може да ја одбие. И АНА жртва на
аморовите стрели, пливаше во љубовните води.
Usni na usni, tivka muzika
Race vo kosi kolku si ubava
O~i vo o~i, raj vo du{ata
Srce vo srce, sakaj me najmila
Кога ќе намисли нешто оди до крај. ИГОР не се предава
така лесно, оставајќи ги сите вчудоневидени како
со својата појава, така и со својата интелегенција.
Животот го живее онака како тој што сака, не
обрнувајќи внимание што велат другите. А дали трите
математики, ќе му помогнат да се доусоврши во
компонирањето музика, останува да видиме…

Ana Spirkovska

Love me tonight
Let me ﬁnd a way to make it right
Come hold me close
Let me feel the hit burn deep inside
Hold me tonight
Let me ﬁnd a way to make you mine
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Pекордер по бројот на часовите поминати на
спортската клупа притоа велејќи “ај уште овој
час да не вежбам”. По напорниот училишен
ден, редновно на освежување во Balance. На
коментарите наоколу најчесто возвраќајки со едно
кратко и слатко “LOL”.
Ti si nemir {to me tera da se premislam
Da veruvam vo qubovta
Da nau~am da prostam zo{to sekoj prostuva
I barem edna{ se pokajuva

На клупата задолжително каталог од
Oriﬂame. ЕМА секојдневнно збогатувајќи ја
својата козметичка колекција, за полесно да ја
истакне својата убавина. По правило тивка, но
во екстремни случаи и многу гласна. Градејќи
уникатен стил, уживајќи во доблестите на
љубовта, со коцка чоколaдо го поминуваше денот.

Izabela Sukloska
Ne e mese~inata vo no}va {to mi sveti,
Svetat o~i qubov prepolni
Ne e mese~inata vo no}va {to me opi,
Pijam usni meki i zavodlivi

Ema Tanaskoska

Неговите способности за учење им ги покажа на
сите професори. Раскажувајки во еден тон, со
необична дикција ВЛАДО ги доби високите оценки.
Можеби повлечен, но сепак него се криеше голем
талент за стекнување пријателства.
Po tebe, kaj {to gazi{ mojot pogled baknuva
Mojto srce stapki ti odbrojuva
Gori nade` den da dojde,
Tvojot ~ekor kon mene da pojde
“Професионална мана” и го нарекоа константоното
доцнење на прв час. Но до крајот КАТЕ не ја промени
навиката. Повеќе заангажирана да го прикаже
најдобро што може традиционалниот македоснки
фолклор, и притоа да го најде правилниот баланс
помеѓу љубовта и учењето.
Usni da ti baknuvam,
ne`no da te pregrnam,
da ti priznam qubena,
deka si mi sé

Vladimir Tomanovski
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Неговите карате вештини ги импресионираа сите.
И навидум невозможните задачи кои требаше да се
направат на разбојот ги направи лесно остварливи.
БАЛЕ наш главен адут кога беше потребно да се
шармира некоја професорка, со што стана нивен
миленик.
Ima li den za nas
da otkrijam deka sum `iv
Da frlam prevez od strav i strast
Da potpi{am deka sum kriv,
Prozbori
Секој одмор макслимално искористен за излегување
од училница за да се земе “воздух”. СИЛВИ прва
прозивана кога се читаа состави, и прва кога се
одеше Фибо на кафе. Значи - омилен збор “значи”
авантурист кој обожава да патува “значи”...

Blagoja Traj~evski

Dojdov pak, tajno moja
yvezda pra}am da te povika
Ni{to ne e smeneto,
{u{ka molika.
Temno e tajno moja,
a vo du{a svetat feneri
Sé {to imav zalo`iv
da ti peam pod penxeri
Омилена активност трчањето. Со напорните
тренинзи, се поблиску до настап на олимписки
натпревар. Иако кога ќе се внесеше во спортот
знаеше да остави и некое модро око зад себе.
МИЛОШ успешен и во освојувањето на женските
срца, заведувајќи ги со своите неодоливи сини очи.

Silvana Canoska

Eh da sum zlato
Na gradi da ti zaspivam,
od taga da se skrijam.
Eh da sum vino
Na usni da ti zaigram
od tebe da se opijam
Упорноста овозможи учењето да не претставува
поголем проблем за СЛОБОДАН, иако некогаш
за момент знаеше да се соочи со тремата. На
часовите по физичко ја покажуваше својата
способност да погодува тројки, а на одморите
своето вицкасто јас.

Milo{ Cvetkovi}
Tvoite bakne`i na mojte beli ko{uli
Cela no} mi budat spomeni
Dve nedeli razdeleni i osameni
Zar nekoj mo`e da te zameni
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Информации од прва рака што ново е напишано во
дневникот – главен виновник КАТЕ. Иако на прва
клупа не плашејќи се да го разврзе муабетот и не
обрнувајќи внимание дека е на час. Но сепак потајно
следејќи ги потезите на професорите, за подоцна
во своите имитаторски способности во целост да
прикаже што се случило.
Sre}na li si ti
Sega koga nosi{ zlato
Ili nesre}na
[to na moe mesto tu|i dlanki treperat
Toa srce komu pripaga
Фризурата не може, а да не привлече внимание.
И постојаната насмевка исто така. Храброста
и желбата за предизвик уште еден плус кај
АНГЕЛИНА. Секогаш спремна за забава. А кога
мисли дека е во право – тогаш урива сé пред себе,
ако треба удира и со глава во ѕид.

Katerina ^avkoska

Jas ne sum vinoven
Ti mi treba{ kako dobar den
I posle sé da sme sami pod yvezdite
Na ~ekor od tebe, a nikako do tebe
Jas ne sum vinoven
{to ti si mi sé
Будно го следеше секое предавање на лекција, иако
некогаш и МАРЕ знаеше да се исклучи од часот
замуабетувајќи се наоколу. Иако секогаш спремна
дури во четврта година го победи стравот од
станување доброволец. Следењето спортови и е
опсесија, а да живее во некоја светска метропола
сеуште не остварена желба.

Angelina [ulevska

Aria come e dolce nell’aria
Scivolare via dalla vita mia
Aria respirami il silenzo
Non mi dire addio ma solleva il mondo
Моторите и се пасија. Секој “празен” час
искористен за возење низ градот. Притоа гледајќи
кое брендирано парче облека да го купи. За ИВАНА
живеењето во нашиот град не доволно примамливо,
па затоа ја бара среќата некаде на друго место.

Marija [uminoska

Još su ti usne umorne
i sve što kažeš znam da nije,
još su ti suve cipele,
napolju znam da kiša lije,
još su ti vreli obrazi,
u oku sjaj ne prolazi,
još ti na licu piše čija si,
samo moja nisi.
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IV -8
ВОВЕД
Сакаме да имаме текст, кој при секое отварање ќе не накострешува! Но тешко е...
Не сме ниту професионалци, ниту пак аматери за да го изглумиме и овој дел,
не сме ниту врвни импровизатори за да го импровизираме ова штуро место, а
уште помалку сме светски литерати кои од пенушка ќе направат саксија полна
расцветани сардели, но со сигурност можеме да го пополниме овој простор од бела,
мрсна хартија со одликите на нашите секојдневни девојки и со обичните манири на
нашите едноставни момчиња
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IV - 8

Ivanka Miji}

Бог на заводливоста
I’ll always remember…
• Неговата опседнатост со лицата од
спротивниот пол
• Неговата долга коса
• Неговата витка става
Песна: You can lеаve your hat on
P.S. Абе ти сега мене ќе ми кажвиш!?!?

Божица на милозвучноста
I’ll always remember…
• Поседување на најконтроверзниот дуксер од
“Sponge Bob”
• Најсредени веѓи и љубезност во понудување да им
ги среди на другите
•
Трајно држење на диета
Песна: Wind of change – Scorpions
P.S. Како, како, како?

Viktor Aleksovski
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Божица на бунтовноста
I’ll always remember…
• Средени фризури дури и на часот по физичко
• “Иако не е така мислам дека сум во право”
• Репертоарот на песни со кои го заразува цел
клас
Песна: Umbrella - Rihanna
P.S. Дан сакаш да те испеглам

Бог на музиката
I’ll always remember…
• Неговите прексрасно исткаени кошули со шмек на
рајски градини
• Неговата плетенка..
• Неговите егзотични …
Песна: Велгошко
P.S. Неможам вејче се пресмеав чера.

Emilija Georgievska
Stefan Dostinoski
Бог на лепотата
I’ll always remember…
• Неговите непрестани прошетки до 7 ката
• Неговите резбарски вештини
• Body-perfect
Песна: “Лепотан” - Цеца
P.S. Професор грешка имате...

Бог на политиката
I’ll always remember…
• Кршење на монотоноста со помош на виолината
• Истакнат претседател на IV8
• Уникатната смисла за хумор
Песна: Македонија цела да е...
P.S. Е вејче, страшни рабоќе...

Aleksandar Dukleski
Vlado \or{ovski
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Божица на мудроста
I’ll always remember…
• Пребрзите читања на вежбите по македонски
јазик
• Нејзината слатка иронија, која излудува!
• Честите излети до Скопје
Песна: Let go – Paul Van Dyk
P.S. Топ бе, топ...

Aleksandra Zlateska

Бог на разумот
I’ll always remember…
• Неговите безпотребни нервози
• Неговото поцрвенување секогаш кога ќе се спомни
неговото име
• Секогаш спремен да помогни
Песна: Газда Аце
P.S. Шо муабет бе....?

Aleksandar Ivanovski
Бог на јазиците
I’ll always remember…
• Патешествието до Данска (преку Белград)
• Познавањето на сите можни јазици
(полигрота)
• Безброј залихи на мастики потрошени на нас
Песна: Destination unknown (Calabria)
P.S. Озбилно!!

Ilija Kalevski

Бог на шемата
I’ll always remember…
• Успешното “јавање” на ритамот
• Неговите “ексцентрични” идеи и мисли, најчесто
неприфатени од другите
• Непокорливите борби на часот по бизнис
Песна: “50:50” - Устата
P.S. И шо сега...шо да прајме ние...да умриме?!

Jovan Kirkov
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Бог на ноќниот живот
I’ll always remember…
• Неговите постојани кафе паузи во градските
кафетерии
• Неговите подводни авантури – scuba diver
• Неговиот gangsta’ style…
Песна: Hit em up – 2pac
P.S. Море ман...16 вентили е, 1500cm3, 96 коњи...
знајш како влечит? ...или... Carpe Diem…
Бог на дипломатијата
I’ll always remember…
• Добриот однос со женската половина од
професорите
• Воведување на манга стилот во класот
• Константното натпреварување на гласно смеење
со Маја
Песна: My prerogative – Britney Spears
P.S. Амо, п’ше...

Stefan Kostoski
Qup~o Kocarev
Бог на машкоста
I’ll always remember…
• Исклучителната редовност на часот по физичко
• Неговиот препосзнатлив дебел глас
• Неговиот cool hair style
Песна: Now your gone - Basshunter
P.S. Море, брат...

Бог на самоволието
I’ll always remember…
• Неговата TOP-GUN фризура
• Постојаното слушање музика на часовите
• Секогаш тука да “помогне” за реализација на
идеите на класот
Песна: Врати ми го срцето – Ламбе Алабакоски
P.S. Ќе си ојш, ќе си прашаш, ќе ти кажет

Krstanoski Kristijan
Vladimir Qu{evski
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Бог на несериозноста
I’ll always remember…
• Неговите чести испади во текот на годината
поради извондредната досетливост на шеги и
глупости
• Посојано патување во “Странција”
• Ретка сериозност и “мешање” во врската со
неговите другари
Песна: Слушам кај шумат шумите
P.S. Дан сакате гратиси...

Vladimir Markoski

Божица на романтиката
I’ll always remember…
• Обожавање на снег
• Девојче Пехчевче
• Обетчиња, lip glosses, светки...
Песна: Girls just wanna have fun
P.S. Професерке колку ви е уба марамата...

Monika Milo{evska
Бог на филмската индустрија
I’ll always remember…
• Сите клипчиња, фотомонтажи и стрипови
• Неговите фикс-идеи
• Неговата експлозивна енергија
Песна: Infected Mushrooms – Becoming Insane
P.S. Шу е бе?

Filip Paskali

Бог на градот
I’ll always remember…
• Неговите прекрасни, маркирани часовници
• Неговите дуксери, во чии џебови се кријат
најновите и најслатки бонбони
• Резервираното место на последна клупа од прва
година
Песна: Summer Wine – HIM
P.S. С’ушај!!

Viktor Petreski
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Божица на харизмата
I’ll always remember…
• Нејзината плава прекрасна долга коса
• Петнаесетте и повеќе минутни доцнења на
закажаните работи било на час или за излегување
• Best friend
Песна: Dance, dance
P.S. Те стегнам еднаш...

Katerina Petrovska

Бог на искреноста
I’ll always remember…
• Неговата бунтовност која го спасува целиот
клас од невоља
• American style boy
• Користење на најубавите парфеми
Песна: Just be – Dj Tiesto
P.S. Професорке многу сте уба денес...

Petrovski Petar
Бог на хуморот и сатирата
I’ll always remember…
• Легендарното прашање на часот по историја
(тоа останува во тајност)
• Основоположник и воведувач на леберализација
на односите ученик – професор (и обратно)
• Воведување хумористични елементи и слобода
во изразувањето
Песна: “Ken Lee”
P.S. Дај ма Кате, остај ме!!!...Не ја треси клупава...

\or|i Projkoski

Божица на страстите
I’ll always remember…
• Доцнењата со оправданијата
• Најдолгите телефонски разговори во целиот клас
• Нејзиното кореографско “паничење” додека одговара
Песна: Воли осмех твој – Тоше Проески
P.S. Леле, пак го скрсив мобилниов!!!

Katerina Risteska
88

ALMANAH - GENERACIJA 2007-2008 - OSU "Sv. Kliment Ohridski" Ohrid
Бог на погледот
I’ll always remember…
• Неговото брутално смеење
• Воведување ред и дисциплина со помош на
своите методи
• Давање совети и инструкции за често
нарушување на мирот на часовите
Песна: Има нека тајна веза – Бело Дугме
P.S. е неееее....и ние нинџиве со да прајме сега?!

Bari Salievski

Бог на среќата
I’ll always remember…
• Првиот збор во неговиот живот “Геге”
• Неговото журкање до безсвес
• Неговата препознатлива фризура
Песна: I believe I can ﬂy
P.S. Не професор, не, з’ш.., нее..?

Igor Solevski
Бог на здравјето
I’ll always remember…
• Неговота страст кон кошарката
• Ослободувањата поради одење во аптеката
• Неговото второ име: “Батак”
Песна: Аспирин – Сека Алексиќ
P.S. Ај ај ќе си дојш и ти кај мене...

Darko Spiroski

Бог на телесната убавина
I’ll always remember…
• “My Nescafe brings all the girls in the yard”
• Флертувањето и другарувањето на HI 5
• Вториот дом на Стрезо – теретаната
Песна: Ум и мускули – Елена Велеска
P.S. Неаме, неаме...

Goran Strezoski
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PROGRAM (‘GORDE’);
VAR GORDE OF GORDEGER;
BEGIN
Божица на науката
I’ll always remember…
• Нејзиниот колега – Ден Браун
• Талентот за програмирање и математика
• Нејзините фамозни пријателства и слики нa HI 5
Песна: Поп Перо - Врчак
P.S. Шодека!
END.

Gordana Trajanoska

Божица на забавата
I’ll always remember…
• Нејзините хиперфонични смеења..
• Нејзиниот голем интузијазам на часот по физичко
• Drama queen
Песна: Sweet dreams
P.S. Не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не...

Maja Ustijanoska
Бог на уметноста
I’ll always remember…
• Неговата чудна смисла за хумор
• Најпрепознатливиот прекар “Коцка”
• Најистакнатиот талент на часот по физичко
Песна: Bomba – Edo Majka
P.S. Глупаф!

Ilija Celeski

Bog na идеалот
I’ll always remember…
• Беше секогаш спремен да помогне на секого
• Голем почит на авторитетот на професорите,
пријателството, семејството
• Секогаш ја бара и ја заштитува правдата,
спасувач од злото...
Песна: Зајди, зајди, јасно сонце
P.S. Ај, оставиме на мира!!!

Du{ko Cizaloski
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Бог на најлудите идеи
I’ll always remember…
• Најизвондредните имитации
• Најјакиот возач во цел град
• Johnny секогаш подготвен да го насмее цел
клас до солзи
Песна: Ridin’ dirty
P.S. Ќе си дојш ти на моево!!!

Robert Xoneski

Божица на педантеријата
I’ll always remember…
•Нејзиното шокантно гадење од влакна
•Нејзината чудна смиреност која брзо
преминува во гневна арогантност
•Бесплатно делење воспитувачки совети
во живо и преку MSN
Песна: Bleeding love – Leona Lewis
P.S. Мооре мрш!!!!!!!!!!!!

Elena [apeska

Бог на правдата
I’ll always remember…
• Неговите непрестани пеења на песните од
Џорџе Балашевиќ
• Најдругарскиот однос со секој од нас
• Неговата истрајност низ годините поради
фикс идеите на неговите другари
Песна: “Мои другови”- Бајага
P.S. Ќе видиме?

Velimir [umenkoski
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ЗАКЛУЧОК
Просто е да ги опишуваме нашите карактерни особини, зошто имавме секакви,
бевме мили, мали, слатки, безобразни, слободни, диви, бевме едноставно она што сакавме
да сме во секој момент. Бевме и агресивни и нервозни дури и дрски, но кога бевме оставени
сами на себе, бевме едно, знаевме да се слушнеме и да се разбереме, се додека повторно не
се вратевме во вистинскиот свет каде секој се обидуваше да биде ѕвезда!
Love IV8....
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IV -9
Т’га за дома

Орелски крилја како да си метнех
и дома да си прелетнех
на мое место ја да си идам
да видам Охрид, Пештани да видам,
да видам Велгошти, Лескоец да видам,
да видам Мешеишта, Дебар да видам,
да видам Ресен, Лакочереј да видам,
да видам дали и таму е мрачно
какo и ваму.
Ако как овде мрак ме сретит
ако пак мрак душава ми ја сенит
на п’т далечни јас ке се стегнам
и од школово ќе си побегнам.
Овде е мрачно и мрак ме обвива
и темна книга глава ми покрива
книги, лектири и учебници,
лоши професори и професорки
со дневници тешки, земни
а во училница студој и мисли темни.
Не, ја неможам овде да седам
не, ја неможам професориве да ги гледам.
Дајте ми крилја ја да си метнам
и дома да си прелетнам
во мое место ја да си идам
да видам перница, кревет да видам.
Овде зората темнит душата
И с’ нцето светло зајдвит в училница.
Овде учениците со природна сила
со сиот ум ги растурила.
Дворот гледам белеит, а во училница
све темнеит, в ходник погледнеш или
в училница сегде е божева лудница.
Таму да седам и да си пеам
училиште да горит,
јас да се смеам!!!
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IV - 9
Во I година професорката Дијана ни беше класна.
Сакаше да го води секој од нас по прав пат, но виде дека со нас
и немаше спас па мораше со време да го напушти нашиот клас.
На нејзино место во II година дојде професорката Фросе која за
среќа издржа со нас до самиот крај. Задоволството е големо да
се има ваков лидер, па поради тоа како благодарност од наша
страна понекогаш и беше приреден некој добар гест. Секогаш
беше достапна за секој од нас и никогаш не дозволи нашиот клас
да го бие лош глас.
P.S. Ајде, ајде не сте толку духовити и интересни.

Frosa Golaboska

Таа е мирна душа
сите внимателно знае да ги слуша.
Никогаш не се откажува лесно
и лекции раскажува често.
PS. Имам напишано ама не знам дали е точно.
Другарка наша мила,
нигде место не ја збира
професорите ги шекнува
гласот од Аленка насекаде одекнува.
Првиот час за неа беше научна фантастика,
во информатиката и кајакот беше главна,
а со пирсот беше славна.
PS. Дај бе отворите www.smizlicka.picho.com
има new look

Lena Andrieska
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Добра другарка беше Сандра
која секогаш се бореше за правдата наша.
Со позитивна енергија зрачеше, а за
тоа аеробикот придонесуваше.
Секогаш насмеана и фина, иако најмалечка
во нашиот клас знаеше да го ислуша и да
му помогне на секој од нас.
PS. Нејќам пример, дајте факт.

Креативносата и беше јака страна
фикс идеите ги добиваше на секој час.
Кога беше со мобилниот врака,
знаевме дека Теа нешто да прави сака.
Каталозите и беа страшна фора
да се купи нешти од кај неа мора.

Sandra Bimbiloska

PS. Еј ми текна нешто?

Teodora Bla`eska
Нине правник славен,
а пак во англиско и немаше “ равен “, но
да им поткаже на другите секогаш е вредна.
Животот го живееше на свој начин
и правеше се што сака со “ bellisimo ” во рака.

Љубе од Дебар дојде, учењето добро му пројде
кај “понац” на вежбање иде и јак сака да биде.
Но имаше една мана, недај боже да добиеше
послаба оценка од очекуваното бидејќи
ќе се случеше неочекуваното.
PS. Море, лигуш.

Nikolina Bogdanova
Qube Bogdanovski
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Понекогаш таинствена,
Но сепак препознатлива за нас
по нејзиниот писклив глас.
Кога на час е мирна, тогаш
Размислува за нешто лудо
кое сака да ни го приреди.
PS. Шо е ма?

Со оценки не се замараше
и музиката многу ја сакаше,
билтенот од раце не го испушташе
и ниту една утакмица не пропушташе.
Кога нервозта ќе го фати
жртвата за тоа ќе плати.
PS. Професорке, можит другиот час?

Nata{a Grozdanoska
Petar Grozdanoski
На последна клупа супер и беше,
музика редовно слушаше
“ не сум спремна ” понекогаш велеше
но на крај добри оценки редеше.
PS. Абе еднаш се живејт!

На протести никогаш не се појавуваше
си знаеше матура ќе си полагаше.
За учење ја бива
и со сите беше фина.
PS. Професорке можит да излезам?

Martina \ur|inoska
Nata{a Iliovski
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Дани беше девојче на место,
од тешки ситуации не ваѓаше често.
Англискиот и одеше од рака
и да зборува гласно многу сака.
Со инспирација од љубовта секој
проблем за неа беше решлив.
PS. Абе шо е темава?

Атлетичарка на прво место,
Професорот по физичко ја бараше често.
Веруваше само во убавите нешта кои ги правеше,
но и со непотребни работи се замараше.
Спортот многу и значеше
и секоја утеха во него ја бараше.

Daniela Janeska

PS. Абе физичко имаме?

Marina Jonoska
Пешчанка наша е таа на која ништо
не бегаше од рака и 4 години
бисерите ни ги фаќа. На нејзините шеги
и немаше крај и со тоа беше
позната во целиот охридско- пешчански крај.
На професорите знаеше се в лице да им речи
без разлика дали тоа ќе им пречи.
PS. Не знам јас, матурата ќе ја прајме Десарет и
глас појќе да не слушам.

Со професорите борба водеше
за своите и туѓите права се бореше.
Со Танче и Бобан постојано во конфликти влегуваше
и неправда не поднесуваше.
PS. Седи жити све!

Ivana Kikeska
Tawa Krsteska
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Книгата на срце и лежи
и секој проблем мора да го реши.
Таа е бунтовник прав,
тоа го знае секој од нас.
PS. Да сме живи и здрави.

Учењето не и беше проблем, ама пеењето...
Четири години си остана доследна на својот
за нас смешен Ресенски дијалект кој многу си го
поштуваше. Хитлер беше нејзината преокупација
а историјата главна занимацаија.
PS. Професорке можит едно прашање?

Marija Martinkovi}
Qubica Mitrevska
Симе е Dj славен
на кој ни Dj Tiesto не му е равен.
Тетратката и пенкалото беа комплицирани
нешта за него и знаеше да се служи само со
миксети, слушалки и звучници.
И секако не смеат да се заборават забавите од
Симе познати под име: пиво party, џус party,
вотка- џус party, чај party и сл.
PS. Нека лупат house…
Time to show time
кошаркар наш славен
за освојување женски срца главен.
За неговата Nicole се караше често
но Бојанче беше фраерче на место.
PS. Професорке само 2 минути закаснав :-(

Sime Naumoski
Bojan Nikolovski
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Срамежлива и слатка
и секогаш со огледалото врака,
шишките постојано ги средуваше
и машките ги заведуваше.
Англискиот и одеше од рака,
а со математиката тргаше мака.
PS. Навистина?

Пејач од мајка роден,
шмекер многу згоден.
Понекогаш со професорите се кара
и правдата за сите ја бара.
PS. Ам кај директорон бев.

Cvetanka Ni~eska
Boban Pa{ovski
Вредна личност која знае што сака и што и треба.
Помагаше на секој кој имаше потреба
и оценките примерно и чесно си ги добиваше
иако на последна клупа седеше.
PS. Никогаш да не ти е мака за она што веќе си го
Напрајл.

Секогаш на прв час каснеше
од оценки гајле немаше,
не секого вистината му ја кажуваше
и никој не се лутеше.
PS. И шо ми е гајле!

Andrijana Petkoska
Aleksandra Petreska
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Ретко на час со зборување престануваше а
а кога ќе престанеше се знаеше- Никица
на женската порака и пишуваше.
Со своите бисери беше шема,
но пред професорите имаше малку страв и трема.
PS. Леле, пак немам пенкало. Дајте пенкало.

Секогаш тивок и примерен,
но кога стануваше збор за
понежниот пол никогаш не беше рамнодушен.
Во учењето од сите машки се истакнуваше
и никогаш без потреба не зборуваше.
PS. Ти болен си море.

Nikica Razmoski
Slobodan Sekuloski
За вицеви Ане е главна
и тука и нема рамна.
Ако некогаш и се смачеше од часот
во бегање го наоѓаше спасот.
PS. Ќе дојдит родител професорке.

Маре беше спанката од нашиот клас
и тоа го знаеше секој од нас.
Со книга многу не се замараше,
но со сите се дружеше.
PS. Леле колку ми се спиет, остајте ме.

Aleksandra Stojanovska
Marija Stojanoska
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Јасмина во прва клупа седеше
и со внимание наставата ја следеше.
Математика и одеше од рака
и задачи решаваше без мака.
P.S. Веќе аман

Англиски и италјански му одеа од рака
да изимитира некој професор ич не му е мака.
Во футбалот му немаше равен
и сакаше да стане футбалер славен.
P.S. Кого сакате да ви го изимитирам?

Jasmina Stojanoska
Vladimir Taseski
Сељда е турчинка славна
во бунтовниците беше главна.
Препишувањето и одеше од рака
барем за тоа си немаше мака.
P.S. Еј Азаро имат попуст- знајте?

Сака да оди на забави луди
затоа наутро тешко се буди.
Со учњето си немаше мака
освен англискиот кој многу си го “сака”
P.S. Шема е бе, шема е

Seqda Hasan
Beti Cvetanoska
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Секогаш беше добар кон сите нас
грижливоста кон другарството му
донесе успех во сите работи кои
ги започнуваше, како и учеството
во компаниите, така што го
знаеа сите професори кај кои
го биеше добар глас.
P.S.Не сум нормален.
Танче е згодно типче
успева да го фати секое рипче.
Со женски си нема мака
и лесно може секоја да го засака.
P.S. Не знам з’ш ама ич не ми беше смешно.

Tom~e ^aloski
Tane ^oleski

Кики беше другарка права
која за Ивана раката во оган ја става.
Секогаш да го реши проблемот
настојуваше, а со нејзиниот
мил глас освојуваше.
P.S. Да чујам.... како рече.

Kristina ^ul~eska
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Бисери
1. Бобан: Ми стигна порака од еден број ама не го знам.
Бојан: И мене ми пуштил, ама не ми стигна.
2. Проф.: каде беше тој графикон?( бара во учебник)
Симе: Еве сега помина овде.
Проф.: Тој што го виде да ми каже каде е.
3. Аленка и Бобан: Еве професорке презентацијава
готова е.
Проф.: Леле, шубо одговара позадинава сино со плаво
4. На тестот по италјански.
Танче: Бобан шо знамчит ова nome e cognome?
Бобан: Име и презиме.
Танче така напишал.
5. Проф.: На кого му ѕвони мобилен?
Марина: Ам, исклучен беше... ама ѕвонит.
6. Проф.: З’ш си го исчкртал името, овој тест твој е?
Владо: Да, да твој е.

7.Проф.: Кажете ми некоја низа од реални броеви?
Никица: Низа пиперки.
8. Нине: Абе дали има некој телохранител за крв давање
освен јас? (крводарител)
9. Проф.: Ова што го запишавме за утре да го знајте ко
оче наш.
Ивана: Оче наш кој си на небесата, да се свети името
твое, професоров утре да не испрашвит.
10. Проф.: Кој е гувернер на НБРМ?
Лена: Петар Грошов (Петар Гошев)
11. Проф. Кој се претставници на ренесансата?
Нине: Франческо Петрарка, Данте Алигиери и Џовани
Буџако (наместо Бокачо)
12. Бојан во книжара – Дајте ми две линии со
тетратки.

Во Економското училиште ги оставаме сите наши спомени и еден ден кога ќе го отвориш
алманахов и ќе помислиш на сите тие работи кои поминале и никогаш нема да се вратат; сети
се на лицата со кои 4 години другаруваше; сети се на чувството кога пред 4 години влеговме
во свет каде што границите беа поставени, а на нас се чекаше да ги прекршиме; сети се на
професорите кои сакаа да го излечат нашето лудило, не знаеќи дека младоста е лудило за кое
нема лек; сети се на времето кое брзо поминуваше.
Веруваме дека овој период ќе биде врежан во нашите срца и дека секогаш кога за
алманахов ќе се фатиме, ќе сакаме во клупите да се вратиме. Знаеме дека разделбата што
иде, тешка ќе биде. Но едно не заборавај, дека никогаш нема да постои клас како нас, иако
понекогаш некој се издвојуваше: “ ние сепак сме едни и единствени “
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ЗА КЛАСНАТА:

Даница Балоска
Хороскопски знак: Ѕвезда Даница

Позитивноста, шармантноста, оптимизмот на нашата
најсветла ѕвезда, која не водеше нас ѕвездите со нашите натални
планети како карактеристики, успеа да ја покаже светлоста,
крајната цел на овој 4 годишен млечен пат.
Во главно бевме клас од кој се жалеа сите околу нас. Шегите,
бисерите, немирниот дух, чудната смисла за хумор кај нас да
останат врежани во нашите сеќавања од овој клас, да ветиме
дека нашите спомени повторно ќе запловат низ овие клупи
после 10 години кога можеби нашиот немирен дух ќе биде далеку
зад нас, но тогаш повторно ќе се сретнат нашите погледи, ќе
блеснат нашите насмевки за сите спомени.

Danica Baloska

хороскопски знак: organizator
Во соѕвездието на учењето и
организирањето на активностите
го имаше главниот збор.
Водичот без кој нашиот клас не би
постигнал толку славна кариера.
p.s. Еј, да ви кажам нешто.

хороскопски знак: ambicioznost
Планетата на љубовта овие 4 години беше во
нејзиниот знак,
главно приземјена со саркастична смисла за хумор и
особено амбициозна беше таа,
со учењето како нејзина главна страна.
p.s. Одам да јадам

Elena Bla`eska
Nikolina Angeloska
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хороскопски знак: carot
Неговата натална планета во овие 4 години
беше со акцент на неговата кариера,
успешен бизнисмен, кој научи се од професорите да
примени во пракса.
Таков беше Аце наш, од сите тука најголем маж.
p.s. Еее, златно двојче

Aleksandar Bo{kovski

хороскопски знак: mrzliv intelektualec
Еден од најмрзливите зодијачки знаци.
до крајност пасивен, но и најинтелегентиниот во
нашиот клас,
со своите способности беше на ниво на професор,
често знаеше да влезе во конфликти со нив,
но во главно секогаш беше фин.
p.s. Па...?!!!

Marjan Gogoski
хороскопски знак: phone girl
Планетата на технологијата беше во нејзиното
соѕвездие
и можеби затоа мобилниот често и беше во рака,
но сепак љубовта беше таа која ја тераше на таа
окупираност
без него и без учењето не би било тоа што беше таа.
p.s. страшна работа!!!

хороскопски знак: wild cat
Честата променливост резултат на нејзината
натална планета,
правеше тешко да се дефинира таа,
често предизвикуваше страв кај соучениците со
својата сила,
но сепак беше многу мила меѓу нас Лени, по која
машките би сечеле вени.
p.s. имаш некој порбелем, сакаш да ти го решам
одма!!!

Marinela Dimitrijoska
Lenka Dukleska
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хороскопски знак: smart girl
Дуплиот зодијачки знак ја правеше да биде паметна
и повејќе од тоа што е,
често пати им помагаше на другарите,
својот став никогаш не го смена
и совоите знаења во пракса ги примена.
p.s јас сум нормална, таа не е

хороскопски знак: avanturist
Сигурно авантуристичкиот дух од нејзиното
соѕвездие
направи да не е често присутна со нас,
но едно е сигурно дека остави акцент во нашиот
клас, како девојка која секогаш беше во тренд
и атракција, модата и шминката и беа главна
окупација.
p.s. з`ш да не

Magdalena Ivanoska
Berta Janeska
хороскопски знак: sarmantnost
Планетата Венера во овие 4 години беше влезена во
нејзиното соѕвездие,
успеа да ги шармира повејќето од класот со својата
насмевка како сензација,
а Hi5 и msn и беа главна окупација.
p.s. ...

Emilija Labroska

хороскопски знак: brabus
Планетата на променливоста зазеде место во
неговото соѕвездие.
Може да се дефинира како мирна вода,
но внатре сигурно е разбранувана како него,
од тоа произлезе и неговата личност за овие 4
години: мирниот, темпераментен и заводник се
во едно беше тој.
p.s. Можит за другиот час?

Tode Le{koski
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хороскопски знак: biserka
Нејзината натална планета во која се содржеа:
креативноста, чудните идеи кои и беа главно обележје
овие 4 години.
Својата тезга со накит ја распослуваше кај што ќе
стигнеше
и секој што ќе ја видеше без здив остануваше.
p.s. кај си ма срц

хороскопски знак: DJ
Секогаш насмеан и инспириран од американскиот
life style дојде и постана DJ.
Соѕвездието на забавата беше на негова страна,
а неговиот телефон играчка главна.
p.s. Абе злато...

Elisaveta Martinova
Ivan Miladinoski
хороскопски знак: sportist
Секој час беше комична тензија
со висок степен на бисери за која беше
заслужена ѕвездата вградена во неговиот бурен
темперамент.
p.s. пиши двојка.

Nikola Mitanoski

хороскопски знак: iskrenost
Остави впечаток на нежност и природност
благодарение на планетата на искреноста.
Секогаш со интелегентни коментари,
втора клупа нејзина дестинација,
а љубовта ја имаше како своја окупација.
p.s. за греота

Maja Mojsoska
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хороскопски знак: blondi
Секогаш полна со позитивна енергија
ја направија ѕвездите на нејзиниот знак
кој ја докажа како посебна личност која знаеше
како да се бори
и за својот успех можеше се да стори.
p.s. уште колку има до крај

хороскопски знак: actrеss
Секогаш насмеана и понесена од соѕвездието на
снаодливоста
проследено со интересни коментари
и последна клупа секогаш најдобар избор за
препишувачката дејност,
позитивноста и духовитоста основен белег за нејзе.
p.s. глупа си мор?!

Nebi Jelds
Tawa Ni~evska
хороскопски знак: igraorec
Секогаш шармантен внимателен и добар другар
Докажан со четиригодишното дружење со неговиот
инмењак од иста клупа.
Заинтересиран за технологијата како негова
окупација.
p.s. Како е?

Igor Razmoski

хороскопски знак: dolgokosa
Зазеде место во соѕвездието на убавината,
расеаноста и вљубеноста.
Мирна личност со исклучителна добрина,
која знаеше совети да дели и лесно ги дефинираше
своите цели.
Долга коса, лакирани нокти, заљубена до уши, која
брзо се лути
беа нејзините основни атрубути.
p.s. Како не...!!!

Vesna Ristevska
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хороскопски знак: pravednost
Интелегентните испади и донесоа успеси кои ја
внесоја во центарот на соѕвездието
каде ни ја покажа својата одговорност,
дарба и креација.
Жедта за забава и направи темите за ноќниот
живот да и бидат преукпација.
p.s. мечка една!

хороскопски знак: trudojlubivost
Во сверата на смиреноста и вредниот дух
го покажа својот интерес кон италијанскиот јазик.
Зодијачкиот знак на Бубе,
е комуникативноста и складноста
во атмосверата на IV-10.
p.s. Абе лесно е то!

Emilija Risteska
Qupka Risteska
хороскопски знак: full volume
Мала и палава, со висок тон, приврзана кон своето
друштво,
со нејзините бисери прави вистински лом, која е таа?
Се разбира таа е малата Јуле, за која сигурно сите
сте чуле.
p.s. Еми...ооо Еми!!!

Julijana Slaveska

хороскопски знак: povlecenost
Планетата на молчеливоста и повлеченоста
беа белег во нејзиното соѕвездие.
Секогаш расположена за добра fotka и позитивна
насмевка.
p.s. Ај да се сликаме

Semra Sejdinoska
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хороскопски знак: besnata hrvatka
Долгата коса, стројната става и беа белег на
нејзината ѕвезда.
Едноставно можеме да кажеме дека беше
спортски тип, но и покрај тоа имаше свој
елегантен стил.
p.s. Дај пушти нешто српско

Marijana Solomun

хороскопски знак: manekenka
Торојниот ѕвезден спој е нејзината убавина,
интелегенција и позитивна енергија.
Желбата за постигнување амбициозни успеси
и го донесе највисокото место во
сите свери на животот.
Но не можеме да ја заборавиме нејзината
комуникативност и авантуристички дух
кој ја носи во нови предизвици.
p.s. Еј женски слушајте ваму...

Kristina Spiroska
хороскопски знак: buntovnik
Импулсивноста и љубопитноста беа често присутни во
нејзиното соѕвездие.
Нејзината натална планета беше свртена кон нови
предизвици
во сверата на успехот и амбициите,
но во главно најбучната без влакна на јазикот беше таа,
со трачарењето како нејзина главна страна.
p.s. дај да пробам, шо јајш?

Qupka Stavreska

хороскопски знак: romantica
Таа ја претстави ѕвездата на нежноста
и романтичноста.
Освен со своето срце како непресушен
извор на Love songs,
и поглед мил ги заведе сите
со својот елегантен стил.
p.s. леле многу ми се спијат...

Katerina Stojanoska
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хороскопски знак: tvrdoglavost
Ѕвездите беа заслужни тој да биде
еден од личностите што внесоа
енергија, смеа и направи да не ни биде досадно
средносколшкото секојдневие.
На часови воопшто не се седеше па затоа многу
неоправдани редеше.
Во основа за отцените не му беше гајле
а сепак успеа овие
4 години да се снајде.
p.s. не сум спремен
хороскопски знак: smile
Појавата на оваа личност чиј хороскопски знак
беше исполнет со волшебната насмевка
благодарение на сонцето во нејзиното соѕвездие
направи љубовта и редовноста во учењето да
бидат фактите по кои би ја запаметиле ние.
p.s. Катастрофа си!

Martin Taneski
Nina Terzijanoska
хороскопски знак: tenor
Личност со прекрасен глас
кој не будеше сите нас и се разликуваше
од сите во овој клас.
Учењето беше тоа кое ставаше главен акцент во
неговото соѕвездие,
беше мрачниот принц кој успеа да ги восхити
порфесорите со своите знаења.
p.s. Чичиричи че пордава тебе да те издржава
на масата че се кача че ти игра СА, СА

Igor Todorovski

хороскопски знак: stranka
Таинственоста и мистериозноста типичните
карактеристики за овој знак,
ставија акцент кој беше интересен за сите нас.
Тивок набљудувач во кој главно лекциите
имаа приоритет
во 4 годишната кариера ни остави впечаток како да
доагаше до некоја мината мистична ера.
p.s. е убооо!

Jasmina Traj~eska
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хороскопски знак: energicnost
Меѓу сите ѕвезди го зазеде местото
на најсветлата и најпозитивната ѕвезда.
Нејзината смеа не зарази сите за да не ни бидат
досадни дните.
p.s. Do you understand me?

Uti Xejlan

хороскопски знак: umetnicka dusa
Уметничката душа надополнета со нејзината
креативноста и специфичност која ја делеше од
останатаите ѕвезди во IV-10.
Плава коса, футуристичка фризура, јака и постојана
шминкаи огледалце во рака:
“Ана убава си и така”
p.s. We are here to change the game!!!

Ana Canoska
хороскопски знак: black queen
Мистичноста и убавината беа тие кои направија да ги
заинтересира сите.
Беше своја и често запрепастуваше со своите коментари.
Со својата исклучителна добра душа и позитивност влезе
во соѕвездиездието на хармонијата.
p.s. Дојди да те гушнам

Blaguna [ulevska

А сега за последен пат фрлете поглед во алманахот во чија душа
се крие животот на една генерација, нашиот средношколски
живот, тајната на една младост.
Прошетајте уште еднаш низ ходниците на сеќавањата,
повикајте ја младоста, тагата, запловете по водите на
радувањата, доведете ги среќните мигови на другарувањата.
Распарајте го срцето на нашите спомени, влезете во душата,
кренете ја чашата високо на небото, и наздравите некогаш за
средношколските денови, за незаборавните мигови.
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IV - 11

Vilma Celevska

Карактеристика: Акциона хероина
Слаба страна: Ненаспаност
Дестинација: Ноќни клубови
P.S. Да нормално ...

Карактеристика: Лут камионџија
Слаба страна: Љубовџија
Дестинација: Некаде во Подмоље
P.S. Не ја не можа овде да седа, не ја не можа
улицава да ја гледа

Hristijan Avramoski
Magdalena Avramoska
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Карактеристика: Изврсен интелектуалец
Слаба страна: Преокупираност со учење
Дестинација: Во „Славица“ на кафица
P.S. Ти мислиш ова е пали - вози?!?!

Ivana Angelovska

Карактеристика: „Освојувач“ на светот
Слаба страна: Како еднаш не затвори уста
Дестинација: Кај што дува ветрот
P.S. I was born to be wild

Nadica An|elkoska
Карактеристика: Ефикасност и ефективност
Слаба страна: стартки
Дестинација: Balance
P.S. Мафни се

Marija Bla`eska

Карактеристика: Таен агент
Слаба страна: Брзо долевање на нервоза
Дестинација: По чаршија
P.S. Ќе се отрујам со кокиче

Valentina Bogdanoska
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Карактеристика: Поп - дива
Слаба страна: Психичка отсутност на часовите
Дестинација: некогаш Spirit
P.S. Pokemon тргви ...

Карактеристика: Епоквентен господин
Слаба страна: Огромен број љубовници
Дестинација: Mezzoforte
P.S. Ти се епокветна џигрица

Elena Grozdanoska
Jovan Delov
Карактеристика: Оратор
Слаба страна: Претерано користење на
странски речник
Дестинација: само Park
P.S. Да прајме реално муабет

Dijana Jakimoska

Карактеристика: Мисионерка во IV 11
Слаба страна: Зелена, портокалова и
останатите џиш бои
Дестинација: кај што најмалку
се надеваш - таму е
P.S. Значит ...

Biljana Janakieska
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Карактеристика: Фудбалер во шпицот на IV 11
Слаба страна: Дезориентираност на час
Дестинација: пивница Тошо
P.S. Дај боже сите 1 да добиете

Lazar Jov~eski

Карактеристика: Филозоф
Слаба страна: Непознат вид
Дестинација: Unknown
P.S. Леле, песнава ...

Marija Karadim~e
Карактеристика: Дистрибутер на Оriﬂime
Слаба страна: Козметика и само козметика
Дестинација: Park Rulls
P.S. Си ја видела мечката...

Карактеристика: Секогаш во прва борбена линија
Слаба страна: Пуста љубов
Дестинација: Кордоба кај мусампине
P.S. Шо е бе ?! З’ш професорке така?!

Marija Kova~eska
Ilija Kordoski
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Карактеристика: Ловец на идеи
Слаба страна: Англискиов
Дестинација: Кралство Куратица
P.S. Море еј, за Куратица ти требит пасош...

Карактеристика: Фото модел
Слаба страна: Стоби Флипс - оние зеленине
Дестинација: у Park
P.S. Идат учитеукана

Ivan Kostoski
Marina Kostoska
Карактеристика: Profesoressa d’italiano
Слаба страна: Засега непозната
Дестинација: Некаде во ноќта
P.S. Ќе ти удрам еден секси чотек

Карактеристика: Карате girl
Слаба страна: Преплетување на јазикот
при одговарање
Дестинација: Карате клуб „Чоле“
P.S. Се збунив...

Du{anka Lekoska
Nadica Markovi}
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Карактеристика: Астролог
Слаба страна: Неодлучност
Дестинација: Лескоец Сity
P.S. Не знам мори ш’о зборвиш...

Katerina Meruxeska

Карактеристика: Кардиолог
Слаба страна: Доцнење на час
Дестинација: Видобишта на море
P.S. Да ти пукнит ... жила

Julijana Mitanovska
Карактеристика: Дива како ветрот
Слаба страна: Дечко фудбалер, по могучност
Шевченко
Дестинација: ...
P.S. Мене сите ме сакет

Карактеристика: Козметичар
Слаба страна: Минивал
Дестинација: Кај ш’о не е садена таму никнува...
P.S. Ш’о значит дека ...

Daniela Mo~aroska
Suzana Naumovska
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Карактеристика: Шпиун - 023
Слаба страна: Прекумерно спиење
Дестинација: Во сите кафани по тројчка...
P.S. Ова... Она... Тооо...

Карактеристика: Причина за постојаните
насмевки во класот
Слаба страна: Manchester United
Дестинација: Зад (над) шанкон во Cuba
P.S. Ш’о мајкати?

Beti Nikoloska
Igor Nikolovski
Карактеристика: Филолог
Слаба страна: Дрдорење отпоќе
Дестинација: Летница
P.S. Ми се кренаја сите сафри

Карактеристика: Психолог
Слаба страна: Bellisimo
Дестинација: Венеција на пловидба
P.S. Ме фати клетвата ...

Marija Pavleska
Marija Petrovska
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Карактеристика: Економист
Слаба страна: Страв од кучиња
Дестинација: Воска кај угорницана
P.S. Мене не ми се јајт

Vesna Ristoska

Карактеристика: Сирена
Слаба страна: Добри журки
Дестинација: Никаде, а секаде
P.S. Ви се сејт денеска нашколо

Elena Stankoska
Карактеристика: Секогаш нашминкана
Слаба страна: Огледало
Дестинација: Било каде
P.S. А шо ќе јајме?!

Карактеристика: Политичар
Слаба страна: Пелистерка со многу лимон
Дестинација: Balance
P.S. З’ш ко ... Pronto?! Чути!!!

Aleksandra Temelkoska
Tina Todorovska
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Карактеристика: Подвижна енциклопедија
Слаба страна: „Редовна на физичко“
Дестинација: Каде што има добра журка
P.S. Ми се спиет !!!

Карактеристика: Ветеринар
Слаба страна: Лесна избувливост
Дестинација: Меѓу двана моста Воска
P.S. Пусто старост!

\unnaz [evki

Mihaela Turmakoska
БИСЕРИ
Напишано на табла од Игор:
Извори на инфлација во услови на пазарна
економија
1. Извори на инфлација:
-Вруток
- Од Рамне Сушица до Ново Село
- од мама изворон (финансиски)
-Црн Дрим - накај морето
2. Во услови на пазарна економија:
-пазар во понеделник
- компирите поефтини за 5 ден.
- крастајчиња криви (трета класа)
28,6 ден.
Игор ја гледа Ацка
Ацка: Шо прајш бе?
Игор. Те внимавам!

На часот по музичко Данче и Марина имаа
распослано на клупата јадење
Проф.:Ај, овие менза отвориле!
Марина: Да не имат некој вилушка!

На часот по македонски јазик и литература
Проф. Стојан: Мачароска ми здосади, ќе те
прекрстам во Серкоска!

Проф. Стојан: А ре шо напрајв!
На часот по бизнис
Проф. Поликсена: Нацртав една табела, дури Проф: Душанка двојка!
ќе ви кажам и зошто не ја нацртав.
Душанка: Ми е гајле!
На часот по историја
Христијан: Илинденското востание се
кренало на 02. 08. 1944
Проф.: Ајде доброволци!
Наде А: Доброволците умреа четириесет и
друга.

Проф.: Ајде Ангелкоска стани. Не, излези на
Во автобус на екскурзија се правеше распоред табла.
Наде А: Убо!
кој како ќе спиеме во собите
Проф.: Кажи три началници во II С. В.!
Наде А: Марија оди зами клуч!
Наде А: Рузвелт, Черчил, Сталин и др.
Цело време ја зафркававме за тоа како ќе
Проф.: Шо се десило со Хитлер?
изгледа на визата
Некој: Испил вијагра и го самоубиле.
Бибе: А бе остајте ме на виза!
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Лазе: Да не имаш тампон стаено в уше?
Наде А: Тмпон в уше не се стават!
Илче: Утврдено е дека недостасуваат 5кg
гипс и 2kg табли!
Проф: Игор шо имаш в уста?
Игор: Слива!
Проф: Изелзи надвор!
Игор: Ама ништо не прам само ја лижам!
Проф: Ај побарајте коректор во друг клас!
Христијан: Немаме муабет!
Проф: Ти прва клупа кажи шо е реак!
Магде: (молчи)
Проф: spaceshatle
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Мики (географија): Бугаркине се убај жени, а
бугарине се грди ... жени!
Диди: Имаш 2 ленири?
Делов: (помисли на 2 денари) За што ти се, за
порака или за нешто друго.
Игор: И јас не видов дур не видов.
Проф. по англиски: Пливавме во водата
здогледавме една ајкула и почнавме да
трчаме.
Илче: Еве бе еве го пустија парново!
Ацка: Еј вистина?
Илче: Па еве буцит.
Ацка: Буцит ама не грејт!
Илче: Па то е финтата. Куче шо лајт не
касат!
Мирче: Ај Гигс дефинирај и на Тина лист од
средина!
Игор: Лист од средина претставува
сложето техничко - технолошки процес кој
претставува кинење на дел од средината на
тетратката и се врши предавање на трети
лица!
Тина: Е браос! Еве ти сега едно бонбонче!
Игор: Не фала! Не ги јадам овие, многу ми се
хистерични!

Делов: Ќе одам на меѓународно во Солун.
Отсек соло пеење, а подотсек - ѕвонче од
точак!
Иве: Шо си во хотросхоп?!
Делов: Проточен бојлер.
Иве: А подзнак?
Делов: Термостат!
Пред писмената по италјански
Ацка: Ко ќе ѕвонит не пискајте, то е моја
работа!
Ацка: Иве ај објасни!
Иве: Веќе ти објаснав (се чешла)
Ацка: Е па штом не сфаќам ништо, дај бар да
се исчешлам.
(подоцна)
Ацка (на Дијана): Зш е ова вака?
Дијана: (и објаснува)
Иве: Свати или сакаш да ти го дам чешелов?

Проф: Двојка!
Наде А: З’ш 2?! Станата су 100 пати!
Ацика: Тина ова тетраткава шо е од Мариче, Проф: 2 пати.
чива е ????
Наде А: Два пати не се малку пати!
Ацика: Тина, она чашиткана шо е на пенџере Проф: Ти дете шо не си на англиски како се
по шо предават/ Сигурно е некој јаизик!
викаш?
Тина: Не ма шо ти е, по македонски предават. Иван: Англиски...Иван!
Делов: Шо е демократија? Демос - народ,
кратос - сунет!

Проф: На шо ве асоцират Африка? На
банани... на црнци?!?
Марија: Карадимче! Не на крембананчиња!
Проф: Да не излезиш надвор и да јајш
крембананчиња.
Јуле: Да легнам на грбов и шубо некој да ме
чешат на грбов!
Марија Петровска разговара со Вале на час
по математика
Проф: Ај Ај, ти Марија се викаше? Излези на
табла да ја дорешиш задачава!
Марија (излегува се збркува целата)
Проф: Знајш шо пишиш? Шо ти е?
Марија: Не знам, вака професорке, наеднаш
ми дојде. Потресена сум!
Карадимче: Купи си антистрес!
Игор: Кој на другиот гроб му копа, 500 ден.
дневница ќе земит!

Проф: Дали некој од вас чита детективски
приказни?
Игор (мрда со прстите од раката)
Ацка: Тина прстон од Игор ко мењач е. Кажи Игор: The magical camapue!
Илче!
Лазе: Еј Гигс, имат уште 3 min.
Игор: Yes, немат да не станит
На часот по ликовно.
Данче: Yes, единици ќе имаме!
Проф: Што е линија?
Кико: Геометриска фигура
Проф: Станкоска стани!
Еч: З’ш?
Проф: Ама стани!
Еч: Ама з’ш?
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IV - 12

Milena Jak{ovska

Taen agent 001 - Bla`eski Qube
Agentot Qube umee{e na site
preostanati agenti da im ja ispuka
vistinata vlice so dva zbora.
P.S. “Da se razberime!”

Taen agent 002 - Bo~varoski Jovan
Agentot Jo{ko vo na{ata 4 godi{na
misija se istakna so strelaweto na {egi
vo smrtno dosadnite i beskrajni ~asovi.
P.S. “Ne bev jas...”

Jovan Bo~varoski
Qube Bla`eski
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Taen agent 003 - Gavriloski Boban
Agentot Boban ima{e prili~no agresiven
stav pri spravuvaweto so sekojdnevnite
obvrski,a so negovite neartikulisani
zvuci umee{e da privle~e vnimanie.
P.S. “E sega {o naprajv?”

Taen agent 004 - Grma{koska Marija
Agentot Maca znae{e da zapleni mnogu
ma{ki pogledi.Poseduva {armantnost i
prestavitelnost koi ja dopolnuvaat nejzinata taktika za fa}awe komplimenti.
P.S. “Imam u`asna migrena”

Boban Gavriloski
Marija Grma{koska
Taen agent 005 - Grujoska Katerina
Agentot Kate ne saka{e da se fali so
nejzinoto zlatno srce, no samo {to }e
otvore{e usta uspeva{e da gi privede
depresivnite lica.
P.S. “Glava me bolit i mi se spiet”

Katerina Grujoska

Taen agent 006 - Jonoska Julija
Agentot Jule reagira{e samo po potreba.
Be{e pritaeno vredna,no i otvorena za
pomo{ za ostanatite agenti za sovladuvawe na naizgled nere{livite problemi.
P.S. “[o imalo vo pismenata?”

Julija Jonoska
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Taen agent 007 - Josifoska Simona
Agentot Sim~e umee{e da gi zbuni
na{ite pretpostaveni so nejzinoto
snao|awe za da si pomogne na samata sebe i
na ostanatite agenti.Ti blagodarime.
P.S. “Ni{to neznam!”

Taen agent 008 - Kitanoska Biljana
Agentot Bibe vo sekoe vreme raspolaga{e
so najnovi informacii za promenite
vo na{ata misija.Se ja interesira{e i
se doznava{e.Pudrata be{e nejziniot
za{titen znak.
P.S. “Kaj be{e mor?”

Simona Josifoska
Biljana Kitanoska
Taen agent 009 - Krleska Ana
Agentot Ana be{e najhrabriot agent vo
na{ata misija.Sekoga{ ima{e smelost da ne
brani i pravda pred na{ite pretpostaveni, a
obukata ja ukrasuva{e so biser~iwa.
P.S. “Profesorke mo`it da izlezam nadvor?”

Ana Krleska

Taen agent 010 - Krleski Nikola
Agentot Krle od 24 ~asa,25 ~asa gi
reklamira{e negovite zap~iwa.Ovoj
agent 4 godi{nata misija ja zavr{i so
optimisti~ki duh i jaki frizur~inja.
P.S. “Na primer...”

Nikola Krleski
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Taen agent 011 - Lu{koski Aleksandar
Agentot Qu{i sakase da se per~i so
negovite razvieni muskuli. Agent so
raperski stil koj odi na bildanje.
P.S. “Blink Blink”

Taen agent 012 - Mijailovi} Nadica
Agentot Nade razgovara{e so ostanatite
agenti kristalno jasno prestavuvajki gi
nejzinite pogledi za na{ata misija. ~esto
bleska{e so zanimlivi predlozi.
P.S. “E ubo more!”

Aleksandar Qu{koski
Nadica Mijailovi}
Taen agent 013 - Naumoska Elena
Agentot Elena sekoga{ be{e zabele`ana
i prepoznatliva po nejzinite besotilaci.
Agentov prave{e da e zabavno sekade kade
{to be{e dosadno.Ve predupreduvame: Ovoj
agent e specijaliziran za razotkrivawe na
va{ite `ivoti.
P.S. “Navistina, ni{to ne naprajv.”

Elena Naumoska

Taen agent 014 - Naumoski Jane
Agentot Jane be{e naj{mekana faca vo
na{iov oddel.Dava{e qubov na devoj~iwata
koi ja baraa ili ja zemaa od nego.
Bravo za Jane!
P.S. “Kaj si ma?”

Jane Naumoski
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Taen agent 015 Naumoska Nada
Agentot Nade se istaknuva so
ubavina,stil,elegancija.
Pokraj ovie osobini Nade e odli~na drugarka i intelegentna li~nost.
Agentov e sovr{enstvo bez mani.
P.S. “Ne se zamaram”

Taen agent 016 - Nikoloska Ivana
Agentot Ivka so nejziniot milozvu~en
glas znae{e da gi razne`ni srcata i na
najstrogite pretpostaveni. Vo nejziniot
udel vo na{ata misija za pofalba be{e
nejzinata iskrenost i dobronamernost.
P.S. “Kako si saka{ ti.”

Nada Naumoska
Ivana Nikoloska
Taen agent 017 - Noveska Qubica
Agentot Bube ne saka{e da se me{a vo tu|ite
`ivoti, a ne saka{e da i solat pamet ni za
nejziniot `ivot. Skromno u~estvuva{e vo
akciite,no znaeme deka ja imavme nejzinata
podr{ka.
P.S. “Lele,zamrznav!”

Qubica Noveska

Taen agent 018 - Petreska Elena
Agentot Elena koga objasnuva{e saka{e
drugite agenti da ja razberat i pritoa
u`iva{e vo uka`anoto vnimanie.Nejzinite
omileni lokacii za istaknuvawe na moda i
elegancija vo dvi`ewe bea
KADMO i PARK.
P.S. “[o se glupira{ be?”

Elena Petreska
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Taen agent 019 - Petreski Blagoja
Agentot Bale vo ovie 4 godini celosno
ja opravda negovata odgovornost i ja
podr`a so negoviot odli~en izgled i
neodolivi parfemi.
P.S.“[o e?[o saka{?”

Taen agent 020 - Pecioski Filip
Agentot Filip be{e primer za ostanatite agenti.Sekoga{ ureden,smiren i
snaodliv vo sekoja situacija.So eden zbor
dostoen za titulata LIDER
na na{iot oddel.
P.S. “Site otsutni da gi zapi{ite!”

Blagoja Petreski
Filip Pecioski
Taen agent 021 - Risteska Aneta
Agentot Anet~e mo`e{e da go prikrie
nejzinoto golemo srce, no ne mo`e{e da ja
skrie dobrodu{nosta koga zboruva{e.
Si go saka semejstvoto i drugarkite,
a za ostanatoto ne se zamara.
P.S. “Ti {o mi praj{?”

Taen agent 022 - Sekuloski Goran
Agentot Gonde e najtip~e vo na{iov oddel.
Sekoga{ so sredeno frizur~e, dobra kombinacija na obleka i lice kako bebence.
Mnogu devoj~iwa go brkaa,
no toj si saka{e samo edna.
P.S. “More, glup eden!”

Aneta Risteska
Goran Sekulovski
131

ALMANAH - GENERACIJA 2007-2008 - OSU "Sv. Kliment Ohridski" Ohrid

Taen agent 023 - Siljanoski Sa{o
Agentot Sa{e kaj i da be{e, kakva bilo
obvrska da ima{e samo eden pogled kon Jane
i Sa{e se “drecka{e” od predmetot {to se
nao|a{e pred nego. Ovoj agent be{e “mrza”
ama pred se golem drugar.
P.S. “Jane me smejt...he,he”

Taen agent 024 - Spiroski Qup~o
Agentot Qup~e postojano vo akcija.
Ili vo pivnica, po ~ar{ija, vo Balance...
Niedno devoj~e ne uspea da go smiri.
Mo`ebi ne gi saka{e site ama drugaruva{e
ba{ so site. Dobiva medal za drugarstvo.
P.S. “Eksik i pa~a i pitulici”

Sa{o Siljanoski
Qup~o Spiroski
Taen agent 025 - Spiroska Olivera
Agentot Oli bleska{e so nejzinoto grom
telo.Nejzinoto srce ne i dozvoluva{e da gleda
nekoj osamen.Taa vedna{ doa|a{e pri pomo{.
Oli e srcence.
P.S. “Maco, aj pobrzo!”

Olivera Spiroska

Taen agent 026 - Srbinoska Kristina
Agentot Kiki deluva{e mirno vo sekoj pogled.
Vredna i rabotliva,spremna da pomogne na
onie pomalku intelegentnite kaj koi posle
nejzinata obuka vedna{ se poznava{e
podobruvawe.
P.S. “Na kogo ispra{vela?”

Kristina Srbinoska
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Taen agent 027 - Stankoska Fanija
Agentot Fani vo na{ata 4 godi{na misija doka`a deka e podgotvena so `ivot da
go odbrani nejzinoto mislewe.Ovaj agent
pokraj sigurnosta vo sebe poseduva{e i
slatko lice po koe patea mnogu mangupi
od Ohrid i po{iroko.
P.S.”Lele, }e umram”

Taen agent 028 - Stevoska Lidija
Agentot Lide be{e na{edo el{ansko rip~e.
Ovoj agent sekoga{ navremeno i uspe{no gi
zavr{uva{e obvrskite,a pri toa gi ostavi
bezbroj nasmevki za pametewe.
P.S. “Lele ak me stanit”

Fanija Stankoska
Lidija Stevoska
Taen agent 029 - Tankoska Angela
Agentot Angel~e so roxiwa t.e. Xeqa si
gi saka{e site. U`iva{e da se opu{ta po
~ar{iskite kafeterii i da se `urka na popsrpska muzika,`ivee{e so zamislata
da bide inspektorka.
P.S. “Sve e ojdeno!”

Taen agent 029 - Traj~eska Ivana
Agentot Ivana ne znae{e da izgovori lo{
zbor. Vo na{ava misija nikoga{ ne poka`a
nervoza tuku naprotiv be{e smirena i
tivka, no fer za sekogo.
P.S. “Interesno!”

Angela Tankoska
Ivana Traj~eska
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Taen agent 031 - Tripunov Oliver
Agentot Oli ili popoznat kako Cajo be{e
komedija prava.Pred sekoja zlonamerna
re~enica vozvra}a{e so razotkrivawe na
gre{kite na taa li~nost.Cajo e zakon.
P.S. “Ne be, kakva ~ar{ija”

Taen agent 032 - Trifunoska Katerina
Agentot Kate napravi rastur so nejzinite
kul par~iwa obleka.Taa be{e otvorena t.e.
hrabra na sekogo da mu go iska` i nejzinoto
mislewe.Slatka e i zaqubena.
P.S. “Gospod da ~uvat”

Oliver Tripunov
Katerina Trifunoska
Taen agent 033 - Cvetkoska Hristina
Agentot Kiki e pametna kolku za 3 li~nosti.
Sekoga{ za ne{to zagri`ena, no poradi ovoj
fakt i interesna. Agent so dobronamerno srce
i mnogu mnooooogu bujna kosa.
P.S. “Lele {o }e prajme?”

Taen agent 034 - [apkaroski Vlado
Agentot [uki e fer li~nost. Poseduva{e
intelegencija koja ja poka`uva{e samo
koga be{e primoran. Drugar e, na {egi ne se
lute{e, samo se sme{ka{e.
P.S. “Skrateni se ~asojve”

Hristina Cvetkoska
Vlado [apkaroski
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Za na{ata po~ituvana klasna rakovoditelka - Milena Jak{oska
Vo ovie godini koga gre{kite bea predizvik za na{ite ludi glav~iwa, na{ata
klasna prevzede del od roditelskite obvrski so cel da ne naso~i kon vistinskiot
pat.Taa be{e so nas i vo dobro i vo lo{o.Znae{e da ne iskara koga gre{evme.
Ne veruvam deka Vie, po~ituvana profesorke ili nekoj od nas ke gi zaboravi
klasnite ~asovi na koi sekoj se snao|a{e kako znae{e i umee{e za “opravdanite”
odsustva. Nema da gi zaboravime momentite koga bleskavte so va{ata
nasmevka na na{ite brilijantni biser~iwa ili koga se lutevte na nas za na{ite
“herojski” ispadi. No sekoga{ zaedno znaevme da gi sredime problem~iwata. Za
kraj draga profesorke mora da priznaeme deka ne mo`evme da pronajdeme
dovolno ubavi zborovi za vas. So ovie zborovi koi skromno go opi{uvaat Va{eto
razbirawe, podr{ka, posvetenost i dobronamernost sakame da Vi se zablagodarime za se {to storivte za nas “Tajnite agenti od IV 12”. I pokraj site korisni
raboti i soveti na koi ne nau~ivte, se}avajte se deka vie od “zeleni de~iwa”
uspeavte da izdignete zreli li~nosti, ekonomisti koi so krenati glavi }
e za~ekorat vo univerzitetite. Bidete gorda na sebe zaradi va{eto zalagawe
bidej}i nie sme gordi so vas.
So po~it!!!
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