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IV -1
„Уметноста е во животот, и животот е во уметноста“
Иако можеби не бевме секогаш правилно сфатени, ние знаевме и верувавме
дека секој поседува способност да ја развие уметноста во себе.
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IV - 1
Никој не би одрекол дека на уметникот освен волја и потенцијал
му е потребна и поддршка, како столб, како факел кој го
осветлува патот и му дава вистински терк. За нас и за
развојот на нашата уметност бевте вистински водач кој со
сите сили се трудеше да нè оспособи во секој поглед, личност
без која ние немаше да бидеме ова што сме постигнале сега!

Kristina Qubisavljevi}

- уметник за германска култура
- карактеристики: тивок, мирен,
добродушен и дисциплиниран
- дестинација: Пробиштип
- потенцијал: неодреден

- уметник по дизајн
- карактеристики: тивка, трудољубива,
повлечена, добродушна, а при испитување
потреба од вештачко дишење
- дестинација: пивница
- потенцијал: висок успех во областа на
туризмот
- П.С „Уште колку имат од часов?“

Marija Baloska
Denis Ajdaroski
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- уметник за кршење женски срца
- карактеристики: честа импулсивност,
забавен, отворен, ретко посетување настава,
а спиење на оние часови кои ги посетуваше,
вожња со џипон на Галичица
- дестинација: God knows where
- потенцијал: /
- П.С „Рајко, ај брат да си ојме!“ (секој ден)

Kristijan Veqanoski

- уметник инспириран од црешовите гранки
- карактеристики: секогаш насмеана и
весела, пријатна и мирна, добро снаодлива
кога станува збор за јазиците
- дестинација: во шема со Искра
- потенцијал: експерт по германистика
- П.С „Черешна се од корен корнеше, Маца се
од Варош делеше“

Marija Georgieva
- уметник кој добро се снаоѓа на полето на
германскиот јазик
- карактеристики: искрена и забавна личност,
ведра и откачена, лесно запаллива, тешко
убедлива и секогаш во пар со Бубе
- дестинација: Лапидариус и Куба
- потенцијал: професор по германски јазик или
модел
- П.С „Професорке, готова сум“, „Дал она
зна“ (по 1 000 000 пати на ден), „Сечаш ли се
лепи громе мој“ (посветена од Роки)

Iskra Grup~e

- уметник за дооолги телефонски разговори
- карактеристики: добродушна и весела,
друштвена и малку инаетлива, поспана на
часови по филозофија
- дестинација: ???
- потенцијал: лаборант бр.1
- П.С „Е, не можам да ти помогнам!“

Daniela Dimitrievi}
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- уметник инспириран од музичкото
творештво во сите сфери
- карактеристики: безвучно смеење, одлично
познавање на англискиот јазик, добродушна,
советник за сите проблеми и нивно психолошко
разгледување, секогаш распеана и насмеана
- дестинација: пред зграда со кучето Насте
- потенцијал: професор по англиски јазик,
пејачка или психолог
- П.С „Ѕвезда је веч роџена“, „Абе лудило“
- П.П.С „Леле Роки ќе те зеам со бокс жими
сè! Ти си луда!“

Qupka Jakimoska

- уметник за хумор и сатира
- карактеристики: секогаш ама баш
секогаш насмеан заради што често страда
кај професорите, многу кроток и добар, со
солидни познавања за историја
- дестинација: Рача-Охрид-Рача
- потенцијал: гинеколог
- П.С „Паа... професорке... паа...“
- П.П.С „Нешчо трето“

Ilija Klimoski
- уметник за изведување слободни фрлања и
тројки
- карактеристики: ведра личност, добро
„поткован“ спортист со многу медали во
својата колекција
- дестинација: Охрид-Струга-Охрид
- потенцијал: врвна кошаркарка
- П.С „Професорке ќе ме ослободите да одам
на тренинг? Сега имам комбе за Струга“

Naumka Kuzeska

- уметник за глума (штета што никогаш не
ни ја демонстрира својата способност)
- карактеристики: мирна и кротка,
најверен слушател на MTV-музика, наш
вечен снабдувач со салфетки
- дестинација: исклучиво Велгошти
- потенцијал: глумица
- П.С „Еден збор, еден алтан“

Marija Lekoska
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- уметник за естетска убавина
- карактеристики: заразно смеење и тресење
до немајкаде притоа, дружељубива и личност
која носи повеќе шминка отколку книги за на
школо
- дестинација: „Езерка“, „Нарцис“, Косел и
„Мечкина дупка“
- потенцијал: лаборант бр.2 или козметичар
- П.С „После тебе ко да сум... упс!“

Marijana Naumoska

- уметник за фризури
- карактеристики: јако комуникативен дечко,
весел и постојано замуабетен на телефон
- дестинација: на фудбалско игралиште
- потенцијал: фудбалер
- П.С „Долга сметка, долга љубов“

Vladimir Nejkoski
- уметник за брзи интервенции
- карактеристики: ведра и позитивна,
зборлеста, личност која редовно нè ваѓаше на
часовите по математика, слаба страна на
професорите
- дестинација: КУД „Отекс“
- потенцијал: цајканче
- П.С „Јасно, јасно... да, да, многу јасно...“

Aleksandra Nikoloska

- уметник за метал музика
- карактеристики: испуштање
неартикулисани гласови од рано на сабајле,
паметен, конфликта личност кога станува
збор за турбо-фолк музика
- дестинација: „Balance“ и пред „Сонце“
- потенцијал: политичар или водител
- П.С „Шеќеринска е ослободена од на хор“
- П.П.С „Cowboy from hell“

Tome Nikoloski
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- уметник за поезија
- карактеристики: добродушна и доста
дружељубива, ретка посетеност на настава,
честа поспаност и незаинтересирана
- дестинација: Велгошти
- потенцијал: добитник на Нобелова награда
- П.С „Дивата јас“

Marija Peroska

- уметник за „мистериозно“ испарување од
часови
- карактеристики: воглавно весела и
насмеана, со мали испади на бес и вечно
крената лева веѓа
- дестинација: Косел
- потенцијал: стјуардеса
- П.С „Пилето ми пее рано на сабајле,
разбуди се Бице ајде“

Biljana Petroska
- уметник за конфликти со професорите
- карактеристики: редовно бегање од часови,
избувливост, духовитост, често менување на
расположение, искреност
- дестинација: „Age“
- потенцијал: /
- П.С „Сите жени се к*рви“
- П.П.С „Јас поголема женска од неа иам, та
мене ќе ми покажвит авторитет“

Darko Rajkovi}

- уметник вљубен во италијанската култура
- карактеристики: весела и насмеана, без
способност за поткажување за време на
писмени или испитувања
- дестинација: у будучности некаде во Италија
со високи потенцијали за малку погоре
- потенцијал: експерт по италијански јазик
- П.С „Можит доброволец?“

Maja Risteska
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- уметник за уживање
- карактеристики: спиење на часови, весел,
добар, откачен и духовит
- дестинација: „Taboo“
- потенцијал: правник
- П.С „Брат, четврток не идаш на школо,
петок си го спојвиш со викенд и тек
понеделник на школо... мети си!“

Stev~o Sidoroski

- уметник за хорско пеење
- карактеристики: страстен обожавател на
Manchester United, добродушна и тивка
- дестинација: пивница
- потенцијал: лингвист
- П.С „Ммм, вкусно како „Orbit“ портокал“

Katerina Siqanoska
- уметник по стилистика
- карактеристики: весела и добродушна,
малку тврдоглава, експерт за компјутери,
хористка, поседува одбивност кон звуци
од Nokia, двојник на Шеќеринска од
политичката сцена
- дестинација: Ars Nova
- потенцијал: стилист или информатичар
- П.С „Ај Иљо ќути дан ти ја залепан една!“

Marija Spirovska

- уметник кој редовно касни на прв час
- карактеристики: весела и искрена, „точна“
како швајцарски саат, доста дружељубива,
ноќна птица
- дестинација: секаде
- потенцијал: менаџер
- П.С „Зајко од сабајле на школо не одеше,
зошто од поручек беше...“
- П.П.С „Дању спавам лудујем ночу, баш ме
брига живик како хочу“
- П.П.П.С „Oh my God, каков е напраен“

Katerina Trajkovska
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- уметник за фрлање креди, ташни, па чак и клупи и
столови, ставање корпи за ѓубре на глава...
- карактеристики: добра, голема инвентивност,
лидерски способности, повеќе љубител на црево в
рака отколку пенкало, духовитост, снаодливост,
позајмувач на пенкала кои во принцип никогаш не ги
враќа, телефонска поврзаност со цела Македонија
- дестинација: бараки „Горанин“ и воедно низ цел
град на мотор или со Passat-он
- потенцијал: sexy бизнисмен или прва постава
„Комунално“
- П.С „Ќе те зеам со бокс в матка“, „Од мене и Бог
је дигнуо руке“
- П.П.С „Геге му е*ел матер со нож“

Simona Todoroska

- уметник за кревање тегови
- карактеристики: добродушен, фраер,
друштвен и забавен
- дестинација:/
- потенцијал: /
- П.С „Ја има еден, не ја два че донеса“
- П.П.С „Sexy брачед in the mix“

Aleksandar Trajanoski

- уметник за најспокојно спиење на часови
- карактеристики: многу добар, тивок и
понекогаш малку изгубен
- дестинација: на компјутери
- потенцијал: /
- П.С „Пато масовно... за цело село...“

Qup~o Trifunoski
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Кога ќе го читаш овој алманах, не е лесно само да ги завртиш странците, бледо да ги разгледаш овие ликови и да заминеш...
овие неколку страници носат потешко бреме од било кои други кои ќе ги прелисташ во животот, полни се со белезите на еден
нов свет, кој ние се потрудивме да го зачуваме од сето она мрачно и монотоно во животот... Не е лесно да поминеш преку сè
што тие говорат...И тогаш кога сите ние ќе бидеме далеку од средношколските години, нема да изоставиме да се присетиме на
минатото кое го зачувало споменот за навек.
Додека мечтаевме по возвратената младешка љубов, помирна душа и поспокоен живот, не забележавме дека сме добиле сè
што ни е потребно, добивме среќа, љубов, радост, ведрина и вистинско пријателство. За сите оние среќни моменти на нашиот
сладок соживот, ние знаевме дека сме еден крај друг без разлика на сè.
А бевме и најозлогласени и најкритикувани и најнемирни... бевме и кафе бар „Тито is not dead...го видов“ и КПД „Идризово“
и „специјална“ паралелка... Ама бевме, сме и со сигурност ќе останеме единствени и незаборавени! Некаде далеку, во едно
топло катче, засекогаш остануваат да му пркосат на времето милиони спомени, милиони насмевки и солзички, милиони шеги и
будалаштини, сите заедно да сведочат за клас кој останува да се памети!
И сега, после сè, четири пати заедно ја доживеавме есента, зимските снегови, пролетните љубови и летните авантури, нашите
очи сега сјаат повеќе, нашите срца љубат подолго, нашите раце нудат повеќе, нашите прегратки се потопли...
И иако крајот на овие зборови надоаѓа, вети ми дека тој нема да го запечати и споменот. Зошто по редот на работите „со
секоја средба се раѓа и разделба“. Ама овојпат, ова е само делумна разделба со начинот на кој ние, овде, го живеевме животот, а
она што се роди сега меѓу нас е неделиво и неуништливо. Овојпат, разделбата претставува почеток на раѓањето на спомените!
Нека овие страници бидат препрека на патот на заборавот. Не дозволувај прав да ги прекрие, како што ние, во ова време, не
дозволивме никој да нè избрише или уништи!!!
By Љупка
БИСЕРИ:
И уште еднаш би се присетиле на еден најмал дел од шегите што секојдневно нè смееја до солзи:
* - Искра: „Професорке, за писмената да носиме дигитрони?“
- Лујза:„ Ами како, не ќе рачунате пешки!“
* - Проф. По музичко: „Ти Владимир, за шо ќе одговараш?’
- Влатче: „За Штраузен“ (Штраус)
* - Љупка (во 7:30 сабајле) „Сабајле се будам и нешто слушам.... и се чудам... шо мирисат, шо мирисат....?! (а то уствари ѕвонит
аларм)
* - Лујза (како коментар на еден наш проект) „Другото е добро, ама ви треба шема, 100 пати ви реков да напрајте, како вака
без шема... џабе ви е со ова ако немате шеми!... Ајде, имат некој друг коментар за проектов?!“
- Марија П: „Јас професорке... немаа шеми!“
* - Тримчева: (муабет за таленти и генијалци) „И какви требит да бидат тие, требит да се интелигентни?“
- Искра: „Не морат!“
- Тримчева: Е како не морат, какви требит да бидат, ретардирани?!?“
* - Марија Б.(при испитување психологија) „Посебни состојби на светот (свеста) се хипноза, сугестија, емброзија
(емптарија)...“
- Искра: „Е, имат таква аптека!“
* - Марија С. (при решавање крстозбор) „Абе, персонификација за небо?“
- Љупка: Леле, Мар-Маре, то во секој крстозбор го имат“
- Марија: Урнебес?!?
* Владимир: „Стоногалка со три нозе“
* Проф. по математика: „Побрзо отказ ќе дам отколку тебе двојка да ти пишам“ (за Роки)
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* Балоска М.:„Хитлер и жена му на крај биле самоубиени“
* Рајко: „Кате е зајак од родот вратари, само на врата сејт“
* Проф. по математика: „Ако знајш седи, ако не да не губиме време“
* - Проф. по англиски: „Рајковиќ си напрај муабет по телефон?“
- Рајко: „Не професорке, не прам муабет“
- Проф: „Е, кого го лажиш?“
- Рајко: „Вас!“
* Лујза: „Ај ти кажи ми шо се то авиони?“ (анјони)
* Тримчева: „Ви кажав од први септември, за мене важит ко ќе речите „Немам учебник!“ Не важит то!“
* Класна: „Климоски мене не ме интересират оправдание за сабота, кажи му на твојот лекар дека сабота не учиме!“
* Аце (раскажвит за Григор Прличев) „А извесно време работи и како терезија“ (терзија)
* (за штрајкот за екскурзија) служителката Илинка: „Перо ми рече да излезит надвор да ги смирит некој маж“
- Тримчева: „Ам јас не сум маж“
* Проф. по математика: „Томе, ај ак сакаш да не викам?“
- Томе: „Сакам!“
* (на час по математика професорката испитвит)
- Роки: „А вие професорке знајте колку се два-тринаесет по пет-шеснаесет?“
* Влатче (во писмена при набројување епски дела) „Растрес...“ (расказ)
* Роки: „Се осеќам ко во собрание... мир во судницата!“
* (на час по математика учиме за веројатности)
- Проф.: „Ако фрлачот нишани во пикадото, веројатноста да погоди е...?“
- Рајко: „А ако фрлачот немат раце, професорке?“
* - Кичо: „Тие се нешто Влавој... јас сум Влав“
- Љупка: „Власи Кичо, Власи!“
- Кичо: „Епа, јас сум Влас“
* (при испитување и поткажвење)
Марија С. „Теророт го вршел Арамбаша некој“ (Али-паша)
* Тримчева (на Маја) „Шепни потивко, да не можам да те слушнам!“
* (на филозофија 15 души отсутни)
Проф.: „Кој е отсутен?“
И сите ги набројвет...
Проф.: „И Јулија сигурно не е тука“ (за Илија)
* Проф. по англиски: „Шо е ’refuse?“
- Маја: „Рефус“
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IV - 2
I koga bi mo`ele da birame, nieden od nas ne bi odbral da u~i vo drug klas. Ne bi mo`ele
site klasovi da se pofalat so slogata {to ja imavme nie. Sekako ima{e brojni {egi {to gi
ka`uvavme na smetka na drug, no seto toa be{e del od rabotite {to ne zbli`uvaa, smeeja i
pravea topla atmosfera. I ne slu~ajno ja izbravme temata “osomni~eni” na koja pi{uvame,
zatoa {to nema{e den nekoj od nas da ne bide pobaran za napraveno “zlostorstvo”, vo najdobar
slu~aj bevme barani zaedno, kako cel klas, bez isklu~ok.
I navistina koga }e se donese{e odluka, naj~esto za masovno begawe, site ja podr`uvavme,
u~estvuvavme vo nea i zaedno gi snosevme posledicite. Mo`ebi bevme ko{mar za profesorite i
im se vra}aa nozete nanazad koga vleguvaa vo na{ata u~ilnica, no istite i priznavaa deka samo
vo na{iot klas tolku iskreno se nasmeale.
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IV - 2
Zoran Rodi}: toa e profesorot {to sedna na
obvinitelnata klupa vo IV godina. Iako pred nas ja
poka`uva{e svojata postroga strana, potajno gi
zastapuva{e na{ite interesi pred ostanatite
obviniteli. Sekoga{ be{e podgotven da odgovori na
na{ite uslovni barawa i da bide dobro dru{tvo vo
na{ite slobodni aktiovnosti. Iako bezuspe{no, se
obide da vospostavi kontrola nad slednite
34 osomni~eni:

Zoran Rodi}

H.K. 19 osomni~ena za kr{ewe srca. }e ja
prepoznaete po ubaviot rakopis, dobroto
raspolo`enie i ve{toto iznao|awe temi
na razgovor.
KAZNA: ]e se oslobodit pod uslov da ne go
skr{i i srceto na biiiiiiiiip
CITAT: Carica sum, nemat {o!

B.V. 18 osomni~en za opsednatost so `eni. ]e go
najdete “zaka~en” na internet a }e go prepoznaete
po najzaraznoto smeewe, muabetite za Aleksandar
Makedonski, religii i sl.
KAZNA: 3 meseci uslovno SAMO so edna `ena
CITAT: brat~e, ova-ona, sî se vrti okolu ke{

Hristina Kuzmanoska
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Z.S. 19 osomni~en za izveduvawe
nedozvoleni akrobacii. ]e go najdete
zastanat na race na nekoja klupa kade {to
logi~ki objasnuva nekoja pojava
KAZNA: zabrana za ru{ewe na svetskite
rekordi vo odewe na race
CITAT: ami, }e po~ekame malku

Zoran Stankoski

A.A. 18 osomni~en za {verc na srebro
od Turcija. ]e go prepoznaete po
portokalovata bakembarda, slatkata
nasmevka i mudroto mol~ewe
KAZNA: zabrana za dru`ewe so
osomni~eniot F.R
CITAT: u`ivajte ne nî brket

Abip Abduraman
F.R 18 osomni~en za dominacija nad
okolinata. ]e go najdete sednat vo nekoj
kafi}, a }e go prepoznaete po pi{uvaweto
rimuvani pesni, {egite na smetka na drug i
nekontroliranoto peewe.
KAZNA: 1nedela, 2 dena, 3 sati i 4minuti
vo samica
CITAT: jas sum direktor ovde

Filip Risteski

G.S. 18 osomni~en za nemawe vlakna na
jazikot. ]e go najdete vo konflikt so
pripadni~ka od pone`niot pol, odbrana na
svojot stav ili ubeduvawa deka e car
KAZNA: da sednit na
carskiot prestol 16 dena
CITAT: abe, ne se zamaram so ni{to

Goce Smi~eski
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J.P. 18 osomni~en za izveduvawe
mafija{ki aktivnosti. Najverojatno
nema da go prepoznaete poradi promena
na stilot, ama eve mala pomo{: sekoga{
e nasmean poradi gluposta {to ja ka`al
prethodno
KAZNA: zabranet pristap vo
Italija(osobeno Sicilija)
CITAT: kakvi pari bara{ bre?!

Jovan Pepelkoski

V.M. 19 osomni~ena za kradewe muziki od
site telefoni i nivna preproda`ba.
]e ja prepoznaete po peeweto na
najnovite hit~iwa, prifa}awe na
pokanite za zabava i otvorenosta vo
iska`uvaweto ({o na um-to na drum)
KAZNA: zaplenuvawe na mobilniot
aparat vo rok od 2 nedeli
CITAT: ti pa{e {o mi praj{?

Viktorija Murgoska:
R.N. 19 osomni~ena za nelegalno begstvo
od Struga vo ohridskata gimnazija.
]e ja najdete vo nejziniot stan vo
dru{tvo so ostanatite osomni~eni,
a }e ja prepoznaete po dobrinata i
srame`livosta
KAZNA: aktivno u~estvo vo razgovor
minimum 24 ~asa
CITAT: profesor, opravdanie }e donesam
sledniot ~as

Rosana Naumoska

K.T. 19 osomni~ena za hakerstvo vo
policiskite kompjuteri. ]e ja najdete
strogo vo dru{tvo so osomni~eniot
B.T. ili aktivno vklu~ena vo razgovor
na slobodna tema
KAZNA: zabrana za pristap do bilo
kakov RS vo rok od 38 dena
CITAT: vo ovoj klas rima nema da ima
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J.K. 18 osomni~ena za pregolema gri`a za
sebe. ]e ja najdete pred ogledalo kade se
voshituva na sebe si, a }e ja prepoznaete po
dobrata frizura, dolgite i sredeni nokti
i specifi~noto smeewe.
KAZNA: 2 meseci zabrana za pristap do
bilo kakvi preparati za razubavuvawe
CITAT: ne stanvam, ne se zamaram, sram mi e

Jasmina Koloska

V.V. 19 osomni~en za nelegalen transport
na mali zeleni su{testva od drugi
planeti (osobeno od Mars).
]e go prepoznaete po besnata frizura, a
mo`ete da go najdete na nekoj fudbalski
teren ili zaspan na nekoja klupa.
KAZNA: zabrana za napu{tawe na
planetava vo rok od 45 dena
CITAT: trebit da imame dvojka samo z’{
sejme vo klupive

Vlatko Veqanoski

G.A. 18 osomni~ena za prekumerna upotreba
na angliskiot jazik. ]e ja prepoznaete
po opsednatosta so aerobik i fitnes,
{irokite poznavawa vo poleto na
istorijata i {ireweto ironija.
KAZNA: zadol`itelen prevod na golem del
od angliskata literatura na makedonski
jazik
CITAT: Of, lele

Gordana Angeli~in

M.T. 18 osomni~en za najsomnitelno lice
vo dramskite vodi. ]e go prepoznaete
po cvrstiot karakter, vedrinata,
interesnata smisla za humor
i izrazeniot biceps.
KAZNA: zabrana za spremawe drami vo
narednite 18 meseci
CITAT: Usta, da posedevte,
}e spr`nevme ne{to
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A.K. 18 osomni~en za pregolema opsednatost
so teretani. Mo`ete da go najdete na separe
v pivnica, a nema da go proma{ite poradi
najdlabokiot glas i nezapirlivite muabeti
so osomni~eniot D.M.
KAZNA: da ne otsustvuvat od na fakultet
barem 2 meseci
CITAT: ^etvorka? Profesor, }e si stanam
jas pak

Antonio Keskoski

M.B. 18 osomni~ena za {verc na
opravdanija od site mo`ni doktori. ]
e ja najdete na bilo koja `urka, a sigurno
}e ja prepoznaete po postojanite
ludorii i {arenite {nol~iwa.
KAZNA: da i se zapleni kni{kata 5
godini (za da se pojavi na fakultet)
CITAT: abe, kaj }e se soberime ve~er

Marija Bilbiloska
R.G. 19 osomni~en za najpatriotska
orientiranost i prenesuvawe na istoto na
okolinata.
]e go prepoznaete po xentlmenskiot odnos,
diplomatskite odgovori i politi~kiot
stav.
KAZNA: zadol`itelno probivawe na
politi~kata scena
CITAT: abe, aj porasnete

Robert Gliguroski

K.K. 18 osomni~en za neposeduvawe
tolerancija. ]e go prepoznaete po
`estokoto borewe za svoite “prava”,
buntuvaweto, a nie mnogu ~esto go
gledavme upaten na razgovor nakaj
direktorskata kancelarija.
KAZNA: zabrana za karawe so
pretpostavente
CITAT: u`ivaj si!
zavr{ivme u{te od 1 septemvri
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I.T. 19 osomni~en za namaluvawe na
vinskite rezervi. ]e go prepoznaete po
interesniot izgovor na promenlivite
(posebnoY) i dokolku go na~ekate vo moment
na izbuvnuvawe (iako redok).
KAZNA: da ~ita roman~iwa 18 dena bez
prestan
CITAT: abe, vie bolni ste

Igor Taseski

D.M. 18 osomni~en za naj~est posetitel
na kladilnicite. Sigurno }e go najdete
vo faza na {epkawe ili smeewe so
osomni~eniot A.K., nepriznavawe na
prethodno storenoto (zlo)delo i dobroto
poznavawe na hemijata
(sekoj ~as be{e dobrovolec).
KAZNA: zabrana za organizirawe zabavi
koga ne e siguren za istoto.
CITAT: E, ubo profesor, ni{to ne naprajv.

Dimitar Matiloski:

B.T. 19 osomni~en za prekumerno re{avawe
krstozbori.
]e go prepoznaete po nereagiraweto
na provokacii, treseweto gluposti vo
vistinsko vreme i ~estoto uspivawe(bez
razlika na smenata)
KAZNA: presudata e vo tek
CITAT: e, kako taka?!

Bla`e Taseski

M.X. 19 osomni~ena za najgolem pera~
na mozoci. ]e ja prepoznaete po
kompliciranite odgovori({to sekoga{ gi
ima), raspolo`enosta za razgovor na sekoja
tema, organiziraweto buntovi i nudeweto
pomo{ na ostanatite osomni~eni
KAZNA: zabrana za ponatamo{no
{koluvawe
CITAT: abe to e vo red, me|utoa...

Marija Xeparoska
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K.I. 18 osomni~ena za najpromenlivo
raspolo`enie. ]e ja prepoznaete po
lesnoto pa|awe pod provokacii, no i
ve{toto vra}awe komentar na istite
KAZNA: 30 godini da bidit nasmeana
CITAT: oj be, nosi se!

Kristina Ilijeska

D.B. 19 osomni~en za najgolem protivnik
na zamaraweto. ]e go prepoznaete po
ve~noto kasnewe, ve{toto pravdawe i
baraweto povisoki oceni
KAZNA: zadol`itelno potstri`uvawe
na kosata
CITAT: aj, }e vidime

Dimitar Biljanoski
I.V. 19 osomni~ena za poseduvawe najostar
vid. Mo`ete da ja vidite kade {to ~ita
sitni tekstovi i od 2metri oddale~enost,
a }e ja prepoznaete po snaodlivosta i
voinstvenosta
KAZNA: barem edna{ da si ojt direktno
doma posle ~asoj
CITAT: jas }e sredam so izostanocite

Ivana Vasileska

M.P. 18 osomni~ena za zaplenuva~ na
site pogledi. ]e ja prepoznaete po
svetinikolskiot akcent, sme{noto
smeewe, vitkata stava i pozitivnata
trema pri raska`uvaweto.
KAZNA: zabrana za istaknuvawe svoi
sliki na bilbordi
CITAT: jas samo si u`ivaaaaam, mene
ni{to ne me interesiraaaa...

Marina Panevska
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B.S. 18 osomni~ena za najgolem qubitel
na de~iwa. ]e ja prepoznaete po
nekontroliraweto kivawe(ciu)i sigurno
}e se nasmeete na istoto, slatkoto
zboruvawe i nevozdr`uvaweto od repliki
KAZNA: zabrana za kivawe na javni mesta
CITAT: sî e ki~evsko

Bojana Stoj~eska

K.M. 19 osomni~ena za neposeduvawe lo{i
misli za okolinata. ]e ja prepoznaete po
spremnosta za odgovarawe, soslu{uvaweto
i pomagaweto na ostanatite i
zaqubenosta vo FC Milan
KAZNA: poaktivno u~estvo
vo ohridskite zbidnuvawa
CITAT: aj ^UTI!

Kristina Mileska
J.S. 18 osomni~ena za maltretirawe na
kozmeti~kite preparati. Te{ko }e ja
prepoznaete zatoa {to e tivka i mila
kako nikoj drug, mo`ebi }e vi pomogne toa
{to sekoga{ e besprekorno na{minkana i
odbiva {ega na svoja smetka
KAZNA: javno da go istakne vladeeweto na
angliskiot jazik
CITAT: profesor ne sum spremna

Jasmina Simonoska

E.T. 18 osomni~ena za nelegalen i taen
zapis na zlodelata kaj nas (biseri i sl.).
]e ja prepoznaete po pozitivnite reakcii
za postavenite zada~i, u~estvoto vo
zbidnuvawata, kako i kratkoto,
no slatko lutewe.
KAZNA: zabrana za arhivirawe na bilo
kakvi dokazni materijali
CITAT: aj te molam ne treskaj se
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A.P. 18 osomni~ena za (zlo)upotreba na
pravniot sistem. ]e ja prepoznaete po
cvrstiot odbranben stav, nevozdr`anosta
od zabavi i luduvawa, kako i imaweto
to~en odgovor na sekoe pra{awe.
KAZNA: zadol`itelno da zapliva vo
sudskite vodi
CITAT: mnogu se zanesvit dene{nava
mladina!

Aleksandra Petroska

I.T. 18 osomni~en za premala upotreba
na govoreniot jazik. ]e go prepoznaete
po toa {to sekoga{ pozitivno odgovara
na molbite za pomo{.
KAZNA: da ne zatvori usta 25 ~asa
CITAT: Ako znaj{, stani!

Ilija Tanaskoski
S.A. 18 osomni~en za terorizirawe na
modnite brendovi. ]e go prepoznaete
po ispadite vrz pretpostavenite,
sekoga{ sredenata frizura i obleka,
~estoto pravdawe so tenisot i nudeweto
informacii za Narodna banka.
KAZNA: da ne gleda fashion TV 8 meseci
CITAT: Bravo, [tef, bravo!

Stefan Arnaudov

S.J. 18 osomni~en za perewe pari.
]e go prepoznaete po specifi~niot
od, {mekerskata faca i ~estoto
raska`uvawe na avanturi od minatoto.
KAZNA: zadol`itelno otsustvo od
Trpejca 1 do 2 sezoni
CITAT: nemat gajle, za na sud,
tato }e sredit!

Slavko Jovanoski
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BISERI
Mnogu bevme talentirani i inspirativni, posebno na muzi~ko
►
►
►
►
►

►

►
►
►
►
►
►
►

►

►
►
►

►
►
►
►

Prof: I toa e solo pesna ili klavirska minijatura?
Bla`e: solo minijatura!
Prof: aj nekoj da ni raska`e za Robert [uman
“dobrovolec”: Robert [uman ne e spremen
Prof: postojat 2 vida operi
Marko: da de, opera i balet
Bik~e: pesnava e so brzo ama bavno tempo
Naslovot na lekcijata “svita, sonata, koncert, fuga” kaj Slav~o izgleda{e vaka: “svita sonoda
od Cert Fuga”
... ama ne zaostanuvavme so biseri i na ostanatite ~asovi
Bik~e: profesorke, ja pro~itav Hamlet
Prof: I za {to se raboti?
Bik~e: za Romeo i Julija!
Bla`e: e zbor ne otvoriv usta da ka`am!
Prof.:Rosana, zo{to ima{ sredno nivo po fizi~ko?
Bla`e: Z’{ samo vo sreda ve`ba{e
Prof: I {o planirate za maturava?
Jov~o: 3 dena na bo~ka I posle }e vidime! V komina }e me baret
Jov~o: How much many do we need more much many do we doesn’t
Prof: otsutni?
Ivana: Slav~o professor, ama stomakot go bole{e
Prof: e, dobro de, }e klam edna to~ka da se znajt deka e papokot
Prof: I deca prvo {o vidov tamu-zamokot na Hamlet!
Slav~o: I koj be{e tamu? San~o de Pan~o?(mislej}i na San~o Pansa)
Marija B.raska`vit lekcija istorija I taka zanesena: I tamu vlegvele so podvi`ni liftovi....(a
se rabotit za samo 9-ti vek)
Prof: denes ne{to mnogu ste kreativni!
Filip: da de, kreatin zemame
Imavme i interesni me|usebni razgovori:
Filip: kolku zvezdi imat na nebovo?
Zoki: ne zanam?!
Filip: kolku {o ima{ vlakna na kosata
Zoki(mo{ne ubedlivo): zna~it 184!
Bik~e: p~ela ne e, osa e, {o e?
Marko(nasmean): ne mojme na 10-ti juni da zavr{ime sabota e, }e morat na 12-ti
Katja(mrtva ozbilna): leleeeee, da!
Filip: ima{ jadeno jajca vareni vo kisela voda?
Marson: I kako e to?
Filip: abe, isto ti e to, samo vodata e gazirana!
Dali ste znaele deka :
New Zeland e sostaven od 2 ostrovi: New e edniot i Zeland e drugiot!(teorija na Merko)
^ovekot e najsovr{eno `ivotno!(Marija B.)
Volumenot e geometrisko telo!(Stefan)
Sulfurnata kiselina e gas!(Igor)
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I za kraj eve ne{to vo na{ stil:
IV-2 be{e zakon klas, vo gimnazijata nî vikaa AS
Koga nekoj od nas se bune{e na ~as, site drugi go branevme na glas
Za u~eweto mnogu ne se zamaravme i so profesorite se karavme
Nikol~e ni be{e strana jaka i vo raspravija si nemavme maka
Zoki ni be{e klasen, za neopravdani be{e jasen
Namesto da ~itame lektira, si igravme xandar zbira
Na ~asovite spievme i od ispituvawe se krievme
Petok ni be{e povolen den, na u~ili{te odevme bez problem
Dru`bata ni ode{e i begaweto od ~asovi ni gode{e
Mujoska postojano soveti ni dele{e a od toa samo kosata i belee{e
Site profesori gi zabavuvavme nie, no sepak vo zabele{ka ne redea tie
Trojca klasni ni se smenija, no nas ne nî promenija

Neka ni e sekoja ~est
IV-2 e simply the best
E RE[IFNE!!!!!!!

(JA RE[IVME!!!!!!)
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IV - 3
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IV - 3

Kanev~ev Stefan - Definitivno najbogatiot klasen i profesor zo{to
ne poseduva{e site nas. Mislevme deka li~nost koja tolku dobro mo`e
da ne razbere ne postoi, no se pojavivte i ni go doka`avte sprotivnoto.
Bevme najprivilegirani i najbogati, be{e na{a ~est da Ve imame kako
klasen. Li~nost so tolku {iroko srce {to uspea da gi zbere site na{i
34 milionerski srca vo svoeto. Klasen kako Vas nemalo i nema ni da ima.
Edinstven ste!
Izvinete za mnogute gri`i, nervozi zaradi na{eto odnesuvawe, no
znaevme deka sekoga{ gi razbiravte na{ite srca i za toa sme Vi pove}e od
blagodarni. nikoga{ nema da Ve zaboravime!
Va{ata najomilena pogovorka e: ,,Omnia mea mecum porto ״i s# {to sakame e
da Ve zamolime so site doblesti koi gi nosite so sebe, sekoga{ vo Va{eto
srce da ne nosite site nas, kako {to ve}e nie Ve nosime!
IV3 koe tolku mnogu Ve saka!
Kuzmanoska Olga - Kako na{a klasna se pojavivte samo vo prva godina.
Bevte sekoga{ borbena, mudra i sekoga{ mo`evme da nau~ime ne{to od vas!
Na{a ogromna potpora bevte i sekoga{ za{titni~ki se odnesuvavte sprema nas!
Vi blagodarime za sé profesorke, bevte tuka za nas sekoga{ koga ni bevte najpotrebna.
U{te edna{ od srce Vi blagodarime,
bevme gordi da Ve imame makar i edna godina.

Stefan Kanev~ev

Mateska Nata{a - Profesorkeee! Iako sekoga{ vremeto ni nedostasuva{e i nemavme mo`nost podobro da Ve zapoznaeme,
sepak Ve sakavme i po~ituvavme.
Iako ~esto se karavme, profesorke za sé Vi blagodarime i nema da Ve zaboravime!
So ovie naredni srcepara~ki redovi poglednuvame nanazad posle site ovie ~etiri godini pominati zaedno, niz premre`ija,
podemi, padovi, konglomerati od radost, sre}a, taga, nasmevki, solzi od sé po ne{to.
Stanuvame svesni za toa kolku mnogu ovie izminati godini ne zbogatile i doprinesle za postavuvaweto na temelite na
na{ite li~nosti. Taka so bogatstvoto od znaewe, iskustvo, prijatelstva trgnuvame napred kon narednite pobedi vo
`ivotot.
Nie sme milioneri, no so ona bogatstvo koe ne se kupuva, koe e besceneto, a se zapletilo cvrsto niz ni{kite na na{ite du{i
i srca.
Mo`ebi ne bevme najdobri, najdisciplinirani, najredovni, najrabotlivi, no zatoa bevme najbogati.
Na{eto azno ne se sostoi od altani, biseri, nakit. Toa e buket od vistinskite vrednosti, od ~ove~nost, solidarnost,
empatija. Nie sme celina, a celoto e celo koga ima sé! Pa, taka razli~ni, a sepak isti si se poseduvavme i ~uvavme kako
skapocenosti edni so drugi.
Nas, milionerite mo`e da ne prepoznaete u{te na prv pogled. Nie sme vo svetot, nie sme svetot! ^esto doa|avme do
zaklu~ok deka nema smisla da se borime, no hrabro prodol`uvavme i ne prestanuvavme da odime vo potraga po uspehot. Se
preispituvavme i ja odbivavme pasivnosta, gi zemavme rabotite vo svoi race. Znaeme deka sme mladi, bogati i svetot ni
e na dlanka. Ubedeni vo toa: zo{to koga mo`e vselenata da bide beskone~na, zo{to i nie ne bi bile beskone~ni vo svoite
sposobnosti i mo`nosti.
Koga }e pogledneme vo na{ata idnina, taa e tolku svetla {to ni gi zaslepuva o~ite. Sigurni sme vo toa! I za kraj zo{to
da se vodime od toa CARPE DIEM,
koga so entuzijazam mo`e da trgneme po CARPE VITAM!!!
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Bogata so samodoverba
Na temel, osnova nalikuva{e
samouverena, sigurna, cvrsta,
li~nost koja znae kako da se bori za toa {to
go saka
i tokmu toa da go dobie na kraj,
niz nejzin pogled
sal talent i ambicija se to~i,
toa se ~ita{e
koga niz na{ite du{i
prodira{e so svoite o~i.
P.S. Aj na kafe Nemo!
Dosta zborvate!

Aleksandra Bogdanovska

Bogata so individualnost
Individualist,
vo tu|ite raboti ne se me{a{e,
za tra~evi ne se interesira{e,
a vo te{ki situacii sekoga{
so dobar sovet ni se nao|a{e,
zo{to golemo znaewe poseduva{e.
Za nea Struga be{e glavna,
a za u~ewe i nema{e li~nost ramna.
P.S. Aman `iti Boga!/`iti o~i!

Daniela Dobreska

Bogata so borbenost
Da se bide nejzin/a drugar/ka
be{e na{a gordost i nagrada,
bezgrani~na harizma poseduva{e,
nemo`nost sekade vpe~atok da izostavi,
so toa ne privlekuva{e
zo{to kade i da prisustvuva{e
so nasmeani o~i i li~no lice
kako sonce ne osvetluva{e.
Znae{e da ne poddr`i,
i sekoga{ kako lavica se bore{e
zo{to na dostoinstvoto
na{e i svoe si stoe{e.
P.S. Ka`i, ka`i, {o,{o?

Sowa Zlatanoska

Bogat so dobodu{nost
Prirodata nego
do krajnost
so rasko{
od trpelivost, rabotlivost,
disciplina, dobrina i skromnost
go obdarila.
Mo`ebi i zatoa sprema nas
be{e dare`liv tolku.
Mil, ~esen, pitom, krotok
vo o~ite od dobrina
mu izvira{e potok.
P.S. Na dr`avniov telefon pi{i poraka.
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Bogat so `elba za pari
Za profesorite ~est be{e
da im prisustvuva na ~as,
a isto i za nas.
Iako ~esto od u~ili{teto bara{e spas,
koga ke se spomne{e za pari
prv kreva{e glas.
Realen i gord,
so specifi~en humor be{e toj,
nam ni be{e drag, interesen i prepoznatliv
po toa {to si ostana unikaten, svoj.
P.S. Ova ne e videno!

Goran Ilioski

Bogata so upornost
Ako nekoj ja ozna~uva
upornosta so site doblesti,
toa e samo Maja.
Vistinski sinonim za mesec maj,
koga proletta e najubava.
Dinami~na, vesela, razigrana.
Prepoznatliva na sekoj ~ekor,
talentirana li~nost,
vistinski drugar,
ne zaslu`uva nieden prekor.
P.S. Ostaj te me me bolit stomak

Maja Jovanoska

Bogat so trpenie
Iako u~eweto 100%
ne mu ode{e od raka,
sekoga{ na kraj
se isplatuva{e
negoviot trud i maka.
Ima{e otvoreno i toplo srce,
~esto miren i srame`liv,
znae{e da gi ceni vistinskite vrednosti,
i doblest da bide dare`liv.
P.S. Ostajte me na mira!

Aleksandar Josmoski

Bogata so trudoqubivost
So streme` sekoga{
da go osvoi vrvot na svoite soni{ta i ideali,
so 200 na ~as Xuli go `ivee{e denot,
posvetena na site nam ni be{e,
komunikativna, prijatelski raspolo`ena,
so vedar duh i neumorlivost,
so trudoqubivost
gi ostvaruva{e site ambicii
{to vo nea bea zbrani.
P.S. Profesor jas malce zakasnav.

\ur|ica Klimoska
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Bogata so samostojnost
Silna, samostojna,
nepovtorliva,
toa be{e na{ata Sawa,
devoj~e na mesto.
Ponekoga{ od ~asovi
izostanuva{e,
bidej}i so drugi, pointeresni raboti
se spravuva{e.
P.S. Profesor, mo`e da me oslobodite?
]e go ispu{tam avtobusot.

Sawa Koleska

Bogat so inteligencija
Inteligenten,
roden pod sre}na yvezda,
koja do uspehot ja sledi,
samouveren, go znae toa,
zadovolen od samiot sebe
sposobnostite svoi gi ceni.
Na momenti narcisoiden, falbaxija,
no toa so pravo go brani,
Du{an voop{to ne se srami.
Snaodlivost i spravedlivost go krasi
i so toa znae svojata ~est da ja spasi.
P.S. Jas sum `rtva/nie sme `rtvi na uspehot.
Koj go ubi Ignasio?
Bogata so hrabrost
Li~nost koja se odlikuva
so hrabrost da ka`e sé {to saka,
na jazikot nema{e ni edna raska,
taka }e ni budi prijatni spomeni vo na{ive srca.
Amor est essentia vitae,
po toa se vode{e,
za{to qubovta nejzina potreba, koncetrat be{e
i vo uspe{na potraga po nea ode{e.
Zabavna, slobodna, mnogu glasna,
energi~na, smela,
vo nea sekoga{ vrie{e krv vrela.
P.S. Ka`i nekoja dieta?

Romina Ko~eska

Bogat so humor, duhovitost
^esto za drugite izrazot
-,,Car si” /,, Car e”,
go upotrebuva{e, bez da znae deka
nemu najmnogu mu prilega{e.
Stefane, car si!
Filmoman koj privilegija na{a
da go imame vo IV3 be{e,
so unikatni muabet~iwa za muzika, science
fiction i idnina, najdobri, kritiki dava{e,
i opus od najoriginalni, najinovativni idei
poseduva{e. So inteligencijata, humorot
i duhovitosta vladee{e, u~ili{nite denovi
ni gi razvedruva{e.
P.S. Ja sretnav dobrata samovila...
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Ivana Maneva

Bogata so nasmevki
Na{iot simbol na nasmevkata,
dobrinata i iskrenosta.
Sepak nepredvidliva,
so toa
u{te pozanimliva.
Biser koj znae
vo najsjajno raspolo`enie da bleska,
toga{ i da ne saka{
vo dijamant }e te pretvori,
zo{to so vedrina }e te pretopi.
P.S. Aj posle ~asoj ~ar{ija!
Bogat so mo}
Navidum so izostanocite
problemati~en,
sepak na site nas
i na profesorite,
neodoliv i simpati~en.
Bogatstvo na mo}
pod ko`a na site da se vre`i,
koga vo neumolivi situacii
}e uspee{e da frli
od detski lik nad nas mre`i,
zo{to vo nego
~isto srce i iskrenost le`i.
P.S. Zatnete gi ve}e edna{ tie ustite!

Martin Manevski

Bogata so strast
Na nejziniot pogled blag
i neodoliv {arm,
da stane imun
nikoj ne bi dal.
Posebna mo} na privlekuvawe
poseduva{e,
mo`ebi i zatoa strastta
dobro ja karakterizira{e.
]e ostane sinonim za roza na{a,
zo{to i pokraj vene~nite liv~iwa,
slatki trn~iwa se krieja.
P.S. Stra{na rabota!
Bog da ~uvat!

Aleksandra Markoska

Bogata so ne`nost
Na{ata {armantna,
nenaspana princeza,
so kaprici za barawe ti{ina
posle neprospieniot bal.
Navidum ne`no cvet~e,
a sepak skrieno `ar~e.
Poletna, energi~na,
|avol~e so angelski krila
i oreol nad glavata mila.
P.S. Ti{ina, bre more, mi se spiet?
Aj da se oslobodime?
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Bogat so uspe{nost
Negovata idnina
bleskava }e bide,
za toa site se soglasuvame!
Zapadno evropski maniri ima,
posvetenost, odgovornost,
ispolnitelnost, pedantnost,
od koi najdobra kombinacija
postavi,
za uspehot da go ostvari.
Nepovtorliv
i na site nas
vistinski drugar ni be{e.
Celiot klas so Bobi
se gordee{e.
Bogata so nezavisnost
P.S. Izednici edni!
Sekoga{ saka{e
da go istakne svojot stav,
bez razlika dali be{e kriv ili prav.
Ambiciozna li~nost,
vo `ivotot
kon visoki celi se stremi.
,,Gangsta,, da ja narekuvame saka{e,
a toa go doka`uva{e
koga so ma{kite
bitki vode{e.
P.S. Aj Du{an prekini da ne ti ja aknam edna preku
svetila!
A bee Du{an! Du{an bee!
Bogata so znaewe
Vladee{e na ~as
so spokojstvo,
izdeluva{e od nas
so odgovornost i ispolnitelost.
Na odmor ovo{nite jogurt~iwa
í nosea doza smirenost,
a mo`ebi i sila
za nadopolnuvawe na nejzinoto znaewe,
i so seto toa ne mo`e{e,
a da ne ni bide mila.
P.S. Aj na odmor da kupime ovo{no jogurt~e?

Bo`idar Menkinoski

Irena Murgoska

Nikolina Naumoska

Bogata so misterioznost
Kate na{a,
ponekoga{ mislevme
deka ja nema na ~as,
zo{to ne í slu{avme glas.
Kreativna li~nost
koga za ~etki i boi stanuva{e zbor.
I seto toa na nekoj na~in
doprinese
da ja gledame kako
li~nost koja e
interesna i misteriozna.
P.S. No comment...
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Bogata so prefinetost
Na{iot aristokratski duh,
prefineta, graciozna dama,
so re{itelen stav,
na svoeto si stoi.
So perfekcionizam
saka{e site da ne boi.
P.S. Kako mi stojt bluzevo?
Fustan~eto si go kupiv od Grcija.

Maja Petreska

Bogata so mudrost
@ivotot nudi milioni,
a taa e taa,
one in a million,
na{eto Japon~e.
Mo`ebi i bez da saka{e
unikat be{e i od drugite dele{e.
Univerzalen ~ovek, originalna
i sestrana li~nost.
Za neobi~ni, ludi ne{ta kopnee{e,
kon site svoi ideali so optimizam se streme{e.
Umetni~ka du{a, enciklopedija,
so prekrasni soveti ne daruva{e,
so harmonija i razbirawe caruva{e.
P.S. Baba mi od Filipini...
Na dramska sum.

Marija Petreska

Bogat so senzitivnost
So lik na Latino lover
na Don @uan nalikuva{e,
zo{to pred i posle ~asovite
qubov praktikuva{e.
Romanti~en i senzitiven
so toa neinteresot
za u~ewe go opravduva{e,
bidej}i celo vreme
so peperutkite vo stomakot
se spravuva{e.
P.S. Se zbuniv.

Aleksandar Petreski

Bogat so sila
So negovata sila na Herkules,
na polubog, polu~ovek ni asocira.
Dobrodetel, srce ~isto kako solza ima.
Na IV-3 gordost
i za mnogute dostignuvawa Rupe be{e jak na dela,
zosto ima skromna, no voedno i du{a smela.
Dobri taktiki pred profesorite koriste{e,
znae{e kako da se postavi
i bez slaba ocena da ne ostavi.
P.S. Profesor mo`it da izlezam?
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Bogata so stil
Moden kameleon,
kreativnosta i smelosta
so svojot stil
ja istaknuva{e.
Od taa osobina
nikogas ne se odvoi
zatoa
i na{ite srca gi osvoi.
P.S. Uba mi e kosava?

Sawa Sekuloska

Bogat so ramnodu{nost
Mo`ebi i bez da znae{e
po pogovorkata ,,carpe diem”
se vode{e.
Gleda{e denot
opu{teno so kulirawe,
bez mnogu razmisluvawe
da go pomine i zgrap~i.
Nego sredinata mu be{e
omilena merka,
ne saka{e da bide
ni rob, ni gospodarska yverka.
P.S. Dosadno e aj da si ojme

Petar Serafimoski

Bogat so velikodu{nost
Za nego va`i
,, Ibi patria, ubi bene”
iako nekoi sprotivnoto go mislea,
sepak srce polno so
patriotizam i velikodu{nost
poseduva{e,
skromnosta nego go krase{e,
sekoga{ podgotven da pomogne
i vo te{ki situacii da ni se najde,
a vo kladilnici
i so biltenite,
najdobro uspeva{e da se snajde.
P.S. Ne sekiraj te se tato }e sredit

Dragan Siljanoski

Bogat so komunikativnost
Sloboden, komunikativen,
sekoga{ za muabet raspolo`en,
i za toa kako sme
iskreno zainteresiran i qubopiten.
Nenametliv i qubezen
znae kade granica
da postavi,
i prijatelski vpe~atok
da ostavi.
P.S. I ti {o si praj{? Kako si?
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Jone Todoroski

Bogat so gordost
Gord i raspolo`en sekoga{
za dobra zabava i smea,
saka{e da ne nasmee,
uspeva{e i da ne isprovocira,
no poseduva{e i takva golemina
na svoeto srce,
{to mu dozvoluva{e
i na svoja smetka da se {eguva,
i od vreme na vreme
so dobar kompliment da ne neguva.
P.S. Ace e kriv, profesor
Bogata so pravednost
Zbir od ambicioznost,
pravednost i dobrina,
prosledeni so borbenost
i simpati~na eksplozivnost
za vreme na ~asot,
pravej}i ja neodoliva,
sekoga{ kulminiraa
na vrvot na vrednostite
od klasot.
Verna na doslednosta
so dobrinata i ispolnitelnosta,
znae{e da bide
sekoga{ tuka za nas.
P.S.Am profesor ne e fer!

Emilija Traj~eska

Bogat so prijatelstva
Dare friend number 1,
da go iznervira{ te{ko mo`e{e,
a da te nasmee uspeva{e.
Na {kolo te{ko mo`evme da go vidime,
a i toga{ koga doa|a{e
posleden vleguva{e,
iako najblisku `ivee{e.
Nekoga{ si ode{e po svoe
i prave{e {to si saka,
a za devojki i mobilni
mu ode{e od raka.
P.S. Profesor mo`it da vlezam

Darko Cvetkoski

Bogata so avanturizam
Vo nea gledavme
~ovek na idninata,
so sè {to nosi
liberalizmot
i demokratijata.
Neskrotliv, avanturisti~ki duh,
kreativec so dobrodu{nost
i bogatstvo na voshit
pred ogledalca.
P.S.Kakvi mi se {i{kive?
]e prajme muabet?
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Bogata so dru`equbivost
Olicetvorenie na dru`equbivosta
i temparamentot,
ako nekoj go simbolizira `ivotot
so seta vitalnost i brzina
toa e samo Slobodanka.
Na site drugar i utopist po du{a,
sekoj znae{e da go razbere i soslu{a.
P.S.So nego sum edno! (So site be{e edno)
Od ponedelnik }e se smenam.
(Toj ponedelnik ne go do~ekavme)

Slobodanka [atranova

Bogata so trpelivost
Krotka kako srni~ka,
nemo`nost nekoj
da ja iznervira.
Besprekorno trpeliva,
sekoga{ nasmeana,
so {minka opsednata,
slatka, mila, fina,
toa e na{ata Jasmina.
P.S. Dan sum razma~kana na o~ive?
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Sega del od na{ite milionerski biser~iwa so koi naru{uvavme monotonost na predavawata so svojot sekojdneven
vokabular i mno{tvo duhovitost.
Pove}eto od topot neznaewe, pogre{no do{epnuvawe i sl., no ima i drugi.
Na istorija profesorot ja pra{uva Mirjana koga bil potpi{an Var{avskiot dogovor?
Mirjana: Am, am, am... profesor ama i~ ne pamtam godini.
prof.: A, dan znaj{ slu~ajno koga si rodena?
Na istorija:
Prof : Ko~eska Romina! ( ja proziva )
Romina : Profesor od Aleksandra lekcijata?
Prof. : Da de Aleksandra od doma i pod pazuva ja donese
Voved vo pravo (profesor Mitreska Roze)
prof.: Martin ajde da ni ka`i{ za monarhijata. [to e toa?
Martin: Mmm... pa, monarhija e ona profesorke... ami... me sfa}a{ ili ne?!
Makedonski jazik ( profesor Mujoska Marija)
prof.: Dar~e! [to e zborot?
Darko: Zborot... bil, e i }e bide prosta glagolska forma!
Hemija (prof. Vasileva L.)
Marija pred tabla na ispra{uvawe.
prof.: Ti Mile si?
Marija seriozno i kategori~no : Da!
Latinski jazik (prof. Kanev~ev Stefan)
prof.: Martiiin! Ne zborvi!
Martin: Ne zborvam profesor tuku {eptam ko ~oek.
Francuski jazik (prof. Celeska Sne`ana)
Slika od Van Gog vo u~ebnikot
prof.: Ajde da ja opi{ime slikava na francuski.
Rupeski P.: Profesorke ova Van e nadvor, a Gog {o e?
prof: Aman bre Rupeski se slu{a{ {o pra{vi{?
Angliski jazik (prof. Ceki} Stefka)
prof.: Ti{ina! (Nie pak prodol`uvame)
prof.: Znajte vie {o e ti{ina?
Du{an: Da, silence!
Matematika (prof.Nedeska Markoska Suzana)
prof.: Ako prodol`ite vaka }e vidite! Ako ne pu{tam 10 du{i na polagawe jas Suzana da ne se vikam!
Jone: A, kako }e se vikate profesoke?
Sociologija (prof. Dimonieva Poliksena)
Profesorkata so qubov predava{e edna za nas dosadna lekcija i koga zabele`a deka ne ja slu{ame re~e:
prof.: Taka je ili ne je?
site nie: Taka je!
prof.: E ne je, ve zafrknav!
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Ekonomija (prof. Kostoska Slavica)
prof. Ajde za efektot na supstitutite.
Slobodanka: ... primer supstitut na margarinot e naftata.
Matematika (prof. Nedeska Markoska S.)
Nekolku denovi pred poslednata pismena.
prof.: Za tie {o ne saket da praet pismena mo`it }e mojme da odlo`ime.
Site nie: Super! Koga?!
prof.: Pa juni, avgust i sl.
Logika (prof.: Zar~eva Nadica)
Znaevme da bideme i nelogi~ni.
prof.: Ajde pokraj ovoj iskaz i drug ama so sonce.
Rupeski P.: Nadvor greee DO@D!
prof.: To~no, taka... Kako, kako, {o re~e?
Filozofija (prof.: Stavreski Nikodin)
^estopati i ne ni se zboruva{e na filozofija.
prof: Ajde Mateska ti da odgovara{.
Mateska D. Ne sum vo sostojba za toa!
Emilija odgovara na ~as po filozofija:
prof: [o se ni{a{ mor dur odgovara{?
Emilija: Am, {o da pram, da ne di{am?
prof: Uf, skraja da e, rekov }e padni{!
Posle Veligden:
Hristos voskrese!
Le~oski S.: Fala, i tebe isto!
Sekuloska Sawa: Lele, amante dajte ap~e za stomak! Dajte be nekoj!
Z’{ {o ti e?
Sawa: Me bolit glava!
Na ekskurzija niz Hrvatska vo edna prodavnica Josmoski nema{e dovolno pari za eden pijalok, pa iznerviran gi ra{iri
racete i vikna na cel glas: ,,Koliko ko{ta sve ovo da kupim?!
Na polovina ~as od muzi~ko, smirena atmosfera, profesorot ne{to ispra{uva{e, a Marija fino si stana, poleka
se spremi i zamina kon vratata. Site nie i profesorot ja gledavme za~udeno. (Misle{e deka ~asot ve}e zavr{il, a
nemaa pominato ni 20 min.)
Za vreme na ~asot po istorija ni godea raska`uvawata na Aleksandar Josmoski
Ace: Germancite i SE-SE-SER sklu~ile dogovor za nenapa|awe.
Prof.: Ajde Josmoski ka`i ni so kogo se sprijatelila Albanija po raskinuvawe na odnosite so SSSR? (pauza) Sigurno
znae{, dr`ava so najgolem broj `iteli.
Ace: Japonija!
Prof.: Eeee, sega Japonija (pauza), ajde cel grad e preplaven so roba od tamu. Mo`da i na tebe ne{to ima{.
Rupe: (od pozadina) G’{~iwana!
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Toa be{e prikaznata za 34-te topli milionerski srca koi pominaa ~etiri vol{ebni godini biej}i kako edno. Bea
silni i go izdr`aa pla~ot na du{ata koga znaeja deka dojde vremeto da se razdelat zasekoga{ i da nau~at da se
osamostojat i da `iveat sami, bez drugite. Sekoe na{e milionersko srce }e mora da pu{ti nov koren vo edno novo vo
edno novo vreme i da zapo~ne nov `ivot. Sega na krajot na ~etirigodi{niot milionerski pat sekoj od nas posakuva
vremeto da prestane da te~e, momentot da e podolg od ve~nosta, a ona {to pominalo za na vek da ostane ,,feniks”
vo na{ite spomeni. Zatoa, ako ne sekoga{ barem nekoga{, ako ne namerno barem slu~ajno, ako ne zaedno, toga{ nasamo
prelistajte gi ovie zlatni redovi od almanahot na{ i setete se na klasot va{.
Mo`ebi i ne se prika`avme vo top svetlo, mo`ebi ~esto ne gi ispolnuvavme na{ite vetuvawa i ne bevme toa
{to mo`evme da bideme i toa {to profesorite go o~ekuvaa od nas. No i pokraj se, vo na{ite srca postoe{e mala
svetlina od vol{ebniot zrak {to se vika qubov, mala no pove}e od dovolna za toa {to bevme, sme i sekoga{ }e
bideme: MILIONERI - @RTVI NA SOPSTVENIOT USPEH!!!

GENERACIJO SRE]NO!!!
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Vo svetot postojat ~etiri elementi, ~etiri godi{ni
vremiwa, samo ~etiri nezaboravni godini i EDNA
NEPOVTORLIVA ^ETVORKA. Ne, navistina ne preteruvame.
Site nie so svojata buntovnost. energi~nost i `ivost
(kako ognot), spontanost i bezgri`nost (kako vozduhot),
ednostavnost i sloboda (kako vodata), znaewe i cvrstina (kako
zemjata) bevme del od taa ~etvorka i dadovme svoj pridones
vo toa da ja napravime edinstvena. Bezbrojnite momenti na
dru`ewe, smeewe i buntovnost koi ni ovozmo`ija neizmerna
vozbuda i sre}a, tolku svojstvena samo za ovie godini, }e
ostanat kako nezaboraven i nerazdelen del od na{ite `ivoti.
Milan Petreski
Element: zemja
-Negovata to~nost, ~esnost i pravednost go pravea ~ovek
koj celosno odgovara na evropskite standardi. Problemite
sekoga{ gi re{ava{e mirno, bez bilo kakov konflikt, i nikoj
ne be{e strogo kaznet za svojot delikt.
P.S. Sredeno, neopravdan!

Milan Petreski

Element: vozduh-zemja
-Prv vi go pretstavuvame najromanti~niot
Mr. Musculo! Na negovite komplimenti nikoga{
ne ostanuvaa ramnodu{ni ni devojkite, a ni
profesorkite. Prepoznatliv po negovite
sini o~i i sekoga{ vo pridru`ba na negoviot
tandem-partner-Ro{e. Negovata snaodlivost
mu doa|a{e do izraz koga ne be{e spremen za ~as
ili }e zadocne{e.
P.S. V kladilnica fativ......ni{to.
Element: voda
-Sekoga{ konstantna, kako vodata.Bez
nikakvi predvestuvawa znae{e da ni priredi
iznenaduvawa. Iako e ramnodu{na na mnogu
raboti, na letoto ne mo`e da mu odolee i bi
sakala toa da e ve~no za da mo`e da go opravda
nejzinoto izleguvawe so vodena kosa.
P.S. Eh, ne mo`am da izlezam, Andrea sum!

Dragan Aslimoski
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Element: zemja
- Toj e Velgo{tanec prav, i saka{e da izgradi
politi~ki stav. Ako nekoga{ vo idnina vi
e potreben pravnik, vi go predlagame kako
najuspe{en i naj~esen advokat.
P.S. More glupo edno!...

Element: voda
-Taa e edinstvena rusokosa vo na{iot klas
(no ne tipi~na), sekoga{ spremna za da ve
soslu{a, no misteriozna do kraj.Sepak si gi
ostvaruva celite koi si gi postavuva.
P.S. Koj veli deka plavu{ite se zborlesti?

Kire Bilbiloski
Jasmina Bla`eska
Element: voda
-Koga vo dnevnikot ima{e
ocenuvawa, Marija sekoga{ od
prva klupa ne informira{e za
aktuelnite slu~uvawa.
P.S. Za prvo tromese~ie ti
napi{a ~etvorka, a sega mislam
deka ti ja popraj, ama ne sum
sigurna, go ima{e svrteno
dnevnikot kon nea.

Marija Dukoska

Element: ogan
-Na{iot sinonim za nenaspanost be{e
sekoga{ isklu~en od u~ili{nite aktivnosti.
Retko be{e toa, no koga toj
}e se vklu~e{e znae{e da iznenadi so svoeto
znaewe, individualnost i smislata za
humor. Negovata pasija- gitarata ne mu be{e
edinstvena, no mu ostana prva qubov.
P.S. Long hear, cold beer and trash metal.

Igor Elen~eski
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Element: ogan
-Sekoga{ ambiciozna, so visoki
standardi, nikoga{ ne se otka`uva{e
od svoite ideali. @ivee{e za leto
i podgotvuvaj}i go pre~ekuva{e,
a ~asovite na u~ili{te mirno gi
minuva{e.
P.S. Zna~i stvarno Gospod da ~uvat!

Element: voda
-Ovaa blizna~ka, za razlika od svojata sestra e
sosema mirna po priroda. Sekoga{ dostapna za
dru`ewe i ubav zbor,
do kraj ostana iskrena i prirodna.
Internetot od nejzina omilena zanimacija,
prerasna vo nejzina glavna preokupacija.
P.S. De~ki, de~ki......ludilo!

Aneta Zdraveva
Branka Ilievska
Element: ogan
-Prisutna sekade, lesno gi sproveduva i
raznesuva svoite idei. Obo`avana od site
poradi nejzinata spontanpst, nejzinata
smisla za humor i nejzinite {egi, naj~esto
na nejzina smetka.
P.S. Lele, denes cel den ostanav na {kolo.

Svetlana Ilievska

Element: ogan-vozduh
-Stole be{e vistinski xentlmen, za sekoja
devojka ima{e svoj refren. Uspeva{e se da ka`e
vo eden zdiv, a toj {to ne }e go razbere{e,
sam si e kriv.
P.S. Mo`ebi se slu~i samo edna{, ama Stolemanga celosno go isprazni buxetot na edna
ohridska kladilnica.

Stojan Jov~eski
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Element: voda
-Nemavme dovolno vreme za da ja zapoznaeme
nejzinata li~nost, no zatoa za nea be{e
dovolno samo edna{ da pogledne vo na{iot
filxan i da ni ka`e deka site `elbi }e ni se
ispolnat.
P.S. Profesorke od kade do kade }e trebit da
nau~am?

Elemnt: zemja
-Kimi be{e sekoga{ inspirativna, sekoja
nejzina zamisla pretstavuva{e razli~na
i nepovtorliva kreacija. Be{e bogata so
idei, koi kako ogan tleat vo nea i ~ekaat
vistinski moment da se razgorat.
P.S. Mislam, hello!

Katerina Jon~eska
Tawa Jordanoska
Element: ogan-zemja
- Ne mo`e a da ne se spomne deka
be{e najdostoen pretstavnik
na nejziniot horoskopski
znak, kako vistinski simbol
na ognenosta na {korpijata,
sekoga{ be{e spremna da
odgovori na sekoja situacija.
Pri napadi gori, i ne ni
pomisluva da re~e sorry.
P.S. Yo, how are you doing?

Element: ogan-vozduh
-Znae{e da ostane miren koga site bea vo
element i za svoite {egi da izbere vistinski
moment. Sekoga{ ostanuva{e ramnodu{en
kon se, pa zatoa nema{e konflikti so
profesorite. Negovata stru~nost kon
`enite da se spomne mora, a mototo “{to
pove}e” mu be{e prepoznatliva fora.
P.S. Brat, ne se sedit poj}e, begame?

Elena Karadakoska
Qubomir Koloski
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Element: voda
-Nejzinata trpelivost be{e dotolku
golema, {to ne postoe{e nekoj {to
mo`e da ja iznervira. Nejzinata mirna
priroda voshituva, i ja pravi da deluva
{armantna i tainstvena.
P.S. Profesor, }e mo`it da me pu{tite
porano, imam avtobus za 10 minuti?

Element: ogan-zemja
-Najgolem predizvik i neostvarena `elba na
sekoj profesor be{e da se privle~e nejzinoto
vnimanie. No zaludno- mobilniot be{e ve~en
pobednik. Se vklu~uva samo vo skokotlivi temi,
no nikako ne mo`e da razbere deka nejzinoto
mislewe ne go delat i ostanatite.
P.S. Ne sfa}am!

Renata Ko~oska
Petra Kuzman
Element: ogan
- Negovata inspiracija nema{e kraj. Bez
nea na{ite gimnaziski denovi ne }e go imaa
istiot, vesel sjaj. Sepak buntovnosta pred
profesorite mu be{e mana, a ko{arkata
najjaka strana.
P.S. Tie mavawe, AMA nie krepewe...

Jane Mojsovski

Element: ogan-vozduh
-Stole be{e vistinski xentlmen, za sekoja
devojka ima{e svoj refren. Uspeva{e se da ka`e
vo eden zdiv, a toj {to ne }e go razbere{e,
sam si e kriv.
P.S. Mo`ebi se slu~i samo edna{, ama Stolemanga celosno go isprazni buxetot na edna
ohridska kladilnica.

Stojan Jov~eski
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Element: voda-zemja
-Na~itanosta i znaeweto i pomagaa sekoga{
da gi najde vistinskite zborovi i da dojde
do soodvetnite odgovori. Ne postoe{e
profesor koj nejze mo`e da ja zbuni, a
dru`eweto i smeeweto i gi razuvbavuvaa
~etirite godini.
P.S. Ne znam! Kako sakate vie, seedno mi e!

Element: ogan-zemja
- Kaj e sever, kaj e jug...za drugi ne go
zanima. Negovite “skromni” celi da go osvoi
svetot ne se somnevame deka }e gi ostvari, no
dali na vreme?
P.S. Profesor Kristi ni pu{ti poraka deka
}e zakasni da ne go zapi{uvate.

Sultana Petanova
Kristijan Ristevski
Element: ogan-voda
-Ednostavna, `iva i vedra, so harizma na
koja ne mo`e{e da se odolee, ovaa devojka
ima{e samo eden problem: sekoga{ be{e
iskrena, duri i toga{ koga }e treba{e da
se premol~e. Da se slika i da pozira be{e
ne{to {to najmnogu saka, pa zatoa nema{e
mobilen koj od nea ne vide maka.
P.S. Pak mi pobaraa li~na karta!

Element: voda-zemja
- So svoite avtenti~n {areni ko{uli,
ja nose{e proletta vo na{iot klas, a koga
~asovite bea monotoni, kaj muzikata go
nao|a{e svojot spas. A koga nas mnogu ni se
spie{e na {kolo ne moravme da odime, a potoa,
spored negovite dijagnozi, site bevme zarazeni
so virozi.
P.S. Me iznasmeavte, smrtnici!...

Sawa Simjanoska
Dan~o Spaseski
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Element: voda-zemja
- Vo nejziniot harmoni~en svet, se be{e
vo celosen red. I nikoga{ ne povi{i glas
kon bilo koj od nas. Koga }e ja vidite ne
mo`e a da ne gi zaprimetite boite koi
na nea bea sekoga{ sovr{eno usoglaseni.
P.S. Lele, kakvo e bezveze....ko ~oe~e!

Daniela Stevoska

Element: ogan-voda
-Na nepopravliviot Don @uan, nikoga{ ne
mu be{e dosta od `eni, `eni i samo `eni. Be{e
sekoga{ on-line i znae{e da se buntova i koga ne
be{e vo pravo.
P.S. Za onie koi ne go poznavat....{teta.

Dejan Stefanoski
Element: voda
-Be{e devojka so avanturisti~ki duh, i za
se {to be{e povrzano so sportot ima{e
dobar sluh. Na ~asovite ne i se slu{a{e
glasot ~esto, no koga be{e neophodno se
snao|a{e ve{to.
P.S. Tin~e daj penkalo, moliv... {o bilo
ne{to za pi{ewe.

Element: ogan-vozduh
-Razmisluva razumno i mudro, a dejstvuva
vodena od ognot vo nea. Duhot i e sloboden
kako veterot, pa zatoa nikoga{ ne se znae{e
{to e sledno od nea. Zatoa vnimavajte: Toa
{to go gledate, ne e toa {to go dobivate.
P.S. Stooo posto e taka!

Klimentina Stoeska
Tawa Stojanovi}
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Element: zemja-voda
- Cvrstiot stav i elegancijata ja pravea
najposakuvan pretsedatel na klas. Sovr{eno
podreden `ivoten raspored, bez nikakvi
momenti na zbunetost i dvoumewe. Sekoga{
spremna za predizvici, no samo ako se vo
granicite na nejzinite kriteriumi.
P.S. Znaj{ kolku mi e gajle?

Element: vozduh
-Ne postoi mesto od kade {to ne mo`e da
se vidi i ne postoi na~in da ne se zaprimeti
negovata vedra priroda, bamboocha kosa,
bujna brada, nasmeano lice i du{a bez nitu
edna lo{a misla...Toa e Oli- pankerot
(uni{tuva~ na penkala.)
P.S. Punk’s not dead!

Katerina Stojanoska
Oliver Traj~eski
Element: vozduh-voda
- Detelinata so ~etiri lista e retka
sre}a, a nie ja imavme taa privilegija da ja
pronajdeme vo na{iot klas. Be{e dovolno
samo da go zdogledame, za da vlee radost
i nasmevka kaj nas. Samo zapoznajte go i
nikoga{ nema da go zaboravite!
P.S. Ups, mi puknaa farmerkite ... pak!

Element: voda-zemja
-Sekoga{ kompromisna, so ubav i krotok
zbor, znae{e da napravi spogodba i da dojde
do vistinskiot dogovor. Nejziniot omilen
na~in na pominuvawe na vremeto, pod sonce i
kraj ezero, i go dade ~okoladniot ten {to ja
pravi nejzinata pojava slatka i neodoliva.
P.S. [o da jadam denes? A be {o se mislam
tolku - tost so kompir~iwa!

Robert Trpeski
Nata{a ^ipanoska
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Element: ogan
- Da be{e navistina tolku lo{ kako
{to se prave{e deka e, }e be{e navistina
stra{no. No site nie znaevme za
negovata dobra strana, pa zatoa se
trudevme so zadevawe da ni ja poka`e
“lo{ata”. Pozadi negoviot buntoven
stav, se krie{e intelektualec prav.
P.S. Ama profesor se vi ka`av ko navien,
zo{to ~etvorka?

Ilija [ajnoski

Element: vozduh-zemja
- Poseduva neizmeren kapacitet na
pozitivna energija so svojstvo da gi zarazuva
ostanatite so nea. Na nea ne ostanuvaat imuni
ni najnamurtenite lica. Sekoga{ ima deficit
od visoki ma`i i simpatija
plus nekoga{ ne e na odmet.
P.S. Sonce moe najubo!

Simona [ikoska
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IV - 5
Ve molime za malku vnimanie, sega koga dojde red i nie “petka{ive” da si ka`ime po dva-tri reda.
Za sre}a, ne si umisluvame deka sme nekoi karakteri vredni za romani, no barem sme karakteri,
kakvi-takvi, na{i sme i si se sakame. Pa i toa e ne{to, so ogled na seta na{a kreativnost,
(mladost-ludost) i site prijatni i neprijatni momenti pominati zaedno.Kako obi~ni, no
sepak neobi~ni ~ove~iwa, koi ne go minuvaa vremeto gimnazija samo poradi prezefatenost na
lokalnite kafuliwa, nie sme prezadovolni, kako od nas samite, taka i...pak od nas samite.
Taka {to, ako slu~ajno gi pro~itate narednite nekolku stranici (patem polni so lepotici
i lepotani:-), ve uveruvame deka za vreme na na~iot ~etvrt-pansionski prestoj vo OSU
“Sv.Kliment Ohridski”, isposednati na klupite i”udobnite” stol~iwa, vo “elitnite”
prostorii, nie vsu{nost stanavme “lu|e”, koi vo idnina maksimalno bi gi iskoristile
mo`nostite (prostorot, vremeto...ili nekoj drug), onaka kako {to gi iskoristivme site lo{o
fasadirani doblesti na ohridskata gimnazija, a gi ima{e tolku mnogu....
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IV - 5
Koga go zapoznavme vo vtora godina, ne ni zamisluvavme deka
pokraj nov klasen rakovoditel, toj }e stane i su{tinski del
od nas.Mu blagodarime {to sekoga{ zastanuva{e zad na{ite
inicijativi, ponekoga{ “ludi” idei i ni progleduva{e niz
prsti za site izostanoci, kako da ne znae{e da ni se naluti.
Bez nego ne bi stanale i ostanale “petka”.
P.S. Ama de~ki, dan preteravte?

Nikola Treneski

Na nejzinata {armantna nasmevka i
“zbuneto lice” i profesorite pu{taa srce.
[teta {to i toa ne uspeva{e redovno da ja
zadr`i na ~as, pa si bira{e poatraktivni
i poinspirativni destinacii, koi barem ja
ispolnuvaa.
P.S. Me zapi{aja?
Sekoga{ mirna i fina, taa e edinstvenata
koja ni bele{e obraz i koga site bevme
“nespremni” (a ne ba{ retko), taa
nesebi~no ne “vade{e” so sekoga{ dobro
zapameteni redovi od u~ebnikot, za {to i
sme blagodarni.
P.S. Dobro...(sekoga{ soglasna)

Viktorija Angelevska
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Nate e originalna po svojot imix, osobeno
po neskrotlivite lokni, i neumorna e koga
se raboti za matematika (princip pi{ibri{i).Nas ni zdodea da prepi{uvame od
nea na tablata, no sigurni sme deka toa
}e i koristi vo idnina pri karierata na
arhitekt.
P.S. Ja fati udolnicata...

Nata{a Dimovska

Ko{arkar, kajakar, zabu{ant... {to u{te
ne e Sa{ko na{?!Povremeno znae{e da ne
za~udi i da bide seriozen, no sevremeno ne
zaprepastuva{e so svoite {egi
- ko grom od vedro nebo.
P.S.Koj se najubaj {kolki??Sredno{kolki!!! (onie od IV5, se razbira:-))

Aleksandar Dimitrieski
Postojano e zafatena so prefrlawe
melodii i klip~iwa vo telefonot
ili nabquduvawe niz prozorec, pa i
da deluva otsutno sekoga{ e tuka
i za `al profesorite retko ja
promar{uvaa, no Kate sekako ima{e
{to da ka`e.
P.S. [o ti e ma?

Jonoska Katerina

Ne obiduvajte se od Kite da pozajmite
u~ebnik, tetratka ili sli~no pomagalo-4
godini ne go vidovme so ranec (sigurno
problemi so grbot). No, ako vi treba
dobro dru{tvo ili pridru`en vokal, toj
e sekoga{ raspolo`en.
P.S.Ne se zamaram!

Vladimir Kitevski
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E pa vaka, mnogu e podvi`na i bez
somnenie dru`equbiva, ako ne e vo
blizina sigurno bara u~ebnik kaj
sosedite ili {iri poznanstva goredolu, eventualno na kafe, no koga
e tuka sekoga{ ne po~estuva so po
nekoe biser~e i pozitivna energija.
P.S.Ste za na kafe?

Gordana Klimoska

Kako rezultat na golemata `elba
da stane modna dizajnerka, sekoga{
e oble~ena vo interesni, smeli
kombinacii, ba{ kako {to e i taa
samata-osven pirsot, definitivno
nema vlakna na jazikot.
P.S.Ma ajde molimte...

Ivana Lo`anoska
Ako i go slu{nete glasot, sigurno
}e ja prepoznaete od nekoj recital kade
uspe{no ne pretstavuva{e.Nejzinite
gestovi se stalo`eni, skromni, no
sigurni, a odgovorite i komentarite
sekoga{ precizni i to~ni.
P.S. Rezil..otepanija...

Ivana Leveska

100% go znajte Noni od Varo{?!
Pa nema koj ne go znae, iako drasti~no
go promeni stilot od prva do ~etvrta
godina, toj konstantno e {armanten,
raspolo`en, vospitan de~ko, osven koga e
raspolo`en za gwavewe
(neretko se slu~uva)
P.S.[o se izmotava{ sea?

Naum Loteski
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Nevozmo`no e da si najdete poprijatno
dru{tvo, taa garantirano }e ve
oraspolo`i so svojata {iroka i zarazna
nasmevka (od uvo do uvo) i }e ve voodu{evi
so umetni~ite potezi so ~etka,
moliv~e, penkalce, na klupa, na flaeri, po
tetratki-kaj bilo.
P.S. Hm, {o te gleam budala, z’{ da ne
mojme?(~est inicijator)

Aleksandra Mahovska

Vo poslednive ~etiri godini ne
zapoznavme nekoj potoleranten,
povozdr`an i “potalentiran” za
angliski. Na Xamov kako da mu be{e seedno
so {to se zanimavavme nie ostanatite,
toj uporno si tera{e svoja {ema.
P.S.Begaj, dan ti e zaka~am edna!

\or|i Mitreski
Ekspert e za vadewe od situacii i
“podma~kuvawe” profesori.Sekoga{ e vo
suficit na zborovi, duri i preteruva,
od {to prosto i pa|a {e}erot, pa koj
stigne intervenira so doza blagce.
P.S.Ama profesor/ke......i taka
narednite 44 minuti

Me|u na{ite redovi si ja imame i
pe{~ankata Slav~e, na koja sigurno i be{e
preku gleva od sekojdnevnite migracii od
Pe{tani do gimnazija, pa ne i ostanuva{e
mnogu energija za nauka, no zatoa pak vo
qubovta dobro i odi.
P.S. Kako da ne?Za{????

Filomena Naumovska
Papazoska Slavica
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Na{ite o~i i u{i naviknaa na
nejzinite rumeni obrazi i sekoga{
jasen glas, duri i rano nautro, so koj
ni soop{tuva{e novosti.Zapo~na
duri i premnogu mirno vo prva, no za
sre}a brzo se opu{ti.
P.S. Ej ispitvel/a cel ~as, znajte???

Kako del od trojkata koja 4 godini
poseduva{e avtonomija pred profesorite,
Elen~e sekoga{ organizira{e razli~ni
aktivnosti (neretko bea nelegalni), za
onoj del od klasot koj i ne ja saka{e ba{
bojata na tablata, pa...
P.S. Lele, du{i~e

Milena Petreska
Elena Petrovska
Od se {to vidovme i ~uvme od Bore,
na pravo mesto, vo pravo vreme, imame
vpe~atok deka kaj nego se se odviva
spontano i harmoni~no, sekoga{ niz
zvukot na dobro odbrana muzika i
dobro odbrani zborovi,a i {egobiec e
definitivno..
P.S. Of lele, {o re~e...

Bore Pucoski

Se oblo`uvame deka ne ste sretnale nekoj
tolku odgovoren, sreden, stalo`en i
pritoa raspolo`en.Nie ve}e ja zamisluvame
kako principielen profesor koj }e gi
zaseni site dosega{ni nau~ni dostigawa.
P.S. Aj edno krug~e ~ar{ija.

Biljana Risteska
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Ovaa simpati~na devojka ~esto znae{e
da ja snema, osobeno na poslednite ~asovi,
sekoga{ so dobar izgovor (“ka`ete na
Crven Krst sum”).No vo sekoj slu~aj
sekoga{ e raspolo`ena za muabetewe
i prenesuvawe novosti od tipot na:
“pro~itav na Internet...”
P.S. Vsu{nost... (nejzinata vovedna
fraza)

Slobodanka Risteska

Questa bella ragazza (poznato od “nejziniot”
italijanski) ~estopati predizvikuva{e
op{ta smea vo klasot poradi dobrata
smisla za humor, nadopolneta so povremeni
simpati~ni biser~iwa, kako del od
nejzinata isklu~itelno dru{tvena
i vesela priroda.
P.S.Lele be,daj prekini...
(naj~esto upateno na Sa{ko)

Xejlan Rustemoska

Ako na bradi~kata i slu{alkite
vo u{i niz koi dopira METAL zvuk,
dodadete i filozofski stil, i
educiranost, i interesen na~in na
~ekorewe, plus mai~ki so interesno
logo, go dobivate Skube.
P.S. Mmhh.....taka?.....OH, NO!!!

Ivan Siljanoski

Vo vrska so Ane se e neobi~no:
nejziniot stav, na~inot na dru`ewe,
”debelite”nervi (te{ko deka ba{ }e ja
naluti{), no najoriginalna strana i e
smeeweto-glasno i intezivno, na koe nikoj
od nas nikoga{ ne ostana ramnodu{en.
P.S.Nemoj be debil, seqak eden....

Ana Srbakoska
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Ova mom~e te{ko deka }e go razbudite
(ne tolku) rano nautro,od {kolskite
aktivnosti omileni mu bea onie
informati~kite, germanskite i
ko{arkarskite (pri {to mu pomagaat
santimetrite), a nadvor od {koloto
deluva energi~no, dru{tveno i vo najgolem
procent uspe{no-kulira.
P.S. -Te bolit glata?, -Ne, z,{?

Mario Strezovski

Toj e buntovniot de~ko od posledna
klupa so rep~e-opav~e ili pleten~e,
originalen akcent za angliski, zagrean za
sport, a osobeno za fudbal, se razbira od
profesionalen aspekt.
P.S. E da, pak jas, pola zbor ne rekov. Jas
ne Ve mamam iskren sum.....
i u{te ne{to: Arsenal 4ever

Vladimir Tanaskoski
Ne e ~udno ako @are docni prvite 5-15
minuti od ~asot, bitno e najaven, odma
posle trening.Edinstveno redoven i
to~en e na ~asovite po sport, kade so
zadovolstvo ja polaga seta svoja energija.
P.S. Nosi{ be oprema?

@arko ]iri}

Ne bi mo`ele posoodvetno da ja opi{eme
osven kako slabi~ka, viso~ka, zgodna
devojka,koja sekoga{ si gi ispolnuva
obvrskite, mnogu vesela i gorda na
bitolskite geni.
P.S. Pu{ti go Karolin~eto.

Elena ]oseska
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]e go najdete nekade me|u poslednite
redovi, i da ne mu ~uete glas, toj sekoga{
e tuka i budno sledi. Se odlikuva so
nenametliv imix, preku koj bavno ni gi
otkriva{e svoite kvaliteti.
P.S. pankeri{te, {valeri{te.....za pari.

Dejan Cvetkoski

Iako ne napu{ti pred dve godini, za da
zamine duri do Avstralija, nie seu{te
ja pametime po nejzinata ogromna
samodoverba i vokalnite sposobnosti.

Milena Karame{inoska
Se nadevame deka SAD ja zaslu`uvaat
na{ata Sowi~ka, koja sekoga{ }e ni
ostane vo se}avawe kako isklu~itelno
dobra li~nost, sekoga{, ama ba{
sekoga{ nasmeana i raspolo`ena za
dru`ewe.

Branka ni se priklu~i vo treta godina,
no sepak be{e dovolno za da ostavi
golem vpe~atok kaj site nas. Sekoga{ si
potpevnuva{e nekoja nova melodija i se
smee{e na {egite na ~asovite.

Sowa Di~oska
Branka Spasevska
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1.Na po~etokot po nekoe nepi{ano pravilo, se be{e te{ko, pa i zapoznavaweto, no po mnogu promeni,
odnosno transferi na drugar~iwa po klasovi (pa duri i kontinenti), stanavme re~isi homogena smesa.
2.Kako pomodarstvo, si dozvoluvavme sekoja godina da menuvame u~ilnici na razli~ni spratovi, se
razbira so takvite promeni odea i razli~ni aktuelni refreni koi gi peevme vo hor,vkusni u`inki so koi
ne snabduvaa “{efot”, “majstor~eto, “fibo” i sl,razli~ni fori koi se vrtea... - sekoga{ vo {ema.
3.I profesorite, kakvi-takvi, najdobri se razbira, imaa udel vo na{ite gimnaziski denovi, ~esto ni
se menuvaa za da ne odr`uvaat vo forma podigaj}i ni go adrenalinot i ne ostavaj}i ne na mira-se so cel da
ne nau~at ne{to, neli????
4.Za razlika od profesorite koi toa go narekuvaa uni{tuvawe na inventarot, nie samo go
ukrasuvavme, koga zaradi ~isto likovno izrazuvawe, koga zaradi prepi{uvawe, ova de-dopi{uvawe.....
5.Ako navistina smeata go prodol`uva `ivotot, nie sme se smeele barem za 100 godini plus.Tolku
gafovi, biseri i lapsuzi padnale, koi na{i, koi na profesorite,{to za `al nema da bidat objaveni
poradi nemawe dovolno hartija na svetov, pa }e ostanat samo za nas.
6.Sigurno ste ~ule nekoj da re~e “Kako yidovite da imaa u{i”, ova ne va`i za nas, bidej}i
puknatinite na yidovite ne se od starost, tuku od na{ite preglasni vikawa i peewa, taka {to
nie bi rekle “Kako yidovite da nemaa u{i“
7.Ne deka se falime, ama se poka`a vo minative godini deka site sme talentirani deca,sekoj
za ne{to go biva, a osobeno sportistite, na{ite fudbaleri i ko{arkari, koi dostignuvaa
{ampionski ili vice{ampionski tituli na turnirite-ba{ za gordeewe!!!
8.Vo najdrago se}avawe }e ni ostane ekskurzijata vo Hrvatska kade gi pominavme 4-5 od najubavite
denovi vo `ivotot i posakavme biletite da bea vo eden pravec (Krivo je more)

Qubovi, smea, neprocenlivi prijatelstva, obrazovanie, sre}a...Gimnazijava ni pru`i tolku mnogu...
Ovoj almanah go ostavame da ne potsetuva na najubavite godini vo na{ite `ivoti. Go ostavame
“za toga{, koga ova {to e sega }e bide....nekoga{“
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IV - 6
Na po~etokot... i sega
...I toga{ koga site bea ubedeni deka pove}e ne postoi disciplinata, redovnosta, po~itta i
u~tivosta nastapivme NIE-ÄizrodotÄ vo starata i temna ohridska gimnazija, toga{noto „6.
Na po~etokot bevme malku poveke od sega, sé dodeka ne dojdovme do edna skromna i simboli~na brojka
od 21. No sepak, bevme onolku za da bideme dovolni za eden sovr{eno izveden ~as na koj sekoj professor
bi bil gord, a veruvajte deka i bea. Na{eto malo semejstvo ednostavno pretstavuva{e relaksacija,
no i uspeh za dragite profesori. Mo`ebi ~asovite gi smetavme za `iva dosada, no potsvesno znaevme
deka so nedisciplinata bi zagubile pove}e otkolku {to bi dobile. Zatoa i bevme nivnite milenici
poradi {to na{ite sosedi od katot i onie od prizemjeto ne smetaa za neprijateli.
Profesorite ~esto ni velea: Ajde be deca ...zna~i vo ovoj klas sekoj znae, a nikoj ne kreva
raka...~udo!No nie ne samo {to znaevme pove}e otkolku {to tie smetaa, tuku ka`uvavme raboti
koi tie ne gi doslu{nuvaa, a na{ata smea ostanuva{e na{a mala tajna koja ja krievme vo sebe za
denes da se potsetime i u{te poglatko se nasmevneme na na{iot kreativen i neuni{tliv duh.No nie
ne bi bile dotolku sovr{eni dokolku na{iot rakovoditel ne bi bila najdobrata me|u najdobrite,
sekoga{ nasmeanata Suze kaj koja mora da priznaeme deka zemavme pogolema sloboda, pa neli be{e
redno? Postojno ne pra{uva{e: Dobro na site ~asovi ste vakvi? A znae{e deka ne e taka. Na{ata
Suze sekoga{ se bore{e da bideme najdobri. I bevme. No nejzinite matemati~ki uslovi i ne bea taka
ednostavni i lesni. Zatoa idni generacii vnimatelno pro~itajte gi uslovite od sega{no IV6 dokolku
sakate da bidete kako nas na obostrano zadovolstvo:
1.da broite ~lenstvo od 21
2.da bidete vo odnos ma{ki : `enski-2:1
3.vo prva godina da imate samo eden neopravdan koj }e go napravi u~enik koj zadocnil, a sepak
prisustvuval na ~asot
4.za izostanocite obavezno opravdanie i roditel (inaku }e vi gi stegnit neopravdani)
5.da bide zadovolna i najsre}na toga{ koga cela nedela }e nema izostanoci(Iako gi pravevme, gi
pravevme vo mal broj).
A sega na red sme nie i na{ite uslovi koi se rodija me|u nas i nema da gi krieme:
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Suzana Nedeska-Markoska

-da ima ne dobar,tuku odli~en vkus za
devojki i koli
-da bide najgolem obo`avatel,a i milenik
na `enskata populacija
-da bide redoven ~itatel na edinstvenata
literatura koja mu le`i-vesnikot VEST
zaradi “zgrap~i go denot”
-da poseduva profesionalni maserski
sposobnosti.
-da bide na{iot spasitel na ~asovite po
biologija(duri i po tri pati na ~as)
-da poseduva sposobnost i nervi za temelno
raska`uvawe na knigite, za nie da nemame
potreba od ~itawe
(~ita{e celi 40 minuti)
-da bide gorda so replikata: [o mi falit
{o sum od Varo{!

Kliment Mitreski
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-da bide najmladata me|u nas, no so najgolemi ambicii da stane i najmladiot i
najuspe{en ginekolog na univerzumot.
-da bide najdobriot sufler po biologija i
pokraj opomenite od profesorot deka ‘}e
se pozdravi so vratataÄ
-da ne ni pomisluva da napravi nitu eden
neopravdan objasnuvaj}i deka nema potreba
od toa.

Olga Pecakova

-da bide sekoga{ vedro raspolo`en i
podgotven za komentari za
pone`nata polovina
-da znae kako uspe{no da
napravi pismena po matematika
(velej}i:da e zdrav i `iv Kole {o e do mene)
-da bide svoevolno ~etirigodi{en vratar
na na{ata klasna
-da bide pajakova mre`a za pomladite
klinki.

Riste Avramoski
-da bide edinstvenata so najubavata
doblest-iskrenosta
-da ne bide nikoga{ dvoli~na i da plesne se
vo lice
-da znae,a nikoga{ da ne kreva raka
-da ima sredeni nokti e nejziniot `ivoten son
-sekoga{ da ja razbie monotonosta so
Äotka~uvaweÄ na ÄodlepenÄ zbor.

Tatjana Stefanoska

-da bide doselen kaj nas vo treta godina so
cel da stane doktor
-no da mu se nametnuva idejata da stane
fizi~ar so {to podobro bi go sfatil
menuvaweto na ozonskata obvivka
-da bide dotolku nostalgi~en {to
dokolku bi zaminal nekade bi go zel so sebe
Labuni{ta

Raif Memi{ovski
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-da bide gordosta na na{iot klas ne samo
kako pretsedatel,tuku i kako pisatel
krasej}i se sebesi i nas so sekoga{ osvoenite prvi nagradi
-da stoi zad ideate na Xim Morison
-da bide sekoga{ smiren koga ostanatite
se vo panika

Aleksandar Miceski

-da ima angelsko ime so zna~ewe
IZVESTUVA^,{to be{e i nejzina
profesija,no i da saka da bide izvestuvana
(dokolku ne{to ne znae)
-da ima sposobnost da doznae se,
pa duri i pove}e
-da ,obo`avaÄ angliski jazik za {to }e
re~e{e: Xabe }e zborvam,
ko ne razbiram {o velam.

Angela Apostoloska
-da bide sekoga{ prepoznatliva po nejzinata kosa,za {to ÄvinovnaÄ e majkata priroda
-da poseduva energija od dve planini
-da umee kako vistinska glumica(duri i
podobro)da go imitira sekoj koj }e i ostavi
vpe~atok
-da grmne so pesna duri i vo sedum ~asot
nautro na op{to zadovolstvo.
-da znae da vi se pikne pod ko`a,kolku i da e
toa nevozmo`no.

Maja Gugoska

-da í se ~ue glasot samo toga{ koga }e bide
pra{ana
-da odgovara ekpresno brzo i kvalitetno na
zadadenata zada~a
-da se soo~i so mala filozofska maka so
koja bessomneno uspe{no se spravi.

Ivana Mickovska
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-da bide vredna kako nejzinata prijatelkap~eli~kata Maja sobiraj}i produkti za
nejzinata apteka se dodeka ne re~e:
Me mrzit
-nikoga{ da ne bide dovolno naspana(bi
spiela cel `ivot)
-da bide nesomneno najobo`avana kaj
posilniot pol
-da bide najludiot `enski voza~,vozej}i so
treta brzina i po tesnite uli~ki.

Maja Buleska

-da i bide so pravo dodelen medal za najdobro varo{ko govorewe,koe i le`i tolku
ubavo kako taa da go izmislila
-da bide duri od Varo{ prepoznatliva po
glasnosta vo smeeweto
-da bide prvata koja kreva bunt zaradi
nepravdite od profesorite so re{enie
korisno za site
-da gleda od visoko i toga{ koga pie kafe
vo nejziniot vtor dom Balance

Lidija Kiselinova
-da poseduva harizmati~na nasmevka na
koja nikoj ne ostanuva ramnodu{en
-da bide odli~en matemati~ar sekoga{
podgotvena da pomogne na nepodgotvenite
-da e uporna vo borbata so filozofijata
i istorijata za na kraj trudot da se
isplati
-da poseduva izvonreden ritmi~ki takt
od poleto na nejzinata muzika.

Nesrin Dunica

-da bide najduhovit so svoite dofrluvawa koi gi smisluva{e vo sekunda
-se da mu bide seedno odnesuvaj}i se
non{alantno vo sekoja situacija
-da bide prepoznatliv so svoite
repliki:Mo`it,ama ne morat;Mojme
ama ne sakame

Nikola Bla`eski
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-da bide sekoga{ podgotvena so sopstven kriti~ki stav {to uka`uva na iden
sovr{en filolog
-da bide `rtvata na koja sekoga{ i se dodeluvaat najdolgite matemati~ki zada~i
-da poseduva osobena smisla za humor,smeej}i
ne do solzi
-da bide sekoga{ vo kafe dru{tvo so Lide

Kristina Todoroska

-da poseduva ~ista umetni~ka du{a
-da bide pobornik na rok muzikata i
obo`avatel na DOORS
-da bide sekoga{ dobro na~itan kriti~ar
iznenaduvaj}i so svoite stavovi na ~asovite po makedonski i angliski jazik
-da izgleda seriozno no so skriena smisla
za humor

Kosta Boj~eski
-da poseduva tolkava ume{nost da re{ava
zada~i dodeka slu{a muzika
-da se inaeti na ~asovite po filozofija
velej}i:Nau~iv ama za inaet ne stanvam
samo jas
-da bide sekoga{ uredno sredena od glava do
peti i primer za “trendy girl”

Irina Trajanoska

-da znae da raspolo`i sekogo
i vo sekoe vreme
-da poseduva harizma
koja nesebi~no ni ja predava
-da ne se potresuva premnogu okolu
u~ili{nite obvrski,osven onolku kolku
{to e potrebno
-da bide idniot najsmiren doktor.

Viktorija Spasevska
69

ALMANAH - GENERACIJA 2006-2007 - OSU "Sv. Kliment Ohridski" Ohrid

-da poseduva neobjasniva brzina vo
zboruvaweto,{to uka`uva{e na nejzinata
sigurnost i podgotvenost za ~asot
-da znae da slika tolku profesionalno na
{to i Da Vin~i bi í bil qubomoren
-da stoi sekoga{ zad zakonite na site vidovi matematiki

Hristina Stefanoska

-da bide sekoga{ polna so znaewa od
oblasta na prirodnite nauki
-da bide opsednata so medicinata za koja
ima{e posebna strast
-da bide podgotvena da odgovara i toga{
koga }e bide imenuvana bez svoja `elba
-da vnimava Ätolku dobroÄ {to na
pra{aweto:[o ti e Van~o Pito{eski?
odgovara:Da,ugostitelskono.

Vesna Pito{eska
-da vleguva sekoj vtornik i petok pretpladne edna
sekunda posle profesorkata po makedonski jazik,no
i pokraj opomenite filmot prodol`uva{e
-da bide sekoga{ prepoznatliv po svoite kontraargumenti koi gi osmisluva{e na filozofski
na~in ,no koi sepak dr`ea mesto
-da se smee na sé okolu sebe pa duri i na svoja smetka
koga }e bide prozivan da odgovara.

Pavel Ni~oski
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Minatoto neka ostane minato,za{to poinaku i ne mo`e da
bide. Del od toa minato ostanuva ovde, na ovie stranici,a
nedore~eniot del }e go nosime vo sebe, za{to nekoga{ e te{ko
da se odvikneme od ona {to sme bile nekolku godini.
Sakale ili ne, ova ni e prvoto ZBOGUM od ovoj kraj na koj mu
sledi nov po~etok. Ova ZBOGUM be{e izgovoreno tolku tivko
i nekako nedore~eno za da bide pottik za naredni sredbi za koi
skoro sme sigurni deka }e se ostvarat vo vremeto NEKOGA[ i
mestoto NEGDE.
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Vo tekot na ovie ~etiri godini pri dolgi eksperimentirawa, prou~uvawa, te{ki
analizi i neo~ekuvani sintezi, se dobija novi elementi vo ramkite na najsovr{enata
i najprosperitetna labaratorija pod nadzor na edinstveniot i ultra-moderen
rakovoditel Lujza Vasileva-[ajn.
Celiot proces najprvo se vode{e od zakonite vo alhemijata, se uvide deka nekoi
raboti ednostavno se takvi i nikoga{ ne mo`e da se postigne sovr{enstvo.
Ponatamu bevme podlo`eni na burni reakcii; nekoi gi ispolnivme, drugi ne gi
doteravme do kraj, vrski bea raskinuvani i odnovo spojuvani. Se dobija i razni novi
soedinenija. Da, svedoci sme site deka obrazuvame kompleks.
Priznavame, ne sme sovr{eni vo na{ite svojstva, naprotiv, izobiluvame so mani, ili
sozdadeni pri eksperimentiraweto ili samo otkrieni ve}e postojnite. Na{ata cel
be{e da bideme najdobroto za na{iot kreator. Me|utoa, nekoi parametri i ne~ii
pritisoci ne se pogodija, nekoi rezultati ispadnaa poinakvi od o~ekuvanite. Mo`ebi
ne ispadnavme najdobroto za nea, no TAA so sigurnost be{e najdobroto za nas. Taa,
na{iot kreator, go sozdade `ivotot vo staklena kolba.
Blagodarni sme na toa {to na{iot razvitok vo site ~etiri godini se odviva{e vo
najpovolni uslovi (po~nuvaj}i od najson~evite i najgolemite u~ilnici do najdobrite
rasporedi na ~asovi), iako istiot ~esto be{e naru{uvan so razni ekstremnosti
(testovi za “relaksacija”, nepredvideni ispra{uvawa na ~asovite po hemija). Sepak
disciplinata i ispolnitelnosta koi se baraa od nas, zna~itelno gi podobrija na{ite
nedostatoci. Denes sre}ni sme {to se oformivme onakvi kakvi {to sme sega.
Ranite skoro i da ne se gledaat, samo ubavi spomeni go so~inuvaat na{eto jadro.
Ostanatiot del, {totuku treba da se sozdade. Od sega, sekoj vo onaa labaratorija
{to sam }e si ja izbere.
Profesorke, se nadevame deka eden den }e bideme gordost za Vas!
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Lujza Vasileva-[ajn

• 1s1
• Nao|awe - Pe{tani
• Dobivawe -Tihiot Don + Johnny Depp
→Nikola
• Svojstva - jak metal, slabo reaktiven
(eden zbor- eden altan); element dlaboko
navlezen vo su{tinata na muzi~kiot
pravec “metal”
• Upotreba - Se koristi za vadewe od
kontakt na profesori- gi ubiva so svojata
slaba reaktivnost
• P.S. Shakira, Shakira…
• 1s2
• Nao|awe - Spirit
• Dobivawe - atribut + parfem → Elena
• Svojstva-Izbuvliv element, se odlikuva
so provokativnost; nesuden tvorec na
pala~inki za elementite broj 7, 15 i 23
• Upotreba - Se koristi za naru{uvawe na
me|u~ove~kite odnosi
• P.S. – Vistina?

Nikola Bubeski
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• 1s2 2s1
• Nao|awe - Velmej
• Dobivawe - turpija za nokti + Man. Utd. →
Tatjana
• Svojstva - Miren posmatra~ na reakciite, no ne izostavuva od onie vo koi se
pravat proekti za u~ili{ni potrebi
• Upotreba - Se koristi kako ~ista~ na
metil (isklu~ivo na sopstvenata kosa)
• P.S. – Da, be!

Tatjana Golaboska

• 1s2 2s2
• Наоѓање - В пивница
• Добивање - ARSENAL + Камиказа → Маца
• Својства - Елемент кој е познат како вечен
обожавател на топџиите,
при тоа покажувајќи најголем
афинитет кон реакцијата со Thierry Henry;
• Употреба - Се користи како секретар на два
мобилни (едниот приватен, другиот службен)
• P.S. – Мјаааауууууу… (Мачкица со жолти очи)

Marija Grun~eska
• 1s2 2s2 2p1
• Наоѓање - Кај Жижи
• Добивање - гитара + компјутер → Кољо
Брада
• Својства - Елемент со изразити
претседателски својства, навлегува длабоко
во нервниот систем на другите елементи,
сменувајќи ги од корен нивните сфаќања
• Употреба - Ќе излезе на пазарот во 2008
• P.S. – Не мôже!

Nikola Dimitrov

• 1s2 2s2 2p2
• Наоѓање - Економско
• Добивање - огледалце + розево сјајче → Тања
• Својства - Елемент со променливи особини,
зависно од околината; реагира со плава боја за
коса
• Употреба- Асимилирана плавуша
• P.S. – Ништо не знам!

Tawa Dimoska
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• 1s2 2s2 2p3
• Наоѓање - Секаде, само дома НЕ!
• Добивање - Шефче + Скопје → Robinho
• Својства - Елемент со папучарски својства, но
предизвикува опасност поради поседувањето на
менаџерски особини
• Употреба - Се користи како референт за
набавка на разни видови алкохоли за својот иден
цимер (елемент со бр. 15)
• P.S. - Ќе го јајш и ти! (на елемент бр. 23)

Robert Donev

• 1s2 2s2 2p4
• Наоѓање - Не мојш да го најш
• Добивање - Roberto Carlos + тигар → Димо
• Својства - Ултра реактивен метал кој
поседува театарски способности; вечно доцни
на првиот час без разлика дали сме предпладне
или попладне; меѓу нас е познат како The Hitch
• Употреба- Разнесувач на ливчиња за
допишување низ гимназиските клупи
• P.S. – Одете си луѓе, Цвета не ја даваме!

Dimitar Zafirovski
• 1s2 2s2 2p5
• Наоѓање - Баланс
• Добивање - Deutschland + MSN→ Ада
• Својства - Неметал со сива боја, најшетан
елемент низ европските земји (големо
патувачко искуство!); покажува блискост со
професори; пицата и е слаба страна
• Употреба - Учество на секакви видови
состаноци и преговарања
• P.S. – Свадба без невеста (се однесува на
матурата)

Aleksandra Ivanovska

• 1s2 2s2 2p6
• Наоѓање - Foto rex (на излог)
• Добивање - галена + Lucky Luck → Милена
• Својства - Цензуриран елемент, тешко се
навлегува во неговата внатрешност, стапува
во тивки реакции, без поголеми возбудувања
• Употреба - Се користи како Fashion модел
•
P.S. – Срце није камен!

Milena Ilijeska
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• 1s2 2s2 2p6 3s1
• Наоѓање - Јасна Ристеска
• Добивање - чопер + потпирач од стол → Вите
• Својства -Јак метал со чоколадна боја;
отсуство од многу реакции, а во оние во кои
учествува често е неспремен
• Употреба - Се уште не се употребува
• P.S. – О рајт!

Viktor Kostoski

• 1s2 2s2 2p63s2
• Наоѓање - Liquid
• Добивање - барби + солариум → Симона
• Својства - Единствениот течен елемент кој
ја посети кугланата во Шведска; покажува
својства на типична плавуша (со исклучоци)
• Употреба - Се користи во екстремни услови
• P.S. – Криво је море!

Simona Ko~oska
• 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1
• Наоѓање - Во длабочините на шумите
• Добивање - black + metal → Симона
• Својства - Изразит метал, со црна боја;
поседува големи способности за црн хумор; во
темница елементот е невидлив
• Употреба - Danger zone
• P.S. – Крв, крв! ...Сатар си е сатар!

Simona Markoska

• 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2
• Наоѓање - Б’лгарија
• Добивање - Сократ + Раде Рогожаров → Тони
• Својства - Елемент кој се одликува со
инает, тврдоглавост и филозофски идеи кои
доведуваат до лудило
• Употреба - Се користи при специфични
конфликти
• P.S. – Ам! Професор!

Toni Milo{eski
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• 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3
• Наоѓање - Од Вардара па до Триглава
• Добивање - СФРЈ + Црвена Ѕвезда → Зоки
• Својства - Елемент кој се вбројува во
навивачите на Man. Utd. , реагира со алкохоли
при важни реакции и се добива одлична забава
• Употреба - Се користи како негувач и
презентер на македонскиот фолклор ширум
светот
• P.S. – Кој ја мати водата? (на коњите)

Zoran Mickoski

• 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4
• Наоѓање - Охридско лето
• Добивање - trance + црн појас → Мурџе
• Својства - Се одликува со шарм, поседува
карате вештини; стапува во многу реакции,
најчесто со плочите на DJ Tiesto
• Употреба - Се користи при собири како
комичар и имитатор
• P.S. – Гола вода!

Igor Murgoski
• 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5
• Наоѓање - Кај Црногорцине
• Добивање - политика + историја → Риц
• Својства - Смешлив гас, постојан придружник
на елементот бр. 16; со амбиции да стане иден
премиер на Р.Македонија
• Употреба - Се користи за брза и ефикасна
достава на тостој од кај Шефон
• P.S. – … кај Јасмина нивана (на прашањето кај
живејт брачеда му)

Riste Nejkoski

• 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6
• Наоѓање - Скопје
• Добивање - DJ Tiesto + интернет → Илче
• Својства - Елемент кој се наоѓа само во
сврзана состојба (заљубен до уши); при
реакцијата Охрид-Скопје
како катализатор се користи МSN.
• Употреба - Се употребува како
кондуктор во “Галеб”
• P.S. – Можит за другиот час?

Ilija Nokoski
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• 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1
• Наоѓање - Фибо
• Добивање - пастелни бои + метал → Ружица
• Својства - Елемент кој се одликува со
високоинтелектуални способности на полето
на уметностите (најбурен е на тема “музика”),
гради комплекс со елемент бр. 21
• Употреба - Се употребува при долги дискусии
како ефикасно стредство за отпор
• P.S. – Ај Фибо на кафе!

Ru`ica Paunkoska

• 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2
• Наоѓање - Во теретана
• Добивање - Тарзан + Лепи → Дано
• Својства - Елемент кој стапува во
реакции за добивање на ефикасни диети;
пред неговото откривање беше познат како
неприкосновен кантераш
• Употреба - Се употребува како стредство
за кршење клупи
• P.S. – Вошко!!!

Daniel Radi~eski
• 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1
• Наоѓање - На јаки журки НАДВОР од Охрид
• Добивање - теорија + пракса → Перо
• Својства - Исклучителен елемент кој
реагира само во согласност со законите на
физиката и транс музиката; гради комплекс
со елемент бр. 19
• Употреба - Се користи за заведување на
елементите од периодниот систем на IV-7
• P.S. – Ненормален си или каков си?

Petar Ristoski

• 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d2
• Наоѓање - Волино
• Добивање - Милисав + театар → Геле
• Својства - Овој елемент гради соединение
познато како “еротик”; психички и
физички малтретиран кога е во близина на
елементот бр. 6
• Употреба - The apprentice (Donald Trump)
• P.S. – Behave yourself!!!

Angel Sekuloski
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• 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d3
• Наоѓање - На инсталација
• Добивање - Ferrari + петтолиние → Мартин
• Својства - Поседува специфични способности
за правење гримаси; реагира со рингла при што
се добива најдоброто кафе на светот
• Употреба - мачител (на елемент бр. 25);
маченик (од елемент бр. 7)
• P.S. – Страшна работа!

Martin Simonoski

• 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4
• Наоѓање - Покрај езеро
• Добивање - oriﬂame + avon → Јасмина
• Својства - Елемент со променливи својства;
се одликува со музикалност и страв дека
елементот бр. 25 ќе ја уништи
нејзината прекрасна коса
• Употреба - Се употребува како
донатор на палома
•
P.S. – Yes, but No!

Jasmina Stepanovska
• 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5
• Наоѓање - во IV-4
• Добивање - Наташа +
→ Џаџи
• Својства - Поседува креативност во борба
со вртимушки (заедно со елемент бр. 21);
единствен елемент кој се карактеризира со
осет за отварање на прозорец
• Употреба - Служи како газач по нервите на
елементите од неговата периода
• P.S. – Тцук!

Nikola Trifunoski

• 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6
• Наоѓање - Карабего Маала
• Добивање Bake rolls + logical conclusion → Leyla
• Својства - Елемент кој сеуште е во
истражување; поседува прекумерни гласовни
способности; брзо стапува во мачителска
реакција со елемент бр. 6
• Употреба - Снабдување со енормни количини
на баклава за Бајрам
•
P.S. – Губиме!

Lejla [aban
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• 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d7
• Наоѓање - На стрелиште
• Добивање- make up + Top speed → Мише
• Својства - Елемент кој стапува во реакција со
пушка пришто се добива невидена прецизност;
поседува и шанкерски способности
• Употреба - Главна улога при правење коктели
за заведување
• P.S. – A oти па да не?

Mihail [i{koski

• 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d8
• Наоѓање - USA
• Добивање - Wash & Go + хамбургер → Климо
• Својства - Индиферентен гас, често
стапува во реакции со елемент бр. 11 при што
настанува најнеподносливото
соединение на светот
• Употреба - Rent a room for free
• P.S. – А ти???

Kliment Martinov
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IV - 8
Филм: IV-8
Учествуваат:
Ангелески Дарко
Буловски Игор
Велјаноска Јоана
Групче Слободан
Јолакоски Александар
Котели Никола
Милеска Марија
Милеска Натали
Митреска Николина
Митрески Марко
Мојсоска Елена
Мостров Томислав
Неданоски Васко
Павловска Мартина
Пејоски Томе
Размоски Горан
Скрачиќ Ратимир
Соколовиќ Дарко
Спироски Јован
Танчески Стефан
Тембелески Александар
Трајческа Благица
Трпчески Горан
Шапкарески Јане
Режисер: Лазаревска Жаклина

Навистина е тешко во неколку реченици да се опишат
горенаведените актери на IV-8. Зашто секоја единка што
беше дел од најхармоничната целина е приказна за себе,
со сопствен идентитет и сопствени погледи на светот.
Меѓутоа сите тие приказни се стопија во една, меѓусебно
се усогласија и ги надминаа разликите во текот на овие
четири години. Научивме да функционираме како тим,
како фудбалска екипа во која иако секој играч има различна
позиција сепак придонесува за крајниот резултат, за
општото добро и успеси. Така и секој од нас беше борец и
заштитник на своите идеи, но истовремено и најдобриот
играч за кој сонува секој тим. Токму затоа за секој од нас
избравме различен филм(обидувајќи се притоа подетално да
ја доловиме природата на секој од нас), а сите се сместивме
во филмот наречен IV-8.
Првичната замисла на овој филм во режија на нашата
класна Жаклина Лазаревска гласеше:
- без изостаноци
- просек 5.00
- концентрирано следење на сите наставни програми
- ,,бунтовност’’- поим забранет за нашите речници
- тенденција за совршенство
Меѓутоа актерите во овој филм не се согласија со
тие услови, затоа покрај нашето учество во IV-8 и делумно
прифаќање на поставените стандарди, секој од нас си
режираше и сопствен филм во кој најдобро се пронајде себе
си.
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IV - 8

Darko Angeleski

Филм: „Man of the year”
Сценарио: Иако беше регуларно изгласан
за да биде нашиот man of the year 2006/07,
сепак како што тоа го стори Tom Dobbs и
се откажа од претседателската функција,
така и Дарчи (по барање на класната) го
предаде својот мандат
Главна улога: Дарец
• Со својата духовита и бунтовна природа го
разбранува нашиот мирен нарав и нè научи
на мала, но „дозволена” непослушност
• Deutschland и Bayern München – му лежат
на срце, па неслучајно се негов заштитен
знак на секоја тетратка и учебник, маица и
капа, ѕид и врата
• Е сега секој има своја мана, а на нашиот
Дарчи најголема слабост му се брзината и
рефлексите-па сега заклучете сами зошто го
викаме „стари”?!
Special feature: Government is not the solution
to our problem. Government is the problem!

Филм:Snow day
Сценарио: сива капа, црвен шал и црвено носе-тоа е Були
Главна улога: Були
• Troubleshoot за сите нас, долготраен уништувач на сите компјутерски вируси
(до 5 пати подоцна)
• Провокатор од највисок ранг, да „живцира” обожава-но веднаш се поправа
• Во трета го „калемеа” хемичар да стане, па секој ден со ∆n=n-no,n=0 го
почнуваше
• За жал годинава снег не заврна па Були наш 10 кила „стопи”
Special feature: ∆n=n-no,n=0
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Joana Veljanoska

Филм: Detroit Rock City
Сценарио:„If I could turn back time”-едно е сигурно, заедно со Нин ќе ги сместиме
во 80’s, во сите рокерски лудории и во првите редови на сите концерти. Затоа
што на 14 март двомесечните подготовки за на концерт од Iron Maiden станаа
mission impossible
Главна улога: Jussi
• Единствен сон на jussi-„закаснатиот рокер” е барем за миг да се најде со
своите истомисленици, со трагачите по вистинските животни вредности, со
сите оние што придонесоа за непроценливото значење на 80’s
• со својата бунтовност беше пример за неприфаќање на поставените стандарди
и во постојан обид за изменување на истите, затоа реши да биде „in the system” и
конечно да дејствува во името на сите нас
• математички првак и несебичен споделувач на сите „аналитички и линеарни”
вештини
• но единствена и ненадминлива тешкотија во нејзините скејтерски денови беше
(и ќе биде) jumping ramps
Special feature: Тешко ми паѓат!
Филм:Beerfest
Сценарио: Со лојален тим и зацртани цели,
дури и Германците во нивниот домен(пиење
пиво) ќе бидат поразени. Го знаеше тоа
Aqua и неговиот dream-team -непобедливи се
тие во следниве конкуренции:пиење(било која
категорија),techno журки, пикадо...
Главна улога:Aqua
• www.zapari.the-up.com-забава ни најде
и безделничарските матурски денови
шемаџиски (и во раните утрински часови) ни
пројдоаа
• Administrator Aqua-обратете се за helpкомпјутерски ил вистински, за било каков
вид Aqua е always online
• Happy to do nothing-in fact that’s what I didтипчето 4 години рајски си искулира
Special feature:Кажи нешто ама да не е
демек туку НЕШТО!

Slobodan Grup~e

Aleksandar Jolakoski

Филм:Зона Замфирова
Сценарио:Нема Зоне што не ќе падне на неговите заводнички „чакшири”, сите
„побегуљи” кај овој Мане ќе се најдат
Главна улога: Жика
• Ако е добро ќе биде „ко на пинк”, ако не „биче боље”
• Не се залажувајте, ако бевме природна не значи дека бевме без гласовни
потенцијали, доказ:Жика (секое српско песмуле, чуено ил нечуено, турбо ил
забавно, Славица ил Милица),за сè Жика гласовна жица имаше
• Ниту Козби, ниту пак Џои и Чендлер не предизвикаа таква смеа, никој не нè
расплака до солзи како што тоа го прави Жика
Special feature: И додека за нас V-претставуваше ознака за стравотните ни
линерни задачи за Жика V1V=вол еден волосан!

83

ALMANAH - GENERACIJA 2006-2007 - OSU "Sv. Kliment Ohridski" Ohrid

Филм:Американска нинџа
Сценарио:Љубовта ја пушти да ја види Америка, а тој остана овде за да се
бори со себе и сопствените филозофии
Главна улога:Котел Охридски
• Иако понекогаш знаеше да се заглави во своите длабоки размислувања, сепак
на крај ќе успееше да се извлече благодарение на своите филозофии
• Знаеше и цел час да зборува - со што успеваше за момент да ја разбие
монотноста
• Но нема сомнеж дека ќе биде успешен инженер, а уште помалку се сомневаме
дека во борбата со Аристотел нашата нинџа ќе избори победа
Special feature:Прашалникот е симбол на филозофијата?

Nikola Koteli

Филм:You have mail
Сценарио:Со историскиот ù siemens
е главен виновник за прекувремента
работа на Т-mobile, за сите информации
транспортирани од угостителско до IV-8
Главна улога:Maca
• Доцни десеттина секунди на секоја шега,
на секој „бисер” и сите логички заклучоци, но
затоа ние навремено ја нарековме неонка
• Секое утро мамурно нејзините бели
„бисерчиња” се наше кафе за расонување
• Еколошки дух и пливачки талент, борец за
подобро утре, Маца наша нè подучи сите на
еколошки час
• Другарка во вистинска смисла-за помош и
проблеми, за совет и поддршка, за најрадосно
споделување на среќните мигови, за сè што е
потребен ДРУГАР
Special feature:автор на „РЕКЛА-КАЗАЛА”
BOOK

Marija Mileska

Natali Mileska

Филм:The last samurai
Сценарио:Како што Nathan Algren ги плена срцата на самураите во Јапонија и
се избори за својот живот, така и Натали ги плена нашите кога дојде во III и
успеа да стане главен показател на безбедни техники
Главна улога:Натали
• Сè што прави извира од срце, од длабочините на она што навистина ја
исполнува и затоа претставува синоним за избор на правилното
• Со својата натпросечна коса е фантазија и неостварена желба на сите
стилисти и фризери
• Секој петок и сабота во Famous и Arena, Cuba и Cadmo место нема, зашто
секаде за Натали VIP-сепаре се чува
Special feature: Удолу високо, угоре длабоко!
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Nikolina Mitreska

Elena Mojsoska

Филм:Detroit Rock City
Сценарио:„If I could turn back time”- едно е сигурно, заедно со Jussi ќе ги
сместиме во 80’s, во сите рокерски лудории и во првите редови на сите концерти.
Затоа што на 14 март двомесечните подготовки за на концерт од Iron Maiden
станаа mission impossible
Главна улога:Nin
• со својата истрајност и волја, со единственото животно мото „I wanna rock’n’
roll all night” непрестајно се обидуваше да „вшприца” малку рокерска крв во
нашите вени
• беше симбол за „полнолетство” и „длабока зрелост”, и секако непресушен извор
на американски вицови
• ќе речат прашалникот е знак на филозофијата, но погледајте во дневникот
на IV-8, извичник стои место прашалник во графата на нашиот „најголем
филозоф”-Nin!
Special feature:(цела година Ниџо не престана да се сомнева како биологија 5
петки има, а за Сократ поим нема)
Филм:American wedding
Сценарио:нема да биде само свадбата
на американски начин, туку и сиот негов
животен стил, стил на потполно freaky guy
со најоткачени и најјаки идеи и се разбира со
најромантични замисли
Главна улога: Marcelo
• Сè на сè година се собра, денови се многу
минати без трага и глас, без Марченепоправливиот спанко
• Дојде ли тој ѕвончето побрзо ни ѕвони,
„сатот” понапред си тера-досадата ја убива
со досетки смели
• И заслужено би го прогласиле за најдобар
организатор, за неповторливото karaoke
show каде секој ги испроба гласовните (не)
потенцијали
• Тој е воедно и создавачот на
најнесекојдневниот настан-кино Митрески во
режија на Marcelo
Marko Mitreski
Special feature:Добро утро професорке
можит да влезам?
Филм:The sweetest thing
Сценарио:Во потрага по најубавото тргна нашата најслатка El со cool и забавно
друштво и секако возачка како гаранција за добра забава
Главна улога:El
• Иако во медицината ја гледа перспективата, филолошки ќе и биде слаба страна,
едноставно таа е и ќе биде најдобриот пишувач на трогателни состави
• Советник за секој решлив и нерешлив проблем, другар во мака и трагедија, Еl е
„хемиска синтеза” на ведар дух и спонтаност
• За оценки збор да нема-сè е под контрола, за излегвење исто така-сè е стара шема
• Досега само една личност успеа да помине во изборот што го правеше нејзиното
срце-Michael Owen
Special feature:Едноставно сложена!
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Tomislav Mostrov

Филм: The king of jazz
Сценарио: Мошне талентиран и уште поангажиран музичар со голема пасија за
свирење на своите омилени и незаменливи инструменти - кларинет и саксофон
Главна улога:Мостро
• Како главна естрадна ѕвезда секогаш беше во центарот на вниманието најпрво
со неговите јаки зафрканции- на кои верувајте никој не останува рамнодушен
• Годинава е превртлива за сите па и за него - се реши од музичар да смени
кариера за доктор со диплома
• Хемија лесно си пројде, зашто ретко кога на час дојде и социологијата во втора
не ја доживеа како проблем главен
• И група си има да исполни време, да ги проживее „најтрезните” денови кои во
секој случај се и најзабавните
Special feature: Шо ре Лојза писмена ќе ни дајт? Ај тогаш убо да си помините!
Филм:Dukes of Hazzard
Сценарио:Во одбрана на своето со General Li
Dukes of Hazzard нaјверодостојно отсликаа 90
минути од Васевата опсесија и style of life-коли,
женски, журки, добро друштво и непредвидлива
забава
Главна улога: Нанче
• Тридневна гаранција за модринки нуди и
присилно презентира најнови боречки вештини
• Сите од него редовно си патевме и професори
поздрави на Жаки ù праќаа за херојот на IV-8
• И како најверен и најредовен фан директно од
Tiesto CD доби како потврда за својата целосна
преданост на Techno-забавите
• Nokia special buttons за неговите модели става
зашто за Васе и неговите мобилни вештини сè
е веќе испробана и стара „мајка”
Special feature:You’re HEXT! Zero minutes remainin’!

Vasko Nedanoski

Martina Pavlovska

Филм:The translator
Сценарио:Интензивно германски учи, за приемен се спрема и најверојатно ќе
биде единствена од нашата природна насока со ваков вид диплома
Главна улога:Мартина
• Нелогичности „смислува” па заради тоа „РЕКЛА-КАЗАЛА” BOOK специјални
страни ù чува
• Не остави лекар белешка да ни даде со нејзините ù вечни забелешки за нашата
„разголеност”
• За правник се спремаше да стане и во III нè напушти ама на крај и професија
реши да смени за од нас да не се дели
• Во нејзино друштво и најдлабоката грижа едноставно заминуваше во
неповрат и тоа само со едноставна употреба на бесмислени реченици
Special feature:Молчи ако зборвиш!?! *Мартина пеглана си?
-Тројка?!?!?!!?!?!?!?!
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Филм:Dude where’s is my car?
Сценарио:Редовно забораваше каде се паркираше и напред тикото го бараше кога
зад гимназија го оставаше, лево погледнуваше кога десна позција тикото имаше.
Епа Пејо стварно секојдневно со право се прашуваше: Dude where’s is my car?
Главна улога:Pejo
• Секогаш ни брза и воглавно нè претицува, сеуште никој не успеа чекор да му
фати ниту со најновите техолошки информации ниту со некаква си кола
• Само со една личност не изнајде компромис, само на една личност заборави со
месеци, само фризерот се почувствува запоставен од негова страна
• Накусо Пejo е уште еден unique производ на својата Велгошка Република, кој
воедно е и многу голем љубител на секоја друга височинка со прекрасни видици
Special feature:ТИТ-ТИТ!!!!!!

Tome Pejoski

Филм:Conan the Republican
Сценарио: затоа што секојдневно се стега, се
мачи и тренира(110кг на гради), затоа што е
упорен и истраен во желбата да биде perfect
body
Главна улога:Размо
• Виена е главна мета секое лето и зима,
spricht Ju Deutsch, spricht er aber niemand versteht es.
• За стегање е несоборлив првак, сите стегачки
подвидови се негов домен:џепно, физичко...
• Ќе биде лекар славен, знаеме сите-зашто
и сите нè излечи од потрошувачката манија
уште додека беше бездипломен „еким”
• Во четврта пресвртница стана, па и Размо
се исели од прва на задна
Special feature:Луѓе ај не се расфрлајте со
парите!

Goran Razmoski

Ratimir Skra~i}

Филм:Saturday night fever
Сценарио:„I wanna dance”- само тоа е битно, ниту време ниту место без разлика
дали е Lagoa, Lapidarius или на час кај Речко
Главна улога: Ратко Младиќ
• Флексибилен и еластичен од групата безрбетници го побиваше нашиот
природен спортски талент
• И наместо да биде виза за Хрватска, беше причина за неколкучасовно гранично
чекање на седум автобуси
• Едноставно шмекер(dal zbog frizure il dvodrzavjanstvo-odlucite sami)
Special feature:Everybody dance now!
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Филм: The Perfect Score
Сценарио:Можеби не украде тест, но спречи многу испитувања со својата
бунтовна и немирна природа, природа на хакер и сезнаец, free-style и афро
Главна улога:Сокол
• Колку висок (2м), толку и паметен, ready for action во секоја единствена минута,
нова лудорија за секој нов ден
• Techno или метал, house или рок, секој концерт место му чуваше на нашиот
најредок сокол
• Многупати ни одлета со многуте „славејчиња” кои пропеаа на неговиот
неодолив шарм
• Машински му е судбина, а тој главна закана за идните конструктори и
инженери
• Иако е припадник во групата на птиците сепак во овие 4 години ниту еднаш
илустративно не ги демонстрира своите летачки способности!
Special feature:Cooliraj си!

Darko Sokolovi}

Филм:Law and order
Сценарио: Objection profesorke! Objection overruled Spiroski!
Во иднина се надеваме дека ќе биде Objection
sustain...
Главна улога:Спиро-Spiki
• Се стремеше да најде објаснување за секој
исказ на нашите професори, па на секое нивно
ЗАТОА!, Спиро ќе прашаше ЗОШТО?
• Со професорката по македонски успеаа да
пронајдат заеднички јазик(разбирлив само за
нив двајца)на којшто непрестајно комуницираа
• Секогаш беше подготвен за забава и песна
и затоа сите бевме за него, но тој беше за
Варош
• И секоја женска со Бугарки ја вагаше, ја
меркаше со очи, а со душа чекаше нова Planetубавица
Special feature:З’ш да е така???

Jovan Spiroski

Stefan Tan~eski

Филм: Too fast too furious
Сценарио: Со своето ганц ново пежо стана најекспонираниот возач до сите
дестинации
Главна улога: Stef
• Не се сомневаме дека со екстра брзата „вожња” заплена многу женски
срца(всушност тоа беше многу очигледно ама нашиот Стефан е многу
таинствен)
• Писмените му беа најголем „страв”, но и за тоа постои решение-само еден
печат и ете ти оправдание
• И официјално да се заблагодариме за сите превозни дестинации, за сите
транспорти на далечни територии, затоа што само тој не извлече поука од Ju
Special feature: Не сум јас ,,крив” жими мајка!
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Филм: Lost
Сценарио: -Каде е Тембелески? Да не се изгуби? -Тембелески!??? Не, не се изгуби,
Америка замина.
Главна улога: Banance
• Конечно во четврта година му се исполни желбата да замине Америка и да нè
напушти , за „слободно” да полагаме матура
• Беше доста смирен на часовите , а своите знаења ги стекнуваше пред табла ,
каде постојано беше и да знаеше и да не знаеше
• Имаше добра комуникација со професорите, можеби поради својот шарм и
насмевка со која успеваше и многу девојки да привлече
Special feature: Проклета је Америка...

Aleksandar Tembeleski

Филм: 50 First Dates
Сценарио: Заборава ли Благе или така ù годи
на многумина срце им крши?
Главна улога: Благе
• За кратко време ги задоволи критериумите
на 8, зашто својата повлеченост и
пасивност ја претвори во немирна и
заводничка природа
• Петти час ù беше вечна мака - независно
од филозофските прашања и хемиските
реакции маката ја предизвикуваа биолошки
фактори
• Махер за задачи, само пиши-бриши со
„рачето” прави
• PRESIDENT во четврта ни стана и
заслужен прекар со доби ЗДЕНКА
Special feature: Kолку w сијалицата?

Traj~eska Blagica

Goran Trp~eski

Филм: Wedding Planner
Сценарио: Беше уште од почетокот со нас , но кој би поверувал, мирен , тивок,
со многу обожавателки , но „за жал” за брзо почнавме да ја планираме неговата
свадба
Главна улога: Гоки
• Уживаше во сите забави на кои присуствуваше, подготвен во секој момент за
добар, пријателски совет
• Секој проблем успеваше на мирен начин да го реши, па затоа нема сомнеж дека
во решавање на економските проблеми ќе биде успешен
• Manchester United-се обединија сите негови фанови за поддршка да дадат, за
шампионат да освојат, за на Гоки срце да му наполнат
• Belgrad е негова дестинација, а Партизан ќе му биде главна окупација
Special feature: Много смо јаки!
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Филм: PUNK‘D
Сценарио: Сите нè намести и јако нè засрами никој друг туку Јане ака Ештон
Качер
Главна улога: Шапкар
• Навидум мирен и тивок, во суштина непресушен извор на „мудрости” и
сплетки
• Иако филмот му беше во „задната клупа” со останатите улоги на IV-8,
сепак во неговото „сценарио” беа испишани само петки и плуски
• Негова област во која и буквално и метафорички се прослави е шах-матот,
зашто и сите нè победи и сите нè „матира”
• Да не биде впечатокот погрешен битна напомена: воопшто никој не се
налути, само се увери во неговата вистинска природа на интересен и забавен
другар, одличен и мирен ученик
Special feature: Палома не е за дома!(never forget, but we do)

Jane [apkaroski
Така поминаа планираните минути (години) за овој долгометражен филм наречен
IV-8. Ова што сега го изложивме е само најдобар и најтесен избор на сцени, но она што
навистина го „снимивме” е премногу за да биде прикажано во олку ограничен простор.
Може само да напоменеме дека за време на нашите „настапи” во овој филм во текот на
изминатите 4 години се здобивме со огромно искуство и квалитет, кои секако ќе бидат
искористени во понатамошните наши „филмувања”. Меѓутоа она што ќе го прави овој
филм IV-8 различен од сите досегашни и понатамошни се непредвидливите сцени, кои
воедно ќе ни останат во најголемо сеќавње затоа што беа и најзабавни, искрените и
цврсти пријателства со останатите учесници и секако тимската работа, која секој од
нас научи да ја практикува.
И како што е редот да се заблагодариме на режисерот - кој успешно (се надеваме) ја
реализира својата замисла. И да Ви посакаме и понатамошна како нашава соработка со
наредните учесници во Вашите филмови.
Сигурни сме дека го заслуживме оскарот и тоа во следниве конкуренции:
- најголема организација
-најоригинално сценарио
-најдобра режија
-најквалитетни актери...
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Деветтата градина
Во полето за културен натпревар меѓu градините koneчно
созреаа сите посеани и посадени растенија.
А, бе, цели 4 години не полеваа, не негуваа, не одгледуваа, некогаш и негодуваа и тамам созреавме
дојде време за собирање на родот. А небеше нешто голема градината, се на се имаше три
трапчиња кое од кое пошарено. Сега иде сезоната на берба, иде времето на разделба. Ќе остане
само една пуста градина која го чека времето на новата сеидба. Но колку такви сеидби да има
оваа градина никогаш нема да биде толку плодна и весела како што беше кога растевме ние.
Во неа `ртеа најразлични растенија секое на свој начик корисно и најубаво трудејќи се што
повисоко да израсне но овде скоро сите вегетиравме речиси на исто ниво. Тука може да се
поистоветат повеќе растенија но никако не и да се изедначат. Мoжеби имавме сличен раст
слична намена но сите бевме оргинални..., а бе вакви растенија не можат да се најдат во ниту
една жардинерија затоа што реткост ние сме единствени.
Ние растевме на една почва но со повеќе сонца. А тие не топлеа, не грееа, ни даруваа живот,
виталност и бујност.Во деветтата градина ние цутевме во младоста.
Нашите класни раководители Чедо Ристевски и Вилма Целеска беа сонца кои блескаа со
сиот свој отсјај на антицитонскиот свод и фрлаа снопови топлина и светлина за ние да ги
апосорбираме животните сокови и да научиме да успеваме, да се избориме за своето место не
само во оваа градина на науките туку и на животниот мегдан воопшто.
Сега следува родот на деветтата градина:
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Vilma Celeska

Слатко, русо, нежно растение кое вирее во
првите редови во градината секогаш со ведро
расположение и пријателска настроеност, па
дури и чудно е и како најголемите квалитети
се собрани во толку мал плод.

Каде не си ја посадил таму никнува. Таа
е најиздржливо растение во градината.
Ваква сорта или нема или пак е ретка, но за
хумор,песна и забава е за чиста петка.

Maja Angeloska
Jasmina Angeleska
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Ова е специфичен вид на растение каде се
спојани сите елементи на убавина, шарм,
женственост. Нејзините третмани на
разубавување траеа дури и за време на
часовите.

Blaguna Apostoloska

Тивка сорта присутна во градината цело време
со атрибути на невиност и добродушност. Се
грижи да им е добро на сите и тоа го прави на
начин лесен како играње оро.

Karolina Atanasoska
Ова растение се карактеризира со преголема
амбициозност и флексибилност и ако нешто го
отсликува животот со сета негова динамика,
секогаш спремна да ги совлада новите
предизвици.

Aleksandra Angeleska

Во моментите на умор и нерасположеност во
градината овој секогаш со хумористичен став
и насмеан плод е тука да ја врати ведрината и
оптимизмот кај другите.

Ilija Buteski
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Таа е цвет кој ја разубавува градината.
Располага со голема способност за бранење на
својот најчесто правилен став. Сега погледни
ја сликата и ќе го прочиташ ненапишаното.
Таа кажува се.

Golaba Velkovska

Зимзелено растение со заразна насмевка
скриено зад гранките на растенијата
посадени пред него. Поседува долгу корења
со кои поседува храна од почвата но не и со
шеќери со надеж дека потребата од нив ќе ја
задоволи со Милка чоколадо.

Trajan Veljanoski
Овој вид растение вирее исклучиво покрај
вода за да може полесно да оди на риболов.
Има карактеристики на ноќен ловец на
убави цветови и зато преку ден заморен
од напорниот лов полубуден се одмара во
градината.

Stefan Dimoski

Барајќи некаква искреност и добрина ја
пронајдовме неа-молчеливо и таинствено
цветче кое вешто умее да се спротистави
на временските неприлики не оставајќи
не рамнодушни на своите небесни сини
ливчиња со големо чуство на толеранција.

Marina \or|ioska
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Премногу чуства и внатрешна убавина се
карактеристики на ова растение кое поседуваќи
таква способност за доделување на учебници на
другите растенја особено за време на сезоната
за копење.

Karolina Janeska

Бујно растение на кое почвата најмногу му
одговараше затоа покажа најголем квалитет
и квантитет. Таа беше најотпорното растени
кое и при најголемите бури знаеше да истрае и
на најмалиот сончев зрак да процути.

Vesna Jovanoska
Нејзините мали коренчиња овозможуваат
голема подвижност на ритамот на добрата
музика. Навидум созреана билка, но под зрелите
лушпи се крие пространо зелено, па не залудно
ги обожава Green Day.

Marina Krcoska

Извиднички вид растение посадено до самата
ограда способно од далеку да ги забележи
штетниците и за тоа од далеку да извести. За
4 години заедничко растење забележано е како
највесел цвет со изразита љубов кон кошарката
и толку заразно смеење на кое не може да се
остане мирен.

Violeta Kitevska
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Најдруштвено цветче во нашата градина.
Може да се најде секаде каде што се има
потреба од љубов, а пак во случај на потреба
од забави овој добронамерен цвет е способен
да ги позелени најдрвените растенија. Ако пак
го сретнете покрај вода внимавајте зашто
можит да ве удајт од вицој.

Sne`ana Qoqevski

Оваа ведра билка е најладнокрвниот ловец
на бисери во градината. Секогаш е спремна
за лов на нов бисер. Но никако не смее да се
заборави нејзината хуманост и краснопосот
на кој сите плакневме очи.

Aneta Markoska
Шармантност, огромна темпераментност,
невиден спој на мода и се што е трендовско,
чудесно бунтовничка моќ се епитетите на
ова DJ-ско растение кое вирее на места каде
што не продира сонцето.

Filip Mango

Некаков вид мала но лута сорта кое
својата лутина ја крие зад малите и нежни
ливчиња кои тешко те оставаат ладен.
Забележани се ненадејни симптоми на
љубов кон науката и успешни обиди за
постигнување на вискои резултати.

Nata{a Miroska
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Високорастечки плод кој може да се достигне
само за време на берба. Расте исклучиво на
почва каде се измешани некои материи на
метал со состојките на врвниот YU-рок. Па
можеби тоа е тајната за неговиот раст.

Filip Nastoski

Оваа сорта растение ја има само во
нашата градина и никаде на друго место.
Има специфичен поглед на светот усмерен
во далечните подеми на социализмот. Се
обидуваше цело време да го долови животот
надвор од капиталистичката идеја.

Slav~o Nikoloski
Чудесна упорност кога се сака да се поправи
состојбата во црната земјоделска книга
зашто гранките често пати и беа скриени
и поткршнувани па ретко ја гледавме во
градината. Но ориенталниот сок што тече низ
нејзиното стебло не дозволи да потклекне и да
се предае.

Ajnet Pa{o

Ова е навистина интересно растение со
несфатлива динамика на созревање.
Совршените димензии на нејзиното стебло
придонесоа да биде украс на нашата градина,
па дури и на страниците на познати модни
списанија.

Marina Petreska
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Горди сме што овој цвет цутеше заедно со нас
и црпеше енергија и хранливи материи од оваа
почва. Секогаш мила и вредна секогаш спремна
да пружи помош на сите.

Katerina Ratku{inoska

За ова растение има премногу да се зборува.
Највпечатливи беа нејзините ораторски
способности и необичниот пристап кон
науката со мелодијата во зборовите. А кога
зборовите ќе исчезнеа в час остануваше само
нејзиниот глас.

Kristina Rataikoska
Колку и да се одлага копањето до обработка
мора да се дојде. Во ситуација на копање
длабоко или плитко ова храбро растение со
своите високо кренати гранки го одвлекува
вниманието на одгледувачите и поголемиот
дел од обработката го амортизира на себе.

Ana Re{koska

Шпиунско растение камуфлирано до
најопасната зона на градината. Со
продирањето до непријателската црна
книга успеја да ги дознае информациите на
кое растение му доаѓа редот за кастрење и
за тоа на време да извести.

Ajhan Rifat
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Животниот циклус на ова растение се
засноваше на интригата. Никнуваше ненадејно
и тогаш кога најмалу очекувавме, а ќе остане
по големата смисла за хумор и бисерчињата и
секако чуството за моден тренд.

Amir Saloski

Откако сите го поминале редот за кастрење
секогаш последно останува ова растение кое
најчесто не е во градината во сезоната за
обработка која знае вешто да ја одложи.

Ana Stevoska
Кога никој не беше спремен за обработка ова
растение докажа дека со упорност и малку
информации можат да бидат постигнати
високи резултати. не сакаше многу да ја
експонира својата внатрешна убавина но
затоа неа ја видовме токму во обидите кога ја
докажуваше правдата.

Yvezda Stojanoska

Ever Green билка со голем осет на музика,
пресадена од велмешкото поднебје која ги
смирува растенијата со неговата зачудувачка
мајсторска уметност над дирките на
хармониката.

Naum Trp~eski
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Редок вид на растение чии корења се длабоко
всадени на фудбалскиот терен.
Неговата трпеливост и разбирање се нашиот
амблем на чија позадина се отцртуваат
насмевка и заводнички поглед.

Stojan Tu`arovski

Тоа беше најслаткото растение, познато
не само во деветтата градина туку и
во останатите. Беше најзаштитено од
временски непогоди чии корења продираат не
само во почва засладена со R.&.B. материи
туку и со пријателство, искреност и љубов.

Kosta Cvetkoski

Ваквиот ендемичен вид јасика не бара скапо
одржување. Но неможе да се посади на
домашна почва зато што успева на тло
богато со неговата основна храна-ливчиња од
спортска.

Jovan Xukleski
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ЗА КРАЈ
Еве доаѓа и нова авантура тоа е нашата сакана матура
сега свртивме нова страна и ни се отвара рана
себе си си ветуваме и се потсетуваме
можеби малку претерувавме но не сакаме да поверуваме
дека дојде крајот на животот во рајот.
А сега се сеќавате ли како чукааа нашите срца во глувиот час
не сум спремен јас,а не сум ни јас, во името на целиот клас
ве моливме ние да не ни пишувати единици вие.
Бевте тие што оставивте трага во нашите глави
кои сакаа пак да се врати времето што помина ко зрак.
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IV - 10
МАТУРАНТИ
Со нас започнува оваа сторија гледајте таа да ви остане во меморија. Првата солза
од око капна кога нашата нога во ова школо стапна. Кој се обиде со нас да се справи,
бргу опашката тој си ја зави. Кога почнавме прва сите не сматаа за дрва, oтидовме
втора веќе бевме главна фора, трета бевме палавиот клас и ништо не се можеше без
нас. И еве не сега четврата штом стигнавме на професорите притисокот им го дигнавме
не можеа да се справат со нас бидеќи министри постанавме целиот клас. Ако случајно
не немаше на час, во продавницата кај тетка Гореде ќе не најдевте нас. За оцени бевме
борци славни, палави министри главни. Часот по физичко беше права шема, кога класниот
ќе отвореше за изостаноци тема. За нас се беше интересно и лесно, зошто се правевме
бесно. Часовите ги минувавме со шеги често, исполнети со чести дофрлајна од место. На
часовите кој весник или билтен листа, а некој пак е болен приказна иста. И кога веќе ќе
заглавевме до гуша нашиот класен ќе мора секој да го слуша. Влегувавме ние во секакви
каши, минаа четири години наши. Си игравме со жешки маши и пак наздравивме со полни
чаши. Во ходникот се слушаа само нашите гласови, секогаш се смеевме на часови. За
другите штета немаше место, имавме ние сетило шесто. Министри- клас златен на дело
не бевме фатен, зошто бевме вешти а потоа правевме фешти, се кај нас беше совршено,
ништо не оставивме недовршено. И доста е веќе ова нема крај, ама за нас беше вистински
рај, за професорите пекол секој тоа би го рекол. Како и да е нема што да се крие четврто
десет клас 34 министри бевме ние.
Смешни по природа, грешни сепак не сме.
Сега ќе се најавиме кратко 34-те министри ќе ви ги претставиме
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ЗА НАЈШАРМАНТНИОТ КЛАСЕН РАКОВОДИТЕЛ
ВО ЦЕЛА ГЕНЕРАЦИЈА
Дојде професорот во септемри на час и рече класен
раководител ќе ви сум јас. Мило ни е одекна силен глас имавме
среќа целиот клас. Со насмебка идаше на час, кавга не сакаше
да прави со нас. Имавме класен што не сакаше, за нашите
палавости скапо плаќаше. Во понеделник пред катедра секој
лаги реди, а од него ќе слушневме по четврток родител и
оправдание-седи. Со нас тој живци искина, сите мислеа дека
е негова вина, 25 неоправдани ви се крајна доза, извинете
професоре за шарениот дневник и нервоза. На совети често го
срамевме, го сакавме и ценевме, но понекогаш и го мамевме.
Имаше шар со кој ги заслепуваше сите, со нас убаво ги
минуваше дните. Три години по ред и четвртата се роди,
заплива тој во брачните води. Извинете што бевме од таков
сој, понекогаш сететесе на класот свој.
За нас бевте светлина среде мрак, за низ све што поминавте
ВИ СЕ ИЗВИНУВАМЕ ПАК.
Благодариме што со нас бевте толку упорен и вреден, сите ќе
носиме спомен од маладоста-еден.
Вие сте професор од најдобра спорска категорија, вечно ќе
останете во нашата меморија.

Naum Rilkoski

Министерка за науки
Ако некој требаше да одговара на час, тоа
беше Мери од нашиот клас. Со учењето мака
си нема, тоа и е главна шема. Со крилјата на
љубовта леташе често, но сепак остануваше
другарка на место.
П.С.....Деца......

Министерка за снаодливост
Животот на Хулја и е песна, бидеќи секоја
работа и е лесна. На часови често се смееше
и со тоа училницата ни ја грееше. Непријатни
сцени никогаш не правеше, затоа неа никој не ја
гњавеше. Никој не ја одбива, баш е снаодлива.
p.s. Не ми се верува.

Merita Abdula
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Министерка за дружење
Нежна како роса, како ангелски ѕвон, на Цвете
и припадна другарскиот трон, со лекциите
супер секогаш се снаоѓа и сите погледи во неа
се вперени кога пред табла се наоѓа. Таа беше
ученичка вредна, за големи успеси жедна.
П.с. Ај прекини.

Cvetanka Bo`inovska

Министер за јавно говорење
Мишо е шема во клас, од него професорите
немаат спас. Рапот и кошарката му одеа од
рака, да им биде контра на професорите тој
сака. Секој ден со нови шеми мудруваше, и
постојано се докажуваше.
П.С. Проф. Мојт да кажам нешто.

Mi{o Veljanoski
Министер за ЦТИ 1
На Стеве стилот му е јака страна, тој
е типче без мана, другар тој е славен во
компјутерите никој не му беше равен.
Добивеше се што сака, и со учењето си
немаше мака.
П.С. Еееееееее.

Stev~o Dam~eski

Министерка за перикир-маникир
Е ова е навистина лудо, вистинска промена
вистинско чудо. За келнерка и нема равна
другарка е славна. Добра душа има знае
помош да даде и прима. Едвај чека часот да
пројде, за кај својот сакан да појде.
П.С. Знајш шо? А у ..... .....

Nata{a Dimoska
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Министерка за шарм
Шармирањето на Жаки и оди од рака,
момчината ги заведува како што сака. Во неа
четири години дилема нема, ноќниот живот и
е главна шема. Збунката за неа не беше грешка,
зошто материјата беше навистина тешка.
П.С. Здравје ак не сте научиле.

@aklina Di~oska

Министерка за правда
Јелиз беше манекенка права со долги коси и
витка става. В лице ти кажува она што и
смета, па тоа вели Јелиз е правда света. Оној
кој ќе покуша нејзе да ја дави, верувајте нема
лесно да се справи.
П.С. Страшна работа...

Jeliz Zekirija
Премиер
На Виктор четири години лидерството му
беше професија, а на сите девојки им е опсесија.
Во спорт и мода имаше свој стил, бунтовен,
на сите ни беше мил. Фраер со принципи е тој
имаше женски во голем број.
П.С. Ќе му дам понуда, шо немојт да ја одбиет.

Viktor Iloski

Министерка за финансии
Со својот шарм и убавина што ги поседуваше,
голем број машки срца заведуваше. Таа е типка
јака, да се зафркава сака, а со учењето си нема
мака. Со сите се дружи, за помош рака пружи.
П.С. Не се замарам

Aleksandra Jak{oska
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Министер за заводливост
За Жаре не може да се каже сешто, зошто
ги крие чуствата вешто. Тешко отвара уста,
тоа го прави во ситуација густа. Со својата
заводливост беше No1 , зошто имаше очи со
посебен шарм.
П.С. Шо се зезате бе со мене.

@arko Janeski

Министер за здравство
Роберт беше мирно момче и со нетрпение
чекаше ѕвонче. Со фудбалот нема мака, а и да
запее понекогаш сака. Со оцените е прилично
скаран, од другарите за в кладилница е баран.
П.С. Ова е намешталка

Robert Jankuloski
Министерка за сплетки
Таа е ѓаволче лудо, за шега и помош е
вистинско чудо. Тенко тело типка јака,
да прави сплетки многу сака. Забава неќе
да пропушти, тешко машките ако таа се
опушти. Учењето од рака и оди и секое
испитување позитивно и годи.
П.С.Не кревај прашина, надвор дуват ветар.

Marinela Jovanoska

Министерка за книжевност
Венера е пријатна и мила, за литература
поседува енергија со позитивна сила. За
љубовта зборува сешто таа и е на прво
место. На часови таа мирно си трае, а кога
ќе ја станат по нешто си знае.
П.С. Рача, сврти се напред.

Venera Josifoska
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Министерка за надворешни врски
Молчливо девојче е Слаѓана наша, не го пика
носот во ниедна каша. Другарка беше со сите од
овој клас, не навредуваше никого од нас. Добри
оцени добиваше често, меѓу подобрите беше
нејзиното место.
П.С. Да не отвора уста.

Sla|ana Korunoska

Под министерка за финансии
И лице и душа има фина, најдобра е нашата
Марина. За учење нема мана, оцените и се
најдобра страна. Часовите мирно ги следеше и
со Александра муабети си редеше.
П.С. Е убоооооооо!

Marina Kumbaroska
Министер за време
Кога ѕвончето го очекувавме, сите во Газда
Феки погледнувавме. Сатот и минутите ни
ги кажуваше, а секундите ги одбројуваше.
Учењето не му одеше вешто, но да не
расположи сите знаеше често.
П.С. К`а си најлична.

Ferat Memi{oski

Министерка за љубов
Биле сакаше со сите да се дружи, шега и
добрина на сите да им пружи. Со професорите
добро се сложуваше и испитување не
одложуваше. Љубовта и одеше многу вешто, но
сепак и недостасуваше саканото нешто.
П.С. Ај да купам нешто.

Biljana Mirjanoska
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Министер за спорт
Штом дојде во нашиот клас, веднаш стана
женски АС. Тој е другар прва лига и за све друго
баш го брига. Во четврта година учењето му
беше слаба страна, ја смени професијата и
билдер стана.
П.С. Шо се смејш ма а?

Marjan Mitreski

Министерка за забава
Мила со нежен глас, секогаш главна меѓу нас,
тврдоглаво знае да сака, затоа добива се без
мака. Учењето вака, така со изостаноци
немаше мака. Ноќните шеми и одеа од рака,
се трудеше да го добие оној што го сака.
П.С.Шо си е наше ќе си дојт!

Violeta Nestoroska
Министер за трескање глупости
Зборот забава за него е се, без разлика на кој
час е. Бидеќи учењето по малку му оди, Кичо
си прави се што му годи. За вицеви му нема
равен, тоа е нашиот Кичо славен.
П.С. Брачко да ти кажа еден виц.

Kristijan Nikoleski

Министерка за глума
Данче е тивка и срамежлива во околината
понекогаш забележлива. Никогаш не бега
од час и од неа тешко да слушнеш глас.
Учењето не и одеше многу од рака, но го
постигна веруваме она што го сака.
П.С. Ај не се чепкај.

Daniela Nikoloska
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Министерка доктор за науки
Маринче е девојче фино, на часови многу мирно.
Таа е посебна приказна важна, ниедна петка
не и е лажна. Секогаш беше редовна на час,
пример беше за секој од нас.
П.С.Чекајте, по ред, ќе објаснам.

Marina Novakoska

Министер за одбрана
Е ова е веќе нешто, нашиот шмекер зборува
сешто. Не знае што му стана ноќниот
живот му беше јака страна. Се што тој
сака добиваше без никаква мака. Часовите ги
поминуваше во школскиот двор, заведуваше
женски срца во број.
П.С. Шо сега јас проф.

Naum Paunoski
Министер за разговори
Штом некого желба за разговор ќе го снајде, на
услуга Михаил ќе му се најде. Празните часови
посебно му годат, сите патишта до чаршија
го водат. Тој со никого не знае да се кара, и во
тетратките везден шара.
П.С. Шо губиме бе?

Mihail Peroski

Министерка за мода
Девојка убава и плава, по неа машките
губеа глава. Зборовите мода и шема не и
претставуваа дилема. Секогаш со огледало во
рака, да си ја средува косата сака. Учењето не
и одеше често, но секогаш беше другарка на
место.
П.С. Кој мори онааа? Онаа мори?

Emilija Petan~eska
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Заменик министер за одбрана
Николче во својата клупа никако да се најде, но
пред нашиот класен знае да се снајде. Секогаш
со Наце си оди, само господ знае каде води. Таа
фаца шмек, секогаш ќе е во моден тек.
П.С. Ај не брмчи

Nikola Petreski

Министер за историски настани
Него фудбалот во глава му бучеше, и ретко
кога учеше. Секогаш беше насмеан и мил, за
дружење расположен и фин. Многу јасно дека
фраер е главен во четврто десет популарен.
П.С. Ја сакам Царевата ќерка.

Milo{ Petrunovi}
Министерка за убавина
Различни очи и убава става, секогаш насмеана
типка е права. За ништо не се секира, кај
неа оди се како што планира. Од машките
гелда да се спаси, но сепак таа класот ни го
краси. Со учењето проблеми немаше, ректо на
последен час ќе ја снемаше.
П.С. Шо се занесвиш бе?

Sawa Spiroska

Министерка за надворешни работи
Нате другарка мила ни е, патот од клупата до
таблата најтежок и е. Кога нешто ќе тресне,
секој од смеа ќе вресне. Учењето добро не и
оди сигурно плива во љубовните води.
П.С. Убај ми се ноктиве?

Nata{a Tanaskoska
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Министерка за односи со јавноста
Тивка е и мирна со сите нас се друже, Марија е
спремна сите да не услужи. За математика има
дар, таа е АС во нашиот клас. Кога нешто ќе и
смета редовно во дискусија Марија ќе влета
П.С. У, та лична...

Marija Taneska

Министер без ресор
Борбен дух, животно искуство, висок
квалитет, ретко присуство. Молчливо момче
кое не се зафркава и со никакви глупости тој
не се замара. За својот филозофски аспект, се
здоби со нашиот респект.
П.С. Ај да се ослободиме.

Boban Taneski
Министерка за контра реплика
Маринела е шема славна, во нашиот клас Маца
беше главна. Во дискусија со секого леташе,
кога нешто ќе и сметаше. Секогаш учи без
никаква мрза, за оцени прва не сака да брза.
П.С. Ту да му се сневидит.

Marinela Cvetanoska

Заменик премиер
Со Кате и денот лесно ќе ти помине, дури и на
час зелени да откине. Во клупата со Виктор
седеше, и се околу со поглед следеше. Да се
смее и зборува многу сака, а љубовта не и
претставува мака.
П.С. Шаци кај си до сега?

Katerina ^akoska
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Сон во сонот, срушена насмевка, песна во песната страв во молкот. Мирната
тишина бега оставајќи не сами.: мрак во мракот, солзи во очите.
Зближете се вие триесет и четири министерски срца! Таго ти молчи, ќе ни
мине нас, ќе се смееме во тишината, ќе го оставиме светот зад нас, далеку зад
нас: ВО НЕКОЕ ДРУГО ВРЕМЕ, со надеж дека утре ќе биде поинаку од денес,
дека ќе го постигнеме она што ни било недостижно вчера.
,,Не тагувај бронзена стражо, напишал писател на добар глас, а пак ние:
,,Тагувајте професори за четврто десет клас, ќе нема други како нас.
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IV - 11
НАШЕ НЕБО
Колку што повеќе растевме, се повеќе не исполнуваа малите задоволства што ни ги пружеше
средношколскиот живот, и се појасно сваќавме каде треба да ги бараме вистинските извори
на радоста и на смислата. Научивме дека да се биде сакан не значи ништо, а да се сака, се,
дека е вештина да се чувствува тоа што му дарува вредност на нашето постоење. Ако, каде и
да е на земјава се појави тоа што би можело да се нарече среќа, тоа е исткаено од емоциите
кои во првите две години ни ги пренесе нашата класна раководителка Поликсена Тунтева,
која не научи да веруваме во себе и да ги оствариме сопствените цели во животот. После две
години емоции, истите ги продолжи Јана Ставреска која не научи нас 34-те ѕвезди од овој
клас да бидеме СИТЕ ЗА ЕДЕН, ЕДЕН ЗА СИТЕ. Со нејзината упорност и подршка ни докажа
дека клучот на успехот е секогаш таму каде што некој умее да сака и да живее за другите. Не
насочи кон вистинскиот пат кој што не искачи на пиедесталот на убавината и на највисоките
вредности на средношколскиот живот. Но, што може да се каже за него??? За животот после
изминувањето на 4-те год. Во почетокот сите го замислувавме како точка, како мал круг, што
од ден на ден растеше. Живеевме за секој нареден миг и се што ќе се случи во наредната секунда,
но сега кога ни помина тој најубав дел од нашиот живот, сваќаме дека живееме за минатото.
Дозволивме времето да не однесе во својата визија, за тоа да може да кажува за НАС, да кажува
како замислувавме желби, делевме среќа, да ги кажува моментите на тага и болка кои заедно
успеавме да ги пребродиме, моментите на љубов...како постоевме еден за друг. Едноставно,
оставивме тоа да се случи... Гледате, премногу е убаво да биде заборавено. Една поговорка
вели: “На убавото, секогаш му постои крај”- за жал и нашиот ќе биде оваа година во Мај. Кога
и да ги прелистаме овие страници, секогаш ќе се спомените во мислите и срцата, кои не се
прераскажуваат, тие се доживуваат и чувствуваат. Но тука секогаш ќе се прашуваме:”Дали
некогаш, ќе се сретнеме пак сите 34 ѕвезди од ова небо-IV-11?”.
Тоа е прашање кое некогаш и негде ќе биде исполнето.
И за крај, сите овие искажани мисли доаѓаат од нашите срца, со цел да во докажеме дека бевме
ЕДНА ЦЕЛИНА. Нека не бидат напишани зборови, на обичен лист хартија, туку нека допрат до
вашите срца, тие се дел од нас, посветени за ВАС.
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IV - 11
Идеалист кој на нашето поднебје внесе моменти
кои се наоѓаат меѓу школото и реалноста. Уште со
своето влегување оствари вистински резултати
кои значеја многу за нас. Нашата класна умееше
да ги најде вистинските зборови, да го одлачи она што
треба да го каже и вистински да не заинтересира.
P.S.”Деца...зборот ВЕ МОЛАМ ви значит нешто?’

Jana Stavreska

хороскопски знак: срце
карактеристики: скокотливост, заразно
смеење, дружење со сите...
школо: “Ами како не, не учам! Сигурно некој ќе
речит дека не сме спремни.”
љубов: Ако сакат-сакат, а ако не...прашајте ги
другите.
P.S. “Абе седиме...ај станвите сите!”
хороскопски знак: гитарист
карактеристики: животот на овој знак
се вика музика.
школо: секогаш десна рака на професорите.
љубов: секоја студенска-активен.
P.S. “Проф. Вака беше...да Ви објаснам...”

Dilaver Alioski
Svetlana Aleksoska
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хороскопски знак: party girl
карактеристики: живее за журки...сака
журки...само журки. Па што...најубо!
школо: “Абе учење..како да не. Битно годинава
ја истуркавме.”
љубов: Од што е добра, абе сите ги сака.
P.S. “Ам, јас колку сум добра!!!”

Biljana An|elkovska

хороскопски знак: клеопатра
карактеристики: прилично многу трпелива,
весела душа која секогаш е насмеана (иако не
дознавме зошто).
школо: вака-така, важно петки имаше.
љубов: “...среди чу те...”
(за љубовта на овој знак од IV-11).
P.S. “Моето тело е свето.”

Demiran Asim
хороскопски знак: pearl beauty
карактеристики: трендот и доверувањето!!!...
секогаш стационирани во нејзиното срце.
школо: математиката и е јака страна...”еј
сакате нешто да ви поможам...”
љубов: со убавината, љубовта е секогаш на
нејзина страна.
P.S. “Си купив нови фармерки, и маиче и
штиклички, и...”

Anita Bogdanoska

хороскопски знак: music star
карактеристики: доживотно распеана,
секогаш расположена за јадење,
генијалец за бисери, сопкање и спружување по
школово.
школо: редовна, амбициозна, одлична,
комуникативна со професорите.
љубов: магнет за машки срца.
P.S. “Леле, дај да ти гризнам еднаш од
тостот...леле дај уште еднаш.”

Mila Vasileva
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хороскопски знак: fashion girl
карактеристики: мода, заведување, забава,
дружење и откачување на свој начин.
школо: Си учеше. Кога повеќе...кога помалце...
кога пак ич...
љубов: секогаш отворено срце за сите.
P.S. “Леле, сонце...види го колку е убо!”

Sofija Dimoska

хороскопски знак: danceﬂoor queen
карактеристики: знак со уникатен стил на
играње, како и
ширење на скопска шема у Охрид.
школо: секој втор ден спремна, а секој трет
отсутна.
љубов: целата нејзина љубов е насочена кон
нејзината идна кариера.
P.S. “Ич не ми е оштетена косава...”

Qubica Donevska
хороскопски знак: тигрица
карактеристики: главен човек во економско.
школо: секогаш подготвена за на час.
љубов: no comment-се гледа на дело.
P.S. “Кој ќе ојт по тостој???”

Tawa Doneska

хороскопски знак: good soul
карактеристики: тивок бунтовник,
подготвена да ислуша за да биде ислушана.
школо: солидна е, си учит...ко ќе сакат...!
љубов: се си е на место, се на број
...ту, ту, ту...да не ја зареквиме.
P.S. “Ам, професор...з’ш”

Tawa \oneska
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хороскопски знак: газда
карактеристики: знак со посебен шарм и добро
срце, неодолив за спротивниот пол.
школо: невозможна мисија да не задоцни на прв
час.
љубов: од љубовта никогаш не бега, секогаш е
нејзин прв придружник.
P.S. “Ај не ме замарај...”

Ilija \or{eski

хороскопски знак: curly hair
карактеристики: одлично познавање
на компјутерската технологија, а уште
поодличен другар.
школо: важно си се имаше со сите
професори...а како??...не е важно...
љубов: Ех, љубов...има, има...па мора да има...
P.S. “Проф:Марјан в компанија!!!...Марјан:
ццц...пак јас.”

Marjan Jankuloski
хороскопски знак: драшко
карактеристики: одлично познавање на
уплатните ливчиња и фудбалските натпревари.
школо: ма какво учење...само кладилница.
љубов: ???-никогаш не успеавме да дознаеме.
P.S. “Е кај ме најде сега!”

Dragan Krsteski

хороскопски знак: грашко
карактеристики: голема амбиција кон
фудбалот и добар другар.
школо: битно е да се поминит,
а како...не е битно.
љубов: мистериозниот Cazanova.
P.S. “Шо мислеше ти...”

Pavel Ko~oski
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хороскопски знак: mistery
карактеристики: знак со неочекувана
избувливост, но пред се дружељубив и
подготвен за журки.
школо: подобро в шанк Куба...отколку ученик во
клупа.
љубов: кругот на женскиот пол на овој знак
брзо се или ќе се проширува.
P.S. “Брат, која е бе оваа? Шо уба е!”

Nikola Ko~oski

хороскопски знак: Marlon Brando
карактеристики: знак со чудни манири,
секогаш богат со нови
и откачени идеи и реченици...
школо: со тактичка стратегија,
до одличен успех.
љубов: успешна сфера-нормално
кон женските, но и кон фудбалот.
P.S. “Абе, едноставноста е сложена работа.”

Zoran Loleski
хороскопски знак: blye eye
карактеристики: знак со прекрасни сини очи,
кој даваше светлина
и топлина на секој.
школо: “леле, ништо не напрајв на
писмената!!!...и пак на крај (5)”
љубов: таа си знае најдобро.
P.S. “Е, да беее...”

Daniela Milo{eska

хороскопски знак: sweet girl
карактеристики: знак со пуваторска мана,
материјалистички настроена, но слатка за
секој што овој знак го сака.
школо: не се замараше и не мислешеама си се снајде.
љубов: со нејзиниот шарм до постојана
активност на ова поле.
P.S. “Во ред, кусурот за мене...фала богу!”

Dobrila Miceva
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хороскопски знак: freestyle
карактеристики: откачен, интересен
карактер, проследен со
бурни хормонски промени.
школо: учење проследено со мрзливост поради
his aunts...но не секогаш!
љубов: авантурист со лесно потпаѓање кон
женските срца.
P.S. “Само ак не...финансиско кец ќе имаш!!!
Разбра?”

Riste Mojsovski

хороскопски знак: хипик
карактеристики: карактеристичен потомок
на John Paul Jones и
љубител на Rock’n roll.
школо: Се учеше преку музиката.
љубов: “Су поминал добро, а?”
P.S. “Убо, а?...А можеби и не...”

Vladimir Mojsovski
хороскопски знак: шизик (којач)
карактеристики: забава и дружење
пропратени со “безалкохолно” пиво
но пред се добар другар на сите.
школо: немаше проблем...абе ич...се само петки,
петки, петки...
љубов: кај и да се свртиш...женска.
P.S. “Проф. да видите на телевизија шо гледав”

Aleksandar Nikoloski

хороскопски знак: пазар
карактеристики: со политиката беше едно, со
изостаноците заглавен до гуша...
школо: “Проф. се договоривме за мене?”
љубов: Сите знаат, тие што незнаат, ќе си
дознаат.
P.S. “Никој ич...”

Marjan Pazarkoski
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хороскопски знак: fast food
карактеристики: многу издржлива, и покрај
се...(така мораше да биде)
школо: учи, неучи, учи, неучи...сепак се
снаоѓаше.
љубов: кој како што си ја наредил, така и овој
знак.
P.S. “Јас си знам шо да јадам!(француски)”

хороскопски знак: смешко
карактеристики: секогаш насмеан лик со
зачудувачка моќ за пресмејување.
школо: периодично заинтересирана,
периодично незаинтересирана.
љубов: ништо друго освен...Горан (да се знајт)
P.S. “Еј, ај затвори го пенџерето, ми студит!”

Elena Rizmanoska
Aleksandra Risteska
хороскопски знак: blondy
карактеристики: на втор час тука...на трет
час си оди...
школо: последно на дооооолгата листа.
љубов: супер...оние што ги сака, си ги има во
рака!
P.S. “Ќе се породам од смеење!”

Aleksandra Sekuloska

хороскопски знак: knowledge queen
карактеристики: мирна, тивка, таинствена...
добра душа подготвена да помогне.
школо: активна на секој час...во смисла на
кревање рака...:-)
љубов: мистериозна област.
P.S. “Чекај...да довршам...готово...
ај кажи сега.”

Jovanka Sekuloska
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хороскопски знак: beautiful
карактеристики: прекрасна уникатна коса,
секогаш со луди идеи кои ги спроведуваше заедно
со братчињата од IV-11.
школо: секогаш со нов трик за препишување.
љубов: многу долга, но и многу слатка.
P.S. “Братче?”

@aneta Serafimoska

хороскопски знак: ангелче
карактеристики: многу слатка фаца, со многу
послатка душа.
школо: Се, се...ама математика НЕ!
љубов: Вљубена во вистинската личност.
P.S. “Знаев дека ќе ме станит”

Jasmina Sidorovska
хороскопски знак: sport girl
карактеристики: знак со спортска
настроеност, дружење и подготвена на се...
школо: со мала помош и солидарност се се
успева...па така и Рада.
љубов: Ако некој прашат, одговорот е
недостапен.
P.S. “Па...многу јасно”

Radmila Solakoska

хороскопски знак: Red Cross
карактеристики: ведра, секогаш насмеана,
исполнета со позитивен
и хуманитарен дух.
школо: “Абе, научи...никој!!!
...Јас...да, не, да, да...”
љубов: “Ај прво за свадби, па за дипломи...:-)”
P.S. “Еј, да ви кажам еден виц...”

Daniela Spaseska
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хороскопски знак: тивка
карактеристики: тивка особа, која одвременавреме знае да покаже и “рогови”.
школо: не често ја врзуваше главата за
нејзините обврски.
љубов: “Шо е мое, ќе си дојт!”
P.S. “Ај да си ојме, веќе пукнав!!!”

Julijana Trajkoska

хороскопски знак: snowhite
карактеристики: бунтовен знак кој секогаш е
подготвена да те расположи и насмее до солзи.
школо: кога-како присутна на часовите,
почесто отсутна, ама...
љубов: некаде далеку...можда на друга
планета...
P.S. “Ацке, молимте гледај да не ме запишат!
Ај чао!!!”

Dijana Celevska

хороскопски знак: мафија
карактеристики: италјанец со македонска крв.
школо: си замина за “везден”...затоа не знаеме...
љубов: Абе глумец имате видено???
P.S. “Идит проф.!!!”

Hristijan Aceski
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БИСЕРИ ОД НАШЕТО НЕБО:
Проф. за време на одмор го бара Мојсовски.
Илче: Владо!!! Тетка...те бара!!!
Проф. зад Илче: Илија што сум јас за тебе, Тетка или проф.?
Илче(збунет): Не проф.не мислев така. Заш пастара жена...добро сега не толку многу стара...ама...
Проф.предава: Од никаде Пазарон станвит и вика:
Пазар: Проф.мојт да излезам малце, лошо ми е з’ш не сум јаден цела вечер од сношти!!!
Проф: Леле колку многу ме боли ногата, веќе долго време.
Жане: Проф. и на баба така ја болеше.
Проф: И Жане што напрај?Кај кого беше на лекар?
Жане: Нигде проф. си умре!
Проф: Е сега Жане ме утеши.
Мила: Проф.шубо е на вечер да гледаш како врнит снег и истовремено да спиеш.
Никола на час: ... и после неколку години...го опрале!
Аце на час: Таткото сакаше да ја мажи својата жена...ова де ќерка...мислам...
Ристе: Проф.се чукавте за празников?...со јајца велигденски?
Проф: Што е инкубатор?Ајде вештачко...што?
Пазар: (сигурен во себе)...оплодување проф....!!!
Проф: Ја прочитавте лектирата?
Данче С: До в крај?
Рада: Не, цела!!!
Павел: Рашо напиша лектира?
Рашо: Да бе, две, една за тебе, една за мене!
Проф: И како ќе го вратиме кредитот?
Пазар: Можит метеорит од злато ќе паднит...
Данче С: Абе, ќе излегвите?
Софи: имам температура
Аце: рано е
Марјан Ј: излезени сме де
Данче С: (збунето) ништо не ве разбрав…
На Софија и ѕвонит моб. и креват: Ало...мамо...(збунето), ти ми ѕвона или јас тебе? Шо му е на мобилниов???
Доче: Секој еден поединец...
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IV - 12
EL’ TE SITE!
@UR^EEE!
No sepak ne dojdoa site.
Ne deka nema{e mesto ili ne{to sli~no, tuku pri~inata be{e toa {to `ur~eto be{e nameneto strogo za VERY INTELEGENT PERSONS, a nie bevme privilegirani da gi dobieme 35-te VIPkarti
A, koga ke razmislime podobro ne ni be{e potreben i nikoj drug, zo{to nie samite si bevme dovolni za da si pominime edno ludo i nezaboravno dru`ewe koe trae{e 4 godini.
Na po~etokot se be{e edna dale~na realnost koja od 01.09.2003 god. malku po malku po~na da se
ostvaruva. Toga{ bevme malku srame`livi, a i zbuneti, pa i te{ko ni be{e da go fatime ritamot na muzikata {to toga{ be{e aktuelna.
Ili mo`ebi ne!?
Bevme kako mali slatki yvezdi~ki nafrleni na neboto, izgubeni vo vremeto...
Ili ne!
Sepak bevme edinstveni i bevme najdobri blagodarenie na na{ata glavna organizatorka na
`ur~eto-Kostadinka Mojsovska koja pridonese prvata godina da pomine bez problemi.
A,drugite tri godini?!
E, za niv navistina ima {to da se zboruva! Site odgovornosti na zabavata gi ima{e Ru`a
Bla`eska, navidum stroga, no sepak polna so razbirawe i qubov za site nas. Taa go ima{e
glavniot zbor, uspe{no go nabquduva{e `ur~eto,a toa stana mnogu po`ivo i poveselo.
Megu nas se javi silna povrzanost, ednostavno bevme edno- edna du{a a 35 tela. Po~navme da
ja razbirame muzikata i so tancot na slogata ~ekorevme napred. Blagodarenie na na{ata
organizatorka,uspeavme da ja svatime su{tinata na toj sobir, a toa be{e da gi postavime temelite na na{ata li~nost, da gi so~uvame moralnite vrednosti vo nas i da ja najdeme silata i
verbata vo sebe za da uspeeme!
I sigurni sme deka nikoga{ nema da gi zaboravime na{ite steknati prijatelstva koi mo`ebi
}e bidat najiskrenite vo na{iot `ivot, samovolnite napu{tawa na `ur~eto poradi x pri~ini, na koi sledea mnogu y - posledici, fudbalskite natprevari {to se odr`uvaa za vreme
na pauzite i sekako na{ite prvi qubovi, zo{to ni tie ne se zaboravaat taka lesno kako {to
nema da zaboravime ni{to {to e povrzano so izminative 4 godini.
Ima mnogu da se zboruva za site nas zo{to site nie bevme prikazna za sebe, no niedna ne mo`e{e
da opstoi sama, zo{to pomalku ili pove}e zavise{e od ostanatite.
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IV - 12

Za na{ata najdobra klasna
Mnogu ~esto se veli deka pomneweto e edinstvena
vistinska riznica koja ja poseduvame i deka vo nea se
skrieni site dragocenosti od na{ite izminati godini.
Ako e toa vistina, toga{ na{ata najvredna dragocenost, bez somnenie, e toa {to ja imavme ~esta da
imame klasen rakovoditel kako nea.
Nejzinoto milosrdie be{e vistinska qubov, a nie ja
imavme taa sre}a da se greeme od toplinata na nejzinata
qubov celi 3 godini.
Se pojavivte kako Angel
Vo na{ite `ivoti i
Ni ja osvetlivte
Patekata kon idninata,
Bevte kako iskri nade`,
Vo site beznade`ni situacii {to gi imavme,
Bevte kako zrak svetlina
Koj prodira od temniot tunel na realnosta,
Za kone~no da ja sfatime
Va{ate cel
A Va{ata cel }e bideme nie
Zo{to se {to }e postigneme
}e bide Va{a zasluga
Vi blagodarime za SE.

Ru`a Bla`eska

V.I.P.-1
Zoki ja ima{e ~esta da
ja dobie prvata VIP-karta
mnogu ~esto toj go
otvora{e `ur~eto, a toa
go prave{e dosta uspe{no
blagodarenie na negoviot
odgovoren pristap kon site
obvrski. Negovata trudoqubivost
vo idnina sigurno }e dade
mnogu golemi rezultati.

Zoran Avramoski

V.I.P.-2
Be{e navistina golema
privilegija ovaa VIP-karta
da i pripadne na edna
vakva retka li~nost,
koja i pokraj mnogute
neopravdani izostanoci
ostana da ne raspolo`uva
i da go razveseluva
`ur~eto do samiot kraj.
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V.I.P.-3
Izvonredna li~nost vo koja
se krie interesen spoj
na povle~enost i borbenost,
koja znae{e smireno da
ja izrazi, preku neverojatniot
kontakt so nadle`nite.
Sekoga{ tivka i spokojna,
no sepak olicetvorenie na
edna neobi~na energi~nost.

Svetlanka Bakra~eska

V.I.P-4
Нејзината искреност во
пријателството и нејзината
огромна добрина ќе останат
засекогаш во нашите срца,
иако беше приморана
предвреме да го напушти

Kristina Balukoska
V.I.P.-5
Нејзиното грациозно движење
ги оставаше без здив присутните
на журчето, а нејзината мистериозност
многу често ги ставаше во дилема. Но, во неа
постоеше и една скриена темпераментност
која понекогаш доаѓаше до израз.

V.I.P.-6
Оваа V.I.P. карта и припаѓа неа
заради нејзиниот ведар лик,
инзвонредната шармантност и
одличниот контакт со надлежните кој
секогаш завршуваше со насмевка.

Ana Bla`eska
Katerina Brdaroska
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V.I.P.-7
Тивка и повлечена личност
која многу ретко стапуваше во контакт
со надлежните,
но како - така ги помина сите четири години.

Sla|ana Vojdinoska

V.I.P.-8
Таа поседуваше една огромна позитивност
со која не хранеше сите.
Многу често знаеше да ги
“извади од такт” дргите околу неа,
но и за тоа е потребна дарба нели?
Токму затоа оваа VIP-карта и припадна баш
неа.

Katerina Dudi}
V.I.P-9
Навидум тивка мирна и
повлечна, но во душата
секогаш носеше едно
скриено жарче кое
понекогаш распламнуваше,
а тогаш се согледуваше
нејзината разбранета
душа и нејзината
задскриена живост.

Biljana Ilijevska

V.I.P-10
Во неа се криеше една чудна
харизма, испреплетена со
извонреден ентузијазам кој
беше предуслов за нејзината
трудољубивост. не беше
тешко да се забележи нејзината
духовна убавина која и продираше
низнејзините очи и
навистина оправдано ја доби
оваа VIP-карта.

Jovanka Josifovska
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V.I.P.-11
Ако не се земе во предвид,
неговиот напорен начин
на комуникација, кој
намерно или ненамерно
го применуваше прилично
често,тогаш сигурно би
се заприметила неговата
чиста душа и неговата
трудољубивост која колку-толку
добиваше некои резултати.

Igor Josifoski

V.I.P.-12
Безрезервна добрина и
голема колегијалност е она
што ја карактеризира
нејзината незаменливо
темпераментна личност.
она што ја прави посебна
таа личност е нејзината
способност да сослуша секого,
и до крај да остане вистинска другарка.

Katerina Kostoska

Elizabeta Krstanoska

V.I.P.-13
Нејзината душа беше
олицетворение na
поет.способноста да ги
преточи своите емоции на
хартија поткрепена од
нејзината упорност и скромност,
кои ја пратеа цело време
во текот на журчето,беа
причина оваа V.I.P. карта
V.I.P.-14
да и припадне баш неа. Оправданоста за да ја
Добие оваа V.I.P. карта
Можеше да се согледа
од различни аспекти а
Пред се од: неговата
Беспрекорна добрина врз
Која беа засновани неговите
Морални вредности и
Неговата искреност нис
Која се брануваше неговата
чудна хумористика.

Toni Krstanoski
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V.I.P.-15
Во неа постоеше една огромна
борбеност заснована на
една совршена желба и
решителност да ги оствари
своите цели по било која
цена. А, тоа и успевашe,
доста често,благодарение
на нејзината упорност.

Sawa Lazareska

V.I.P.-16
Нејзината ненадминлива
нежност од која зрачеше
скапоцена добрина, која
им ја даруваше на сите
даваше сознание дека има навистина
големо срце. Секогаш
беше расположена и насмеана,
па таква го дочека и крајот на журчето.

Biqana Latkoska

Goran Maleski

V.I.P.-17
Неговата непроценлива умешност
Да се прилагоди на промените,
Многу тешко доаѓаше до израз за разлика
Од неговиот лесно забележителен
Капацитет, кој за жал не го
Користеше доволно. Случувањата ги
Посматраше доста површно, и
Никогаш не се загрижи за
Големиот број неоправдани
Изостанувања од журчето како
Да знаеше дека крајот кога и да е
ќе дојде.
V.I.P.-18
Од нејзините зборови пламтеше една
транспарентна чистота, проследена
со чудесна позитивност
и способност да не насмее сите.
Беше најредовна на журчето и
Дефинитивно не беше грешка
што токму таа ја доби оваа V.I.P.-карта.

Blagica Martinoska
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V.I.P.-19
Во неа се криеше една
неповторлива привлечност,
пресликана во тајната за нејзиниот
изглед. Поседувајќи една неверојатна
желба за забава, остана така
фина и привлечна, до самиот крај
на журчето.

Monika Maceska

V.I.P.-20
Беше најопуштен во текот на журчето,
како за се да му беше сеедно.
Многу ретко стапуваше во контакт со
надлежните, но затоа со другите
околу него тоа го правеше доста често.

Aleksandar Mojsoski
V.I.P.-21
Поседувајќи високи творечки
способности успеваше во секоја
смисла, да ги остави без зборови
другите околу себе. скромноста
за својот талент и искреноста
во другарството ја правеа
совршена нејзината личност.

Rodna Naumoska

V.I.P.-22
Таа беше една таинствена личност
од чија внатрешност зрачеше
нејзината искреност и неверојатната
желба за работа и помош.
Секогаш мирна и тивка, но
сепак поседуваше една скриена
борбеност која понекогаш доаѓаше
до израз.

Marina Ne~koska
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V.I.P.-23
Можеме да кажеме дека
личноста на која и припадна
V.I.P.-карта е добар пример за
rедовност, добро расположение
и секако брзо комуницирање со
nадлежните, а притоа добивајќи
oдлични признанија за своите трудови.

Magdalena Nikleska

V.I.P.-24
Една доста затворена личност,
oд која со “сила” навира неговиот
скриен капацитет кој многу
Ретко го употребуваше.
Имаше доста смирен контакт
со надлежните и токму
затоа ја доби оваа VIP-карта.

Aleksandar Nikoloski
V.I.P.-25
Тивка личност во која
се забележува чуден спој на
срамежливост и таинственост,
но тоа не е причина таа да не ја
покаже својата љубов кон сите нас.

Katerina Risteska

V.I.P.-26
Ја имаше привилегијата да биде
највисок меѓу најпрестижните
личности. Може да се каже дека
скоро никогаш не го следеше ритамот
на журчето, но затоа многу
добро се снаоѓаше во светот на
автомобилската индустрија.

Naum Sekuloski
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V.I.P.-27
Интуитивна личност која
секогаш е подготвена за
работа и примање нови информации.
Со фини разговори и насмевка ги
поминуваше деновите во журчето.

Biljana Siljanoska

V.I.P.-28
Нејзината неизмерна добрина
и снаодливоста при разговорите
со надлежните ја изделуваие
одсите нас. Полна со енергија
и зрачејќи со насмевка го
одржуваше журчето до крај.

Katerina Siqanoska
V.I.P.-29
Доколку би ги земале во предвид
напорните часови од журчето и
спортските активности за
време на паузите, оваа личност би
ја опишале како најтемпераментна
и секогаш пoдготвен за остра дискусија.
Но целосно сме сигурни дека во
неговото срце има место за сите нас.

Boris Slatinec

V.I.P.-30
Предводен од своите “пеачки способности”
низ песна го мина ова четиригодишно
дружење.
Својата трудољубивост
ја искажуваше
на доста посебен начин,
во кој беше она познатото:
“Снајди се, па живеј”!

Nenad Stojoski
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V.I.P.-31
Олицетворение на нежност и
добродушност, зад која се
крие една доста амбициозна
личност, полна со енергија за работа.
Нејзиниот харизматичен изглед,
збогатен со невиниот поглед,
говори за нејзиното големо
срце и пожртвуваноста за сите.

Angela Stoj~eska

V.I.P.-32
Во неа постоеше една необична
темпераментност, која сепак се
забележуваше, и покрај нејзините
напори да ја сокрие зад својата
индиферентност. Сепак не беше
воопшто тешко да дојде до
израз нејзината добра душа
и ведриот лик, кој беше
заслуга оваа V.I.P.-карта да и
припадне неа.

Katerina Taneska
V.I.P.-33
Доколку би ги зеле во
предвид здодевните часови од
журчето (кои верувале или не, ги имаше)
може да се каже дека само
оваа личност ни беше спасот.
Не известуваше за завршувањето
за секој од нив, и сосема заслужно
ја доби оваа V.I.P.-карта.

Ilija Trpkoski

V.I.P.-34
Причината за оваа V.I.P.-карта
да и припадне баш неа беше
нејзината скромност, дружељубивост
и неверојатната желба за забава.
дефинитивно журчето не би можело
да се замисли без една таква
расположена личност.

Ivanka Tu{kaloska
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V.I.P-35
Она што може да биде оправдание,
за тоа што баш таа ја доби оваа
V.I.P.-карта пред се e нејзината огромна
искреност, а потоа егзотичниот изглед,
низ кој продира нејзиниот незаменлив
бунтовнички дух.

Irena ]oseska
ЗА КРАЈ
Во почетокот на овие четири години пребродевме и падови и подеми, радост и очај, тага и болка, а тие воедно ни
беа и најголеми учители.
Многу малку можеме да научиме од нашите победи, но кога неволјите не прегазуваат, тогаш се запознаваме со
своето вистинско јас.
А, кои се нашите пријатели?!
Баш кога неволјата не проголтуваше, можевме да ги преброиме.
И знаете што?!
При секое пребројување, нивниот број изнесуваше 34. тогаш свативме дека вистинските пријатели не се
сретнуваат случајно-тие се дар од Господ!
А сега знаеме дека и нашата прва средба не беше случајна-и таа беше дар од Господ.
И за крај, наша ГЕНЕРАЦИО,
да наздравиме во името на се она
што поминавме заедно овие 4 години!
Да наздравиме за најубавите години од животот!
Да наздравиме за МЛАДОСТА!
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