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 Почитувани, 

Повторно во посебни услови, затекнати од пандемијата, го чествуваме Патронот на нашето училиште, 

Патронот на градот Охрид, Св. Климент Охридски. 

Но, тоа воопшто не значи дека ќе стивне радоста кога се чествува овој великан и по толку многу години, 

во вакви услови. 

Нему му се навраќаме како на извор кој дава живот , зошто ни го покажа патот по кој треба да се оди низ 

животните лавиринти. А, тоа е патот на знаењето, учењето, пожртвуваноста ,несебичноста, амбицијата. 

Св. Климент Охридски како вистински учител  ги пренесувал овие вредности на своите ученици, така и 

ние, како негови продолжувачи, вистински Климентови ученици, сме доследни на неговиот завет. 

Во вакви тешки моменти, неговата мисија продолжува да биде најсветла ѕвезда водилка на нашето 

постоење и учителствување и само нѐ потсетува на благодетта и убавината на воспитно-образовната 

дејност која ја извршуваме, подготвени да ги поминеме сите премрежија и  заедно да создадеме големи 

нешта. 

Оваа година навршуваат и 30 години од Независноста на нашата држава, Република Северна 

Македонија. Поврзаноста на предизвиците како држава и како професија е неизбежна, но таквата борба создава јунаци во тешко 

време и секогаш учиме нешто повеќе за нас, за животот, за луѓето околу нас, а сето тоа нè прави да бидеме посилни, поистрајни и 

попосветени во нашата мисија. 

Можеби сме млада држава, само триесет години независност, но благодарејќи на нашиот учител Св. Климент Охридски, го 

описменивме како Балканот така и Европа. Затоа секогаш бидете подготвени со гордо исправени глави да го освоите светот и да го 

раширите името на своето училиште, градот, Патронот на градот и својата земја. 

Да си го чуваме македонскиот јазик и македонскиот збор, кој нема да брои само триесет или педесет години независност, туку ќе 

одекнува во вечноста. 

Затоа Клименте, ние секогаш ќе останеме твои доследни следбеници во продолжување на твојот пат кон просветлувањето и 

просветувањето. 

 

Нека ни е честито и вековито името на нашиот Патрон Св. Климент Охридски! 

 

Директор, 

Весна Цветкоска 
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Во чест на нашиот Патрон и учител Св. Климент Охридски 
 

 

Голема е личноста на Климент Охридски. Со огромна чест и восхит го 

празнуваме неговото свето дело. Продолжувајќи ја мисијата на светите 

учители, Климент е просветител и втемелувач на македонската писменост, 

основач на Охридската Епископија и основоположник на Охридската книжевна 

школа. Со своето дело Климент „го урна ѕидот на незнаењето“. Пастир-учител 

не само на зборови туку и со целиот живот и дело. Неговата одмереност во 

изразот и зборот е нашиот патоказ и пример на нашето живеење. Со својата 

хумана дејност, со добрината и неговото човекољубие тој како светилник свети 

низ вековите и не згаснува. Заштитник на сите, на нашиот град Охрид, 

Климент постојано бдее над нас и нè потсетува да не скршнеме од вистинскиот 

пат. Неговото дело „е како дрво посадено крај извор со вода, кое својот плод го 

дава на време и чиј лист не венее и во сè што прави напредува.“ Делото на 

Климент нè учи на универзални вредности и принципи на солидарност и 

хуманост. 

Евгенија Пипоска III-6 
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Патот кон македонската државност  
За формирање на една држава која ќе го издржи тестот на времето најзначаен дел е формирањето на нацијата. Без исклучок ова се 
однесува и на македонската држава, но со карактеристичен белег што сите овие процеси се одвивале предолго и задоцнето. 
Македонскиот народ стигнал до крајниот чекор преку море од крв и маки. Поради тоа треба да им бидеме благодарни на нашите 
предци и достојни за нивните идеали.  

При културната преродба на македонскиот народ се формирале две гледишта за македонската државност низ историјата. Првото и 
пореалисточно било гледиштето за наследување на средновековните словенски државнотворни единици на територијата на 

Македонија или поконкретно Самоиловото царство. Ова гледиште дури било согледано и признаено од шовинистичките влади на 
балканските држави во тој период. Второто досегало уште подлабоко во историјата и се потпирало на славното кралство на Филип и 
Александар Македонски. 

На македонската преродба основен непријател и била елинизацијата. Со укинување на Охридската архиепископија во 1776, народот 
потпаѓа под фанариотско (грчко) духовно ропство. Преку црквата се врши обид за елинизација на новоформираната македонска 
буржоазија и селските маси. Но, македонската интелигенција зазема одлучен став против фанариотското ропство. 

Процесот на македонската државност не може да се спомне без Сан Стефанскиот мировен договор и Берлинскиот конгрес. Со овој 

договор се формирала голема бугарска држава. Во Берлин од јуни до јули 1878 г. е одржан Берлинскиот конгрес. На овој конгрес Сан 
Стефанскиот договор бил ставен на ревизија, а желбите на Македонците на најсуров империјалистички начин биле прегазени. За 
време на овој конгрес македонските интелектуалци барале автономност на Македонија во рамките на Империјата, а под заштита на 
големите сили. 

Треба да се напомене дека во периодот од 1870 г. па сè до балканските војни во трите дела на Македонија силни се туѓите 
пропаганди и шовинистички практики од соседните балкански држави. Под влијание на овие идеи на 23 октомври 1893 (стар стил) во 
Солун е формирана Тајната Македонско-Одринска Револуционерна Организација (ТМОРО) од страна на шестмина учители, лекари и 
книжевници Дамјан Груев, д-р Христо Татарчев, Петар Поп Арсов, Иван Хаџи Николов, Христо Батанџиев и Андон Димитров.  

Од 28 април до 1 мај 1903 г. Македонија и Европа ќе бидат потресени од солунските атентати на „терористичката” група наречена 
Гемиџии. Во овие бомбашки напади врз Отоманската банка, поштата, рафинеријата, германскиот клуб и бродот Гвадалкивир 
учестувале Јордан Поп Јорданов - Орцето, Константин Кирков, Димитар Мечев, Илија Трчков, Владимир Пингов, Павел Шатев, Марко 
Бошнаков, Милан Арсов, Георги Богданов и Цветко Трајков. Целта на овие напади била да се насочи вниманието на европската 
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јавност врз тешката состојба на Македонците и да се поттикне европската интервенција. Турските власти сурово одговориле со 
апсење на околу 2000 луѓе. 

Најзначаен настан во одредувањето на идеите на Македонците за ослободување од турското ропство е Илинденското востание кое 
се кренало на 2 август 1903 година со нападот на турскиот участок во Крушево и формирањето на Крушевската Република која траела 
десет дена. За задушување на востанието биле мобилизирани околу 170 000 турски војници и 400 топови. Само на Крушево биле 
испратени 20 000 војници со голем број топови против само 1 200 борци под команда на Питу Гули. На 13 август градот Крушево бил 
заземен и со тоа бил ставен крај на Републиката. 

Резултатите од оваа меѓубратска војна (Втората балканска војна) биле ратификувани со Букурешкиот мировен договор на 10 август 
1913, датум кој е длабоко врежан во македонската свест бидејќи со него еднаш и засекогаш е распарчена ентографската и 
економската поврзаност на Македонија.  

Во првата фаза на Првата светска војна, Македонците активно и присилно се регрутирани во српската армија и пратени на борбените 
линии без никаква воена обука за да се борат против Австро-Унгарија. Треба да се напомене дека во оваа војна македонскиот народ 
несреќно и присилно се борел меѓу себе впрегнат од Центалните сили на една страна и Антантата на друга страна.  

Следуваат Париските мировни договори. Пред да дојде на дневен ред, македонското прашање било зачнато од страна на бројните 

македонски друштва од емиграцијата и особено од страна на Пол Христов, католичкиот викар на Тракија.  

По Првата светска војна на етнографско-економски разбиената територија започнува присилна денационализација на населението и 
колонизација на земјиштето. 

Првото заседание на АСНОМ е одржано на 2 август 1944 година во манастирот Св. Прохор Пчински . На Првото заседание на АСНОМ 
се донесени неколку важни решенија: Решението за прогласување на АСНОМ за врховно законодавно и извршно народно 
претставничко тело и највисок орган на државната власт на демократска Македонија, декларација на АСНОМ за основните права на 
граѓаните на демократска Македонија, решение на АСНОМ за воведување на македонскиот јазик како службен јазик во македонската 

држава, решение на АСНОМ за прогласување на Илинден – 2 август за народен и државен празник на македонската држава. 

Македонски референдумот за независност — референдумот за независност е одржан на 8 септември 1991 година и резултира со 
прогласување на независност на Македонија од Социјалистичка Федеративна Република Југославија. Формално волјата на народот 
за самостојна држава беше потврдена со Декларација за прифаќање на референдумските резултати на 18 септември 1991 г. во 
Собранието на Република Македонија.                                                                (Извадок од текстот „Патот кон македонската државност“ )                                             

   Даниел Митрески III-7,Климент Дукоски III-6 
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Во чест на 100-годишнината од раѓањето на великанот Блаже Конески , да се потсетиме на неговата вредност, неговата 

мудрост и неговиот  збор. 

 

            Блаже Конески е еден од кодификаторите на современиот македонски литературен јазик. Како научник-славист, 

тој ги направил најголемите чекори за македонскиот литературен јазик. Учествувал во комисијата за азбука, учествувал 

во составувањето на првиот македонски правопис, ја напишал Граматиката на македонскиот јазик, Историјата на 

македонскиот јазик. Тој е еден од составувачите и главен редактор на Речникот на македонскиот јазик (во три тома). 

„Убавите жени, несреќните жени, тие брзо прецутувале, како цут од кајсија, како мајски јоргован“.   

 

„Два конца парај од срцето драги, едниот црн е, а другиот црвен, едниот буди морничави траги, другиот копнеж и светол 

и стрвен“   

 

„Послушајте Македонци! Јазикот е единствената наша татковина. Сè додека го чуваме, го негуваме, го вардиме, го 

гледаме јазикот наш македонски – ќе може да сметаме дека ја имаме и татковината. Како куќа, како дом, како огниште “ 

 

„Ги пуштив реките да течат,дека се матни, дека мислат гласно,и може негде некому да речат, што не сум знаел да 

изразам јасно. “                
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„О тешкото! Зурли штом диво ќе писнат, 

штом тапан ќе грмне со подземен екот... “ 

 

 

           Кога зурлите пискаат и тапанот ќе грмне, во душата се отвора стара рана за минатото која остава белег до ден-

денешен. Со секој бавен чекор на старците кои го водат орото, се опишува долгото и мачно минато на македонскиот 

народ кое поминувало бавно и болно и тешко како што се и нивните чекори. Секој човек фатен во орото има само една 

мисла и една желба: слобода! Но борбата не застанува само кај една генерација. Тажниот поглед се развеселува со 

ритамот на младите кои го поведуваат орото кон иднината. Брзиот ритам ни ја отсликува желбата на новите генерации и 

нивниот стремеж за борба над секоја темнина. Секој скок и удар се враќа со татнеж, со ехо на минатите времиња што 

оставиле трага во душата на мојот народ. Низ орото се прикажува вековното измачување и страдање на Македонецот и 

желбата за слобода цврсто исткаена во срцата на огорчениот човек. Неостварената, но вечна желба за слобода и за 

радост е одиграна и претставена со орото. Ропството е темна магла во душата која се влече од дедо до внук, а секоја 

сенка во орото е жртвата дадена за нашата земја и нејзината слобода. Јадот и тагата и саможртвата собран со векови 

преку пискотот на зурлите и ритамот на тапанот го води бунтовничкото оро кон својот крај - оро изиграно за слобода и 

среќен живот.   

Поетот Блаже Конески, во оваа македонска химна на минатото, сегашноста и иднината освен што го опишува стремежот 

за слобода на поробениот народ, ја истакнува и важноста на минатото. Новите генерации уживаат во денот за кој наште 

предци сонувале и се бореле. 

Емилија Силјановска I-5 
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Кобните страсти на романтичарските ликови претставени преку нивните лични судбини 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

Дали животот е црно-бел? Кога ќе го погледнеме надвор од себе си , ќе сфатиме дека и не е баш така. 

Тешко е да биде сè под конец. Тешко се одржува тој животен лост. Нешто ќе стежне и таа кревка 

рамнотежа ќе се наруши. 

 Романтичарските ликови најчесто се обременети со таа внатрешна борба меѓу разумот и чувствата. Се 

обидуваат светот да го видат во тој црно-бел формат никогаш не наоѓајќи баланс односно мир. Црната 

нишка го претставува општеството, нормите, здодевноста, монотонијата од која преку бегство бараат 

спас. Но, возможно ли е  да се избега од сопствената сенка? Можеме доживотно да бегаме , но при секој 

поглед зад својот грб ќе ја здогледаме својата сенка. Таа е дел од нас, од нашето минато, неспокој, тага. 

Ваквите ликови ќе целат кон невозможното, кон она белото кое стои на другата страна на лостот. Нивното 

бегство од црнилата е краткотрајно и безуспешно. Неколпкупати ќе видшат воздух од природата, ќе се 

прпелкаат заглавени во карпите на минатото, ќе потскокнуваат по бреговите на далечните мориња и ќе 

лебдат меѓу сонот и јавето. Залудно! Сенката што ги следи е повторно зад нив и со секоја мисла виори 

уште порастреперено. 

 Честопати ние, луѓето, талкаме низ маглата на сопствениот живот, тропаме од врата на врата за да 

најдеме нешто што сме го поседувале, што е наше. Им се воодушевуваме на другите кои половично ја 

прикажуваат својата добра страна. Сите магично поседуваме атоми од секое чувство на светот. Само 

треба да го ископаме во себе си она кое ни е потребно. 

Ние сме си доволни да воспоставиме рамнотежа над сопствениот животен лост. Само ние сме способни да 

си ги решиме проблемите пред кои сме исправени. Само во себе си ќе го пронајдеме спокојството и мирот 

кој ни недостасува. И никое моментално чувство не смее да нè оттргне од тој пат. Големиот Шекспир 

рекол: „ Не му се предавај на очајот. Животот не е подобар ниту полош од нашите соништа. Само целосно 

поинаков. “                                                                                                                      Климент Ставрески  III-7 
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Туѓинецот 

 

 

Кашестиот снег по гранките на гората пласкаше врз калливите вирчиња, и помрзната свежина пловеше околу ширното поле. 

Околу нас, неизмерно море од зелени борови ветки брануваше по здивот на разјарениот ветер, а небесата – лишена од сјај, 

надвиснуваше врз нас како растегнато платно полиено со мастило со нијанса на јаглен. Збиени рамо до рамо надвиснувавме 

врз едно студено огниште од шкрилец – извајано од природата како разглобена челуст на скаменет гигант, удавено во каша 

од пепел, мраз и смрзнати дабови ветки. 

„Зимата е сурова божица“ – се одгласуваше низ шаторите на племето долу под гората, каде цивилизација тлееше. „Божица 

немилосрдна – таа која ја коли пролетта, и таа која потем ја возраѓа од подземјето“.  

Полчиштето ни броеше десетмина, потонати во плаштови од памук и свила како сеништа на полноќ. Според законикот на 

родот, должно беше присутните да бидат мажи, та од зачетокот на коложег до првите зраци на пролетна зора задолжение, 

нам – присутните, ни беше, молкум, в бедствие да се молиме за милост од Студената Мајка. Да се молиме, додека пристигне 

свештениот оган и го распламне огништето.  

Ние, црнорисците, слепени по образи со снегулки и честици мраз, некогаш стоевме стројни и достојни за страхопочитание. 

А, сега, во овој час напуштен, присутен беше еден сенилен старец, еден застрашен и раздразнет малолетник, еден 

разбеснет едноок...  

Обгрлен во синџири и кожни обвивки на јатагани и сабји беше нашиот вожд, кој, в овој миг студен, држеше нож насочен кон 

еден млад момок со очи поруменети со нијанса на јарост. Момчето ниту се обиде да промумла, ниту да запрета, а сепак, 

вождот разгневен, го набљудуваше со поглед кој отровно бодеше. Вперив поглед наоколу, та сите вознемирено исфрлаа очи 

в очи, додека момокот се сокриваше во плаштот и ја гризеше долната усна во неизвесност.  

„Молчи...“ – му говорев со паметта „Молчи... оти ако не молчиш, крвта ќе ти ја пролее...“. 

Светот наоколу небаре начна да бучи со шумот на вртлог и в тој час небаре вселената да почна да клокоти, зашто постепено 

молкот згаснуваше додека вождот му ја дигнуваше одеждата на момокот и го отскриваше. Тој се противеше, та се 

надвиткуваше врз колениците. В тој миг студен, старецот сенилен почна да се клати, и едноокиот почна да се смешка, а 
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запрепастениот малолетник почна да рони солзи и да гризи прсти. Вождот ја растрга дреата од момокот и му ја спушти 

качулката, и тогаш очите му разгореа. Момокот беше мома – со прамени растребушени, а под облеката доеше новороденче, 

кое сега имаше тенка румена рана од исечокот на ножот. Молкот замре, а пискотот на детето начна. Тогаш старецот се 

струполи, едноокиот распрсна во смеа, а малолетникот врескаше во ладен уплав. 

Ножот блесна како молскавица вечерна и острицата го допре черепот на момата, а тогаш, пред да го забие, нешто в 

горската темнина блесна.  

Пријдоа на врани коњи свештенослужители, а на чело, обгрлен во шарени кожуви, прикриен во маска на изопачено волчјо 

суштество, беше жрец благороден, в рака со свештениот пламен на врвот на дабова гранка. 

Пристигна до огнишето и се симна од коњот. Метеж на пискот и плач се одбиваше од стеблата. Крена поздрав кон 

наоружениот вожд, а после пријде до огништето. Наместо да го запали, ја фрли гранката и го згасна огнот под чизмата. 

Вождот воздивна и го насочи ножот кон него, а жрецот, во смирение, седна на еден трупец. Извади стар пергамент, та почна 

да жние слова. Тогаш огништето само се распламна, и ѕвездите се запалија. 

 

 

Михаил Жупан IV-8 

 

Без наслов 
Стивна, и со последната воздишка твоја  

пламени божури расцути во мојава крв.  

Така јас горам жива  

во апсурдноста што ти ми ја препишуваш.  

И се' уште не можам да разберам  

од каде ти е правото  

на месечината руби да и' кроиш. 

Михаела Василеска IV -5 
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Романтичарскиот песимизам во поемата „Гарванот“-Едгар Алан По 
 

Една од одликите на романтизмот е да се возвеличи она што било наспроти она што е сега. Романтичарите, 

стварноста ја набљудувале песимистички, односно верувале дека може да биде многу подобро отколку што е во тој 

момент. Им завидуваат на луѓето во минатото, убедувајќи се дека тоа минато е далеку подобро од стварноста со која 

се соочуваат и од она што ги чека во иднината. 

Нараторот во оваа поема имал убав живот додека била жива неговата сакана Ленора. По нејзината смрт, тој е 

опседнат со сенките на тоа среќно минато, опкружен со песимистички мисли. Гавранот кој му доаѓа пред врата, 

додека тој лебди меѓу сонот и јавето е најдобар доказ за тоа. Тој сирот научник, заглавен меѓу книгите се обидува да 

избега од тагата, но доволен е само еден збор на кобната птица за да ги врати неговите песимистички мисли. 

Птицата што зборува прво е забавен створ, но нејзиното „никогаш повеќе“ од неговата душа ги вади и најмрачните 

прашања: 

„Дали Гилеада има цер за тој што страда“ 

„Дали душава пак во далек Еден ќе прегрне свиден створ?“ 

Може ли човек што го загубил саканиот да се помири со силната болка на загубата, може ли да се најде лек за 

силната болка што ја гуши душата и може ли повторно да ја види својата сакана Ленора кога и тој ќе стане дел од 

тој Плутонов свет. Секако одговорот е „никогаш повеќе“. 

Колку и да сме опседнати со песимистички мисли, секогаш треба да го разбудиме разумот и да го послушаме зашто 

само така можеме да се помириме со реалноста и да продолжиме. Симбол за тоа е бистата на Атена Палада на која 

застанала злокобната птица. Таа е божица на разумот и рационалноста, но не може да дојде до израз бидејќи над 

неа стои Гарванот и нејзиниот песимистички врисок „никогаш повеќе“. 

Кога човек ја сфаќа реалноста и ја прифаќа стварноста, се зголемува и надежта дека секое зло се случува за добро и 

тој песимизам и тага што ја нагризува душата и го уништува телото ќе исчезне. И тоа исчезнување нема да биде 

целосно и потполно, зашто тагата е дел од нашите чувства. Но, ќе делуваме разумно и ќе веруваме дека утре постои 

и може да биде многу поубаво.                    Сара Голабоска III-5 
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Продадени чувства  
                  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Поврзувајќи ме со прасветот,  

засекогаш ме распарчи од овој. 

Јас крвавам во ритамот на твојата смеа,  

и со сржта те сликам со лика на Бог. 

Него не успевам да го дофатам. 

Но ти тука си, 

и распламтен танцуваш во опоен апсурд 

дур во грлово ми издишуваш порок. 

И не е изречна веќе мојава мисла,  

зашто, впрочем, јас си ги продадов 

чувствата  

за едно миговно вкусување на виното  

што низ зборот твој струи. Михаела Васиелвска IV-5 
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Статусните симболи постојат отсекогаш бидејќи луѓето имаат потреба стварноста да ја заменат со симболи. Како што се 

развива општеството така се развива и сликата за сопствениот имиџ односно сликата што ја создаваме за себе во тоа општество.  

Статусниот симбол укажува на нашата положба во општеството односно на тоа во која социјална група припаѓаме. За  младите 

статусните симболи значат услов да се вклопат во средината која е доминантна. 

Мобилниот телефон е дел од нашето секојдневие, но тој одамна престана да биде само средство за комуникација. Тој денес станал 

дел од таа слика за себепромоција.  Колку е понов моделот на телефонот толку повеќе вредиш во општеството. Тој станува 

софистицирана форма преку која се потврдуваш себеси како важен субјект дека нешто вредиш во таа социјална средина поточно 

дека си нешто повеќе од оние кои шетаат со застарените модели на мобилни телефони.  Сè повеќе се јавува потребата да се 

истакнуваш преку него и така да ја потенцираш својата вредност. Па на концерт наместо да уживаш, ти стануваш имитатор гледајќи 

го преку камерата на својот скап телефон додека пак другите ќе гледаат во твојот телефон. Во отсуство на вистински морални 

вредности кои ќе сведочат за тоа кои сме и што сме постигнале, младите стануваат „заробеници“ на брендираната  облека, скапиот 

телефон и сличните други симболи бидејќи  на тој начин тие можат да се истакнат во средината во која се наоѓаат.  Така, 

општеството почнува да се раслојува и сè повеќе да се истакнуваат тие социјални разлики.  Ако не го знаеш најновиот модел на 

Sамсунг и неговите перформанси ти си технички неук, немаш инстаграм - немаш социјален живот и слично. Своето матурирање треба 

да го прославиш со својот подарок, нов модел на автомобил за да ја потврдиш својата социјална вредност. На тој начин многу од 

младите кои имаат поинаква претстава за себе и што значи градење (образование, знаење, прочитани книги) веднаш стануваат 

отфрлени од  групата која смета дека тоа не е показател на тоа колку вредиш и дали си оставил некаков белег.  На овој начин со 

потенцирањето на овие социјални статусни симболи луѓето се оттуѓуваат едни од други. Се групираат според цената на телефонот, 

марката на автомобилот и брендот на својата облека. Во исто време стануваат заслепени од лажните форми на себедефинирањето.  

Од наведеното, се заклучува дека социјалните симболи стануваат доминантни во нашето живеење. Тие полека го одредуваат и 

насочуваат животот на младите.  А сето тоа доведува да се прифаќаат некои други норми и правила во градењето на личноста. Се 

изместуваат вредностите според кои се формира младиот човек. Бројот на прочитани книги се заменува со цената на мобилниот 

телефон. Во едно такво општество сè повеќе се потенцира изолираноста на човекот и перцепцијата за сопствената вредност, а 

оттука и разочарувањето во себеси.                      
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Индивидуализмот кај Вертер и Чајлд Харолд 
 

     Губејќи ја класицистичката верба во моќта на разумот, романтичарските писатели создале човек предводен од своите 

чувства кој не постапува согласно со барањата-општествено пристојното и прифатливо однесување. Таквото однесување го 

среќаваме кај Бајроновиот Харолд и Гетовиот Вертер. 

       Како типични романтичарски ликови, Харолд и Вертер, не успеваат да ја прифатат реалноста. Вертеровото искажување 

на љубовните чувства спрема Лота повеќе личи на повик на помош отколку надеж за среќна иднина. Свесен е дека неговата 

залуденост кон Лота може да внесе немир во идната брачна заедница меѓу Алберт и Лота. Бајроновите стихови се израз на 

длабоко преживеано искуство на непомирлив бунтовник пред конформизмот на сопствената средина. Фиктивната слобода 

што Харолд смета дека ја има со уживањто во порочноста е прекината кога презаситеноста од блудот ќе го растажи 

неговото срце. Притоа, свесен за себе, смета дека не е достоен за вистинска љубов и ја одбегнува единствената што ја 

љуби. Оттуѓен од средината, во горделивите стеги на неговата психичка стварност, напушта сè без да жали. Единствено 

тагува за родниот крај, иако родниот крај нема да тагува по него. Мир и задоволство, и Харолд и Вертер, пронаоѓаат во 

недопрената природа. Имено, на Вертеровиот карактер повеќе му прилегаат осаменоста и прошетките во природата отколку 

градскиот живот. Спокојството, Вертер го наоѓа во природната убавина во близината на малото гратче: 

   „Сам сум и се радувам на својот живот во овој предел, кој е создаден токму за такви души каква што е мојата. Премил мој, 

толку сум среќен овде, целосно потонат во чувства на спокојно егзистирање“. 

Сличен е и ставот на Харолд кој единствено во природата се чувствува исполнет и среќен. Како елемент на романтизмот, 

Бајрон во своето дело го внесува култот кон минатото. Имено, Харолд го возвишува минатото и сигурен е дека животот во 

минатото бил подобар отколку сегашниот. 

                  Поетските души на Харолд и Вертер обременети од несреќната љубов, уште повеќе го чувствуваат бремето на 

непоетската стварност која ги опкружува. Тие се разочарани од таквиот свет, од хиерархијата која постои и ја уништува 

индивидуалноста. Затоа искажуваат порив за бегство од стварноста, а за простори на бегство ги одбираат оние кои најмногу им 

прилегаат на нивниот индивидуален дух-природата и минатото. 

Филип Ѓорѓески III-7       
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ПРИВИД 
  Помини, застани,  

заличи на вкусен оброк,  
привлечи, навлечи, 

замини.  
 

Сега дури и гавраните бегаат од мене. 
Зашто усната им ја залажав, 

Па срцето им го заробив.  
 

Зашто им родив пак доверба,  
налик еликсир за преживување, 

та избегав од земјата долна 
и го забија клунот в мермер.  

 
Се доближа гавранот, оброкот го снема, 

и луд се мисли, во дилема, 
привиди и миражи ли гледа? 

Трошката се претворила во камче.  
 

Што поблиску, тоа погрда е. 
Mекоста се груби, чистотата се гнаси, 
чиниш ни трошка, ни камче веќе не е, 

туку ап за лудоста твоја. 
Анастасија Стојаноска IV-5 
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Литературни конкурси и награди 

 

Детските сништа во мугрите 
Со калем од мугра небесна му глаголам на детето во тебе 

кое сè уште даскалува да шмука од папокот на светот, 

да ја асимилира искрата светлина што одненадеж го заплискува, 

да ми дојде на филџан-муабет додека со сништа го опсипувам, 

ами да ми подари невина чистина со насмевка што живнува. 

 

Ко инкубиран ветер го заведувам заталканото дете во мене, 

па и она во тебе палаво од месечината што се крие, 

сал немирен копнеж в очи полетни низ ѕвезди да свие, 

ил сред длабока бура трепетлика да стане ко сув лист шушкав, 

та од она од што се плаши и срамежливо сака образи јарки да скрие, 

да создаде сешто од ништо за нешто, 

па да продолжи да лета ко феникс од детски плач создаден, ко сон сонливо недосонуван,  

ами спремен за будење. 

 

Дете помое од моето, 

ко партал среќа сред мугрите низ таа бескрајна височина вивни се, 

час сонувај до сонлива длабочина, час скриј ми се за да те најдам, 

чекај ме лека-полека да ја пораснам надежта за патот глатко да ти го израмне, 

па стравот од светот сиот в пепел сива да потемне, 

чуј ми го гласот ко пискот на гулаб, не се плаши и мирно сонувај 

зашто јас ко црн ќумур в снег те чувам, 

та знај дека сите сме просјаци на сништата во мугрите 

-просиме сонливо детство. 

Екатерина Бочвароска, ученичка во IV година под менторство 

на професорката Емилија Карафилоска, освои прва награда на 

54-тите „Детски Рацинови средби“ што се одржаа во  Велес . 
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По повод меѓународниот ден на стари лица и Неделата на грижи за стари лица (15-21.02.) Црвен крст-Охрид објави литературен и 

ликовен конкурс на тема „Заедно за убав и хуман свет“. На овој конкурс Јана Сиљаноска, ученичка во I - 7, под менторство на 

професорката Светлана Голабоска освои втора награда за литературна творба. 

 

Заедно за убав и хуман свет 
 
                               Мојата мисла патува насекаде, 

                                како за рака низ светот ме носи, 

                                чекорам полна со љубопитство 

                                и под сончевина и дождец којшто роси. 

 

                                Полека се движам и немир ме совладува, 

                                омраза, злоба, болести се шират, 

                                немоќни луѓе со судбини разни, 

                                тагата своја посакуваат да ја смират. 

 

                                Со силен блесок во мене желба се раѓа, 

                                да се помогне на секој еден, 

                                кога ќе успееш да создадеш насмевка, 

                                подарок е тоа скапоцен, вреден. 

        

                                Продолжувам напред со надеж, 

                                подадена рака и добрина нека зрачи, 

                                пријателство и љубов бескрајна, 

                                за нашиот свет премногу значи. 

  

                                Хумани дела и добредојдена помош, 

                                како бисери на ѓердан нека се нижат, 

                                опоен мирис од билки на вечност 

                                и стари и млади нека ги зближат. 

 

                                Како булка ќе расцвета верба, 

                                секој проблем дека ќе се реши, 

                                кој колку може нека помогне, 

                                нека ислуша внимателно, нека утеши. 

 

Сите заедно во ритамот на хуманоста, 

да го направиме светот праведен за сите ист, 

свет во кој силно љубов и среќа, 

со дела на добрина да го пополниме животниот лист. 
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Активности од Еразмус+ проектот „A Lonely Planet or Digitally Connected” 
 

Во рамките на Erasmus +програмата во периодот од 10.05. до 27. 05. 2021 година, нашето училиште беше дел од 

проектот „A Lonely Planet or Digitally Connected”. Во проектот покрај нашата Гимназија учествуваа КГС Апелдорн од 

Холандија и Билингвал од Унгарија. Работилниците се изведуваа преку онлајн платформата ZOOM. Во овој проект 

беа вклучени 37 ученици од прва година. Преку онлајн предавања и работилници, учениците се здобија со знаења 

за работа во one note, изработка на презентација, видео, поткаст како и дизајнирање веб-страна. Исто така 

учениците имаа и онлајн средби преку кои се запознаваа меѓу себе, споделуваа дел од својата култура, традиција, 

храна и обичаи. 

Од 4. 10. 2021г.  до 8 10. се одржа вториот дел од овој проект. Организатор беше училиштето Билингвал од Унгарија. 

Во овој проект учество зедоа  39 ученика од прва и втора година. Тема на работилниците беше: „Building your own 

video game“ . Учениците преку онлајн работилници се здобија со знаење од областа кодирање и со користење на 

Scratch, Pixlr-алатките, Soundtrap, ZapSplat креираа видео игри. Избрани беа победнички тимови во неколку 

категории: најдобар тим, најдобра аудио продукција, најдобар креативен дизајн и 

најдобра игра. 

„Учеството во овој проект е едно интересно и возбудливо искуство. Научивме 

многу нови работи од областа на информатичката технологија. Успеавме да 

креираме наша видео игра преку апликацијата Scratch. Највозбудлива беше 

работата во апликацијата Soundtrap преку која научивме да создаваме наша 

сопствена музика. Ни беше задоволство да учествуваме во проектот бидејќи 

покрај новите знаења се стекнавме и со нови пријателства со учениците од Унгарија и 

Германија и на тој начин научивме за нивната култура и традиција.“, велат 

учесниците. 
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Посета на Литванија во рамките на проект од Eразмус + 
 
Интересно, авантуристично, возбудливо учење и дружба-така би го опишале ова наше патување.  Новите познанства и запознавање 

со нови култури се цел на Ерасмус+ проектите. Храбро зачекоривме во непознатото, но авантуристичкиот дух во нас ни влеваше 

надеж дека ќе се вратиме со доживувања кои ќе бидат дел од нас. Мобилноста во Литванија, како гости на гимназија „Станислав 

Биржиски“ од Пајурис, општина Шилале, во рамки на проектот ЕCHOSET, ни овозможи нам, учениците од трета година: Јован Нестор, 

Ана Бачиќ, Теона Спасеска и Марија Јовческа, заедно со  нашите координатори на проектот, психологот Алберта Гулицовска и 

проф.Јане Богоески, да го откриеме недоволно познатиот дел на североисточна Европа, опколен со Балтичкото море. 

 Еден од највпечатливите белези на Литванија е јазикот кој припаѓа на групата на балтичките јазици и нема никаква сличност со 

словенските јазици иако Литванија некогаш била дел од некогашниот СССР. По долги часови по аеродромите и два лета 

пристигнавме во Рига, главен град на Латвија, воедно и најголемиот град на балтичките држави, Тука започна нашето 

воодушевување. Бевме сместени во хотел кој се наоѓа во самиот центар на стариот дел од градот. Опколен со голем број стари 

специфични градби кои не се секојдневие во нашето животно опкружување. Иако се соочивме со строги анти-ковид мерки, тие не 

успеаа да нè спречат да го прошетаме градот и да продолжиме кон нашата цел- Литванија. Наредниот ден најпрво се запознавме со 

тимот на Хрватите и заедно со автобус тргнавме за Литванија. По четири часа, недогледни полиња, бесконечен прав пат и долги 

разговори пристигнавме во Шилале. Во хотелот се запознавме и со останатите тимови- шпанскиот, полскиот и германскиот. Бевме 

воодушевени од целокупната организација и активностите кои ги имаа подготвено домаќините. Игравме игри, учевме нивни танци, 

пеевме нивни песни, но споделивме и дел од националното културно наследство. Нашиот прв впечаток е дека литванскиот народ е 

трудољубив, одговорен и грижлив. Секаде беше беспрекорно чисто и без отпадоци. 

Тука се секако и бројните реки како Јура, Нерис или Немуна до полустровот Венте Хорн на лагуната каде покрај светилникот се наоѓа 

и најголемата орнитолошка станица за набљудување на миграцијата на птиците.  

Најинтересни беа песочните дини, природен насип на Куронскиот полуострв, тесен и долг 98 км, кој ја одделува Куронската 

слатководна лагуна од Балтичкото Море. 

Северниот дел на Куронскиот полуостров и припаѓа на Литванија со градовите Клајпеда и Нида, додека пак јужниот дел и припаѓа на 

Калининградска област во Русија. Областа некогаш била дел од историскиот регион Прусија и била под силно германско влијание. 

Тоа влијание се чувствува и денес преку натписите кои се двојазични. Тука се наоѓаат сведоштвата дека ова место било дом на 

филозофот Имануел Кант роден во Кенигсберг, сега Калининград и нобеловецот Томас Ман. За историските движења и германското 

културно наследство во Литванија, професорот по историја од германскиот тим имаше подготвено интересна презентација. 
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Самиот брег на Балтикот, од друга страна, е познат по богатите наоѓалишта на килибар, за кого се верува дека има заштитна моќ и 

од кој се изработуваат амајлии и накит. 

Престолнината на Литванија, Вилнус е мултикултурна, урбана метропола со широк космополитски дух, со толеранција за различни 

верски убедувања. Иако Литванија последна во Европа го прифатила христијанството, дури во 14 век, тука сретнавме православни, 

протестантски, католички храмови, синагоги, џамиии и будистички храмови. Градот е вистински културен мозаик.  

Ова е накратко нашето фантастично искуство од патувањето кое сакаме да го споделиме со вас бидејќи вреди да се доживее. 

 

Теона Спасеска и Марија Јовческа III 6  

 
Магијата на Рига 

 
 

Велат дека светот постои за да се спознае. Не дека не сме исполнети онаму каде што сме, туку доживувањето на 

нешто далечно ни ја успокојува душата. Викаат дека човекот по дефиниција е луциден – сè да осознае, сè да види, 

сè да доживее. И веројатно е така, зашто сè што ќе види окото, душата го посакува. И кога на душата ќе ѝ го дадеме 

она што го посакува, таа станува спокојна. И мојата душа се храни со патување. Окото го бара убавото, а душата го 

складира. И чиниш си го продолжил животот за еден век, како да си се нашол во друга димензија, ама во исто време 

стануваш и ти дел од тој нов свет. 

И тоа навистина и се случи. Училишно патување кое спои пет народи, пет различни перцепции, пет култури, пет 

различни градови. Ја имав таа чест да бидам дел, па макар и на еден ден, од величествената Рига. Впечатокот што 

овој велелепен град го остави врз мене беше немерлив. Не верувам дека воопшто некогаш ќе се избрише од моите 

спомени. Како за миг да се најдов среде сцена од старите филмови, како да дишев со минатото на овој град. Самиот 

град, има уникатна атмосфера. Можеби тоа што ја создава таа атмосфера е ,,арт нову" архитектурата, малите куќи во 

разновидни бои со детали од шилести линии, засновани на растителни форми. Можеби е големата црква Св.Петар , 

со средновековната архитектура и фасцинантната височина од 123 метри, што го краси градот.  
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Можеби се и самите жители на тој град, нивната љубезност, позитивноста на изведувачите по калдрмните улици кои 

несвесно ни го одземаа вниманието со живата музика или танцот.  

Сепак, можеби сите овие работи оставија свој посебен впечаток во очите на туристот, бидејќи со секој поглед, може 

да се види историскиот дух на градот. Ова патување не само што ни помогна да го доживееме животот на различен 

начин, туку од нас создаде и раскажувачи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ана Бачиќ III-1 
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Охридската гимназија домаќин на Ерасмус+ средба oд проектот ECHOSET 

 

По долгата корона пауза, Ерасмус+ проектот наречен ECHOSET продолжи на големо задоволство на сите учесници. 

Тема на овој проект е спојување на малите европски градови, чувари на локалната традиција, преку културното 

наследство во која се пронајдоа сите шест земји учеснички. 

Неделата на мобилност во Охрид, ја врати надежта дека животот се враќа во нормала, бидејќи младите тешко ја 

поднесуваа изолацијата па ниту вакцинација, тестирања по аеродромите не беа пречка за учесниците од Хрватска, 

Полска, Германија, Шпанија и Литванија да допатуваат во Македонија. 

 „Огранизациски предизвик е да се биде домаќин на триесет ученици и професори во овие услови, кога ситуацијата 

се менува од ден во ден и ние успешно го положивме, на наше големо задоволство што произлезе од задоволството 

на нашите гости кои заминаа со позитивни впечатоци и желба да се вратат повторно.“, сподели Алберта Гулицовска, 

координатор на проектот, придружувана од проф. Јане Богоески. Посетата на културно- историски локалитети и 

споменици беше проследена со интерактивни презентации и работилници по македонски јазик, традиционалните 

инструменти, танци, народни носии. Периодот на мобилноста се совпадна со Денот на пронаоѓачите.  Голем број на 

земји во светот го прославуваат на 29 септември (Србија го слави денот на раѓање на Тесла, Германија денот на 

раѓање на Хеди Ламар). Секоја земја се претстави со своите научници, а охридските гимназијалци гостите ги 

запознаа со делото на Михајло Пупин.  
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Монолог пред огледало 
Кога ја гледав, 

во мене војуваше крвта од предците.  

Јас бев воин што девственоста како татковината ја брани. 

 

Ја соблеков до коска, 

па како блудница ја облеков во невестинско. 

Белината на нејзиниот фустан ги замолчи оние кои ја именуваа.  

 

Ја прегрнав и ја љубев. 

И' го препишав моето битие, 

па не сакајќи го заробив нејзиното. 

И' напишав неколку стихови без рима. 

Ја величев. 

 

Ликот и’ го извајав во матка од кал - 

таа роди мелем за сите мои рани.  

Потоа и' реков дека не се сите мажи исти. 

 

Повторно дојде Осми март. 

Јас и’ купив ружа и не излегов на марш. 

Михаела Василеска IV -5 



 

 
26 

 

Анкетен прашалник за врсничко насилство-булинг во училишта 
 

Анкетите како средство за истражување ни носат многу корисни информации. Преку нив ни се овозможува јасно и прецизно да го 

слушнеме гласот и мислењето на луѓето. Во таа насока беше извршена анкета на учениците од трета и четврта година. Темата 

 на анкетата беше врсничкото насилство меѓу учениците. Врсничко насилство е облик на 

агресивно однесување што трае подолго време , се повторува и е насочено кон исто лице.  

Нашата анкета опфати 50 испитаници каде поголем процент од нив (65%) одговориле дека 

не биле жртви на врсничко  насилство, а само 35 

% одговориле позитивно, дека во текот на своето 

образование се соочиле со ваков вид на 

насилство. Најголем број од учениците кои биле 

жртва на ваквото насилство одговориле дека 

биле жртви на вербално насилство (34), 24 испитаници биле жртви на социјално насилство-

озборување, игнорирање, изолирање, 17 биле подложени на сајбербулинг, 15 на физичко 

насилство, а 15 на психолошко во форма на заканувачки погледи, гримаси и коментари од 

сексуална природа. Од вкупниот број анкетирани ученици, најголем дел коишто  биле жртви на врсничко насилство успеале да се 

спротивстават, а дел од испитаниците решиле да го игнорираат и премолчат, а само мал дел да го пријават. Најчестата возрасна група 

на врсничко насилство се ученици во основните училиштата. Најчестите промени  кај жртви на врсничко насилство се: намалена 

самодоверба, депресија и тага, избегнување социјални собири, проблеми со спиење, отпор кон училиштето и посетување на настава. 

Врсничкото насилство е сериозен проблем, особено во основните училишта. Еден од начините да се справиме со врсничкото насилство 

во училиштата е преку едукација за тоа што е врсничко насилство (булинг) како и со правата на учениците кои се жртви на ваквиот 

облик на насилство. Во училиштето во рамките на младинската заедница се организираат работилници, а секако тука е и работата на 

дете-правобранител. И секако да не заборавиме дека „најлошото насилство е премолченото насилство!“ 

Анкетниот прашалник беше изработен во соработка со педагогот на училиштето Кристина Танеска.  

Ангелина Огненова IV-8 
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Врсничко насилство (булинг) 

 
Што е насилството и како се манифестира тоа? Дали е тоа постојан притисок на силниот врз послабиот или 

постојано укажување на тоа дека една личност е инфериорна во однос на некоја друга личност? Во овој наш свет на 

социјални мрежи сè почесто се среќаваме со поимот булинг и последиците што ваквото однесување ги остава врз 

„жртвите“. Социјалните мрежи се затрупани со вести од целиот свет каде жртвите на ваквото врсничко насилство 

раскажуваат за пеколот низ кој поминале. 

И меѓу нас, за жал, има такви кои поминале низ тој мрачен и тежок период.  Соочени со тоа дека малку јавно 

зборуваме, па така овој проблем не е сфатен сериозно од постарите генерации. Честопати поучени да ги игнорираме 

насилниците или уште повеќе преиспитувани дека „ веројатно и ти си рекол или направил нешто“ ние тинејџерите 

сме оставени сами да се справуваме со последиците од булинг. 

Кои се последиците од булинг? 

Децата кои биле жртва на врсничко насилство имаат кревка самодоверба која многу лесно може уште повеќе да се 

наруши. Ова резултира со губење на себеси и на својата индивидуалност. За да можат да се вклопат во средината 

мислејќи дека така ќе престане насилството врз нив, тие почнуваат да прават обиди да се стопат со масата и на тој 

начин да се адаптираат во средината за полесно да бидат прифатени во неа. Многу од децата кои биле жртви на  

врсничко насилство цел живот трпат последици од него и имаат потешкотии во пронаоѓањето и на сопствената 

самодоверба и на тоа  кои се тие како индивидуи. 

 

 

 

                                „Ти и јас не сме ништо друго освен едно суштество. Не можам да 
те повредам тебе, а со тоа да не се повредам и самиот. “ -   Махатма Ганди 

 



 

 
28 

 

Кој може да биде жртва на булинг? 

Секој поединец, ученик може да биде жртва на булинг. Во тоа не постојат правила или дефиниции, но најчесто тоа 

се индивидуи кои на некој начин излегуваат надвор од рамката која општеството ја има поставено за тоа како да 

изгледаат, како да се однесуваат, кои се нивните интереси и како си го живеат животот. Понекогаш тие се 

едноставно одбрани како лесна цел од силниците кои се или физички или социјално-статусно посилни од нив. 

Колку е често појавата на врсничко насилство во училиштата? 

Според некои истражувања секој трет средношколец е жртва на булинг. Ова значи дека булингот е многу почеста 

појава од што мислиме ние и дека не треба да се потценува како таква. 

Како да им се помогне на деца кои се жртви на булинг? 

Да покажеме емпатија кон сите, а посебно кон децата кои се жртви на врсничко насилство, да сме толерантни кон 

околината и да спречиме доколку сме сведоци на врсничко насилство. Да не ги истакнуваме слабостите и мааните 

на другите. Исто така многу е важно да го нормализираме проблемот со менталното здравје и да почнеме да 

посочуваме дека е во ред да се посетуваат психолог и педагог. А можеби најважно од сè е да се разговара за 

врсничкото насилство. Треба да се работи на тоа да се истакне дека е во ред да си поинаков од другите и дека 

таквото невкалапено однесување не може да биде недостаток туку само позитивен одглас на личноста која е во 

фаза на себедефинирање. Колку повеќе се зборува за ваквите проблеми толку повеќе ќе се најде решение за 

проблемот за кој сè почесто се слуша. Никако таквите ученици не смеат да почувствуваат дека се оставени сами на 

себе или дека треба да се предадат бидејќи никој не им излегува во пресрет. Ако тие почувствуваат дека се осамени 

во својата борба, тогаш и исходот може да биде со катастрофални последици. Затоа задачата на училиштето е да ги 

детектира како жртвите така и насилниците и да работи на подигнување на свеста дека секој еден е личност која 

вреди да се почитува. 

Не е срамота да си жртва на врсничко насилство, напротив срамота е да ги малтретираш своите врсници.  
         

 

Божица Чавкоска III-1, Mаја Младеноска III-1, Сара Бушиноска III 1  
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Дете правобранител – права и должности 
 

Како човек кој го става образованието на пиедесталот на вредности кои сакам да ги 

достигнам, спремна сум постојано да вложувам во себенадоградување, да се борам за 

знаење и правда, да станувам личност способна за создавање општествено корисни 

проекти и дела. Свесна за тежината на задачите и одговорноста која ја налага 

функцијата, одлучив да конкурирам  и да станам детe правобранител на нашата 

гимназија. Верувам дека ние самите сме промената која сакаме да ја видиме во 

општеството, па токму тоа за мене претставува мотив плус да започнам да се борам 

против дискриминацијата, силеџиството, насилството и прекршувањето на правата на 

кои сите ние сме сведоци секојдневно. Сметајќи ја информираноста или поточно 

неинформираноста за постоењето и значењето на функцијата на детето 

правобранител, како прв, најважен чекор беше организирање на две работилници со 

вкупно 50 учесници од прва, втора и трета година каде преку кратки вежби и 

дискусија беа анализирани секојдневни случки на насилство и дискриминација и 

заедно беа изнајдени соодветни решенија.  Исто така, се разговараше за трајните 

последици кои остануваат кај жртвите и сите учесници беа охрабрени да пријавуваат случаи и да се борат не само кога се 

жртви, туку и сведоци, бидејќи оној кој гледа и не прави ништо е исто така соучесник. Во иднина, ќе се трудам да внесувам 

максимален труд во обврските, аналитичност и посветеност во решавањето на потенцијалните проблеми, да ги постигнам 

поставените цели и најважно, да влевам доверба и да поттикнам соработка со моите врсници. 

 

 

 

Маја Наумоска III -7 
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Македонски институт за медиуми 
 

Нашата гимназија во периодот од 27.10. 2021 до 03.11.2021 беше дел од проектот што се одржа во 

соработка со Македонскиот институт за медиуми. Преку организирани работилници, познати медиумски 

работници на учениците им зборуваа на разни теми како :  медиумите и различноста, како 

функционираат медиумите, верификација на информациите, онлајн безбедност и визуелна писменост . 

Работилниците ги држеа познати тв лица како водителот Огнен Јанески, Младен Чадикоски и други 

кои ги запознаа учениците со културата на медиумите. Во овие работилници учествуваа 30 ученици од 

прва година координирани од професорката Голабоска Светлана. 
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21 Јуни – Ден на Охридското Езеро 

И нашето училиште се приклучи кон обележување на 21 Јуни - Денот на Охридското Езеро. На интересен начин преку 

мултимедијална презентација беше изработено видео во кое музиката на композиторот Клод Дебиси беше проследена со изложба на 

слики насликани од нашите ученици. Насловот на оваа презентација беше „Одблесоци во вода“. Како инспирација е искористена 

истоимената композиција „Одблесоци од вода“ која е прва од шесте клавирски минијатури на композиторот Клод Дебси објавени во 

две збирки (по три) „Слики“. Имињата на композицијата како и на збирките укажуваат на големото влијание на сликарството на 

композиторот. Учениците од втора година сликаа на истата тема инспирирани од композицијата. 

Учествуваа: Ангела Србиноска, Миа Спироска , Наталија Точкова, Васко Довлев , Ева Трифуноска, Маја Наумоска, Теодора Лазеска, 

Дарија Крлевска, Катерина Маневска, Сара Кочоска, Андреј Толески, Викторија Печијареска, Габриела Алексоска, Мартина 

Вељаноска, Евгенија Пипоска , Симона Настоска, Кристијан Велјаноски , Драган Дуковски , Сара Донеска, Тамара Јанеска , Сања 

Јовеска и Игор Маркоски. 

Видеото го изработи ученичката Нина Ангелоска, a координатори на проектот беа професорот по музичка уметност Александар 

Димоски и професорката по ликовна уметност Виданка Мојсоска. 
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Извештај од одржаната работилница организирана од REC  
 

 

 Нашето училиште беше вклучено во проект за одржлив развој и туризам, 

заштита на Охридското Езеро и охридскиот регион. Во проектот кој се одржа на 

25/26.11.2021 г. учествуваа ученици од трета година природно - математичко 

подрачје Б под менторство на професорката Менка Ѓореска- актив по 

географија и професорката Славица Кичеец- актив по биологија.  Едукацијата 

се спроведуваше на неколку локации како што се Хидробиолошки завод- Охрид 

и конгресна сала хотел Тино- Охрид. На практичен начин кој беше поткрепен со 

презентерски дел ни беше доловено како да го заштитиме нашиот град и 

автохтоните, реликтните и фосилни видови во Охридското Езеро. Учениците 

зедоа активно учество во работилници каде што се стекнаа со знаења и 

вештини за зачувување на биодиверзитетот и одржливиот туризам. Студентите од Друштвото на биолози на РМ на 

практичен начин преку предавања и микроскопирање ни ги приближија убавините на растителниот и животинскиот 

свет во Охридското Езеро. Исто така бевме запознаени и со Белчишкото Блато кое 

се наоѓа помеѓу с.Белчишта и Ново Село кое е важна карика на исхрана во овој 

регион и на кое за жал му се заканува 

истребување. Нашите ученици, во иднина, 

знаењето стекнато на оваа работилница ќе го 

применуваат во секојдневниот живот и ќе го 

пренесат и на своите соученици. 
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Да изградиме  еден поинаков свет на мултикултурност преку проектот „Низ една призма-Сите сме исти" 

 
Во рамките на проектот „Низ една призма-Сите сме исти", беа одржани 

работилници со млади и амбициозни средношколци Аслимоска Тамара, 

Митрески Даниел, Каланоски Андреј, Крлеска Дарија, Ставрески 

Климент, Стаматоска Наталија и Алексоска Габриела под менторство на 

професорката Арнаудова Рената. 

Оваа активност се реализираше во рамките на проектот „Низ една 

призма – сите сме исти", финансиран од програмата Civika Mobilitas и 

Швајцарската агенција за развој. Настанот беше во реализација на 

здружението за мултикултурна интеграција, „Инклузија" од Охрид. 

Учениците во текот на 15дена, имаа можност да дебатираат и да 

споделат свои знаења, да научат нешто ново за мостовите на градење соработка, како и да го сфатат концептот на 

едно општество за сите основано на почит, мирот, толеранцијата, борбата против говорот на омраза и 

мултикултурното разбирање. Проектните активности завршија во средината на месец мај, со организирање 

мултикултурна визита, на отворен простор. 

„Исламот, римокатоличкото и православното христијанство промовираат исти вредности на љубов, мир, толеранција, 

разбирање и меѓусебно почитување" е заклучокот од толерантното кафе кое 25 млади луѓе, средношколци, 

студенти, професори и раководители на институции заедно го испија во завршниот дел од активностите. 

Присутните имаа задоволство да ги слушнат главните пораки на претставници од Исламската Верска Заедница, 

Римокатоличката црква и Македонската Православна Црква. 

Учениците имаа можност да слушнат беседи од Иса Ејуп, оџа при муфтиството на ИВЗ, отец Оливер Тантушев од 

црквата „Свети Кирил и Методиј и свети Бенедикт" и од протојереј Ставрофор Никола Христоски од МПЦ – ОА, Охрид 
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како и да разговараат со нив за вредностите кои ги споделуваат овие три основни религии преку најголемите 

постулати, а тоа е почитта, сакањето и заедничкото разбирање. 

Свештените лица и учесниците истакнаа дека во овие времиња на масовна експанзија на електронски и социјални 

медиуми, ние треба да ја задржиме чистотата на сето она што го проповедаат трите главни монотеистички религии 

на светско ниво и да се залагаме секогаш да го гледаме доброто во другиот, затоа што, според нив, сите сме 

создадени од еден Бог, без разлика на неговото име и сите ние делиме исти вредности во нашиот живот. На самиот 

крај, младите испратија и пораки за соживот, пуштајќи балони во разни бои, на градскиот плоштад „Свети Климент 

Охридски". 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ ЗА МОТИВАЦИСКА РАБОТИЛНИЦА ЗА КРВОДАРИТЕЛИ 
 

 

Младите волонтерки од Црвен Крст и воедно ученички во нашата гимназија, Анастасија Стојаноска и Маја Наумоска, 

на 18-ти октомври одржаа мотивациска работилница за крводарители со учениците од четврта година.  

Користејќи различни методи како тимска игра и дискусии насочени кон мотивирање на слушателите, информираа 25 

ученици кои понатаму ја пренесоа информацијата на своите соученици.  

Оваа работилница беше најава за традиционалната крводарителска акција 

наменета за учениците на ОСУ „Св. Климент Охридски“ – Охрид, која беше 

успешно одржана со задоволителен број на крвни единици.  

Клубот на Млади на Црвен Крст -Охрид со овие активности го става фокусот  

врз развојот на нашите гимназијалци како општествено одговорни граѓани, со 

тоа и развојот на заедницата.За градење на подобра иднина клучно е 

поттикнувањето на хуманост, солидарност и активизам кај младите! 
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Во рамките на проектот финансиран од CEPF, претставници од Македонското биолошко друштво 

заедно со ученици од ОСУ „Св. Климент Охридски“ - Охрид, беа во едукативна посета во Инфо-

центарот на ЈУНП Галичица. На посетата, учениците имаа можност да се запознаат со значењето 

на Националниот парк Галичица, неговата флора и фауна, со посебен осврт кон заштитата на 

ретки, ендемични и загрозени растенија. Реализирање на активности од ваков тип е од голема 

важност за зајакнување на свеста кај младите за значењето на заштитата на биодиверзитетот. 

Оваа посета беше многу едукативна и со позитивни впечатоци така што остави простор за 

реализирање на заеднички теренски активности на Галичица во текот на вегетативниот период. 
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Оваа година нашата држава беше домаќин на еден од најголемите шаховски турнири. По речиси две години откако 

започна пандемијата, конечно се создадоа услови за одржување на натпревари со физичко присуство. Благодарение 

на мерките од шаховската федерација (FIDE), во периодот од 18-24-ти септември во хотелите „Дрим“ и „Изгрев“ во 

Струга беше одиграно Европското клупско првенство, во кое учествуваа и македонски екипи со своите состави. 

Овој натпревар е од исклучително значење поради учеството на светскиот првак, Магнус Карлсен, најголемото име 

во шаховската историја. Покрај него, играа и други шаховски великани: Алексеј Широв, Александар Гришчук, 

Шахријар Мамедијаров и една од најсилните женски играчи на светско ниво, Александра Горјачкина. 

Организацијата на турнири на толку високо ниво, особено во услови на пандемија е голем плус за нашата 

федерација. На турнирите, со фер игра и под засилена заштита учествуваа 38 екипи во категоријата опен и 8 женски 

екипи, кои ги бранеа боите на своите држави, односно клубови. Беа одиграни вкупно 7 кола и во двете категории, 

кои даваат над деветстотини квалитетни партии од силни играчи.  Секој љубител на шаховската игра имаше 

можност да ги гледа своите идоли, дури и да размени неколку збора со нив по секоја партија. 

Овој турнир го гледаа шахисти ширум светот благодарение на социјалните платформи кои овозможија директен 

пренос на партиите. Турнирот беше спроведен според стандардните процедури, без никакви дополнителни 

проблеми или потешкотии.  Покрај овој турнир беа одиграни и други оваа година. Јуниорските првенства (до 18 

години) беа одиграни во јуни, а еден од најважните турнири во нашата држава, Македонија опен беше одржан во 

јули. 

Машките и женските екипни првенства на ниво на Република Македонија беа исто така меѓу најсилните турнири, на 

кои учествуваа и странски играчи. Победници и на машкиот и на женскиот натпревар беа екипите од шаховскиот 

клуб ,,Алкалоид". За мене беше особено важна победата на женскиот тим, бидејќи и јас бев дел од него. Моите 

соиграчи беа Леа Ефтовска, ФМ Моника Стојковска и ИМ Габриела Коскоска од Македонија. Дел од нашиот тим беа и 

ГМ Аталик Екатерина (Турција) и ИМ Булмага Ирина (Романија). 

Турнирот траеше од 25 до 31 август, во хотел Метропол и беше спроведен според истите прописи на шаховската 

федерација. Женското екипно првенство има големо значење за македонскиот шах бидејќи претставува голем 

поттик за помладите генерации на женски шахистки, чиј број е важно да се зголемува сѐ повеќе. 

 Јана Анѓелкоска IV-8 

 



 

 
37 

 

Меѓународна соработка и размени  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     *Нашата гимназија се јавува како носител на проектот: „Обединети во различноста: УНЕСКО регионално наследство 
во рамки на европскиот идентитет“. Овој проект започнат во 2018 година се финализира преку последната 
предвидена мобилност во Плзен, Р.Чешка . Заради ковид -ситуацијата проектот беше од виртуелен карактер и 
учениците кои беа дел  од него имаа можност  да учествуваат во виртуелните активности во период од 22 – 24 
февруари 2021 година како гости на медицинското училиште „Stredni zdravotnicka skola“ во Пилзен, Република Чешка. 
Координатор на проектот беше психологот на училиштето Алберта Гулицовска.  
Целта на проектот е ревалоризација на културното наследство на УНЕСКО, развивање на естетски стандарди и 
критичкото мислење, социјална интеграција и учење на начините на интерпретација на културното наследство и 
неговото презентирање на други иновативни начини, поттикнување на иницијативи за одржлив туризам, а со тоа и 
идентитетот.  
 
 *Од 1-5 март 2021 година се одржа завршницата на проектот: „Поврзување на училиштата преку граници“ од 
програмата Еразмус + чии домаќини беа учениците и професорите од нашата Гимназија, со координатор проф. 
Даниела Спироска. Овој проект требаше да биде заокружен минатата година со посета на деца од неколку европски 
земји на Охрид, но поради пандемијата од Ковид-19 тоа не се случи и овај настан од неколку дена успешно се одржа 
онлајн преку ZOOM. 
Над сто средношколци од Полска, Шпанија, Германија, Холандија, Бугарија и Македонија пет дена работеа во 
комитети барајќи решенија на мошне интересни теми со кои се соочува ЕУ и светот во секојдневието и гласаа за 
резолуциите на завршната седница. Охрид како домаќин на онлајн гостите им организираше брзо учење на 
македонскиот јазик како и видео презентација на културно-историските споменици и природните убавини на градот и 
околината. 
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*Со мобилноста во Истанбул, Турција во периодот од 24-29 јуни 2021 како гости на техничко стручно училиште на Анатолија „Мехмет 

Рифат“ од Истанбул, започнат е нов ЕРАСМУС+ проект „Школска програма против лажните вести“, во кој учествуваат вкупно осум земји, под 

водство на партнерска организација од Париз, Франција. Координатор на проектот е психолог Алберта Гулицовска. Децата и младите денес 

живеат во многу поинаков свет од претходните генерации. Денес тие сочинуваат еден од најголемите сегменти на населението, тие се 

пообразовани, поиновативни и дигитално поповрзани од кога било досега. Во вакви услови, постоењето и ширењето на лажни вести може 

да има  сериозни последици врз нив. Иако уште од античките времиња пропагандистите барале начини да ја манипулираат вистината, во 

интернет ерата во комбинација со ниското ниво на медиумска писменост на младите, последиците можат да бидат огромни. Борбата со 

лажните вести не може да чека и затоа мора и може да се преземаат соодветни мерки веднаш. На пример, веднаш може да се зајакнат 

капацитетите на наставниците, потоа да иницираат кампањи за подигнување на свеста за постоењето и последиците од лажните вести. 

Ваквите интервенции се во согласност со Конвенцијата на ООН за правата на детето.  

*Учениците  Бојана Суклоска, Тања Војдиновска, Виктор Дукоски и Ивана Јованоска од II-1 учествуваа на онлајн e-twinning проект со 

неколку партнер-училишта од Турција. Темата беше „Нашата сила е во нашето заедништво" (Our strenght is our togetherness) и се работеше 

на врсничко насилство (вербално или физичко), недостаток и проблем во комуникација меѓу младите или на млади со возрасни (родители, 

наставници...). Координатор на овој проект е професорката Надица Николоска. 

 

*Исто така нашето училиште е дел од проектите : „Замена на улогите на училиштето и домот во процесот на предавање/учење" и 

партнери  се училишта од  Полска, Турција, Латвија и Шпанија. Другиот проект е „Да го промениме светот со обновлива енергија" и партнер 

земји  се Полска, Турција, Словенија, Латвија и Белгија. Координатори на овие Еразмус проекти се професорките Александра Томоска и 

Надица Николоска. Дел од мобилностите се реализирани преку онлајн . Во наредниот период, од 06 12-до 11.12.2021 година мобилнноста ќе 

се реализира преку патување во градот Словенска Бистрица во Република Словенија.  

*Нашето училиште „Св. Климент Охридски“ во соработка со Националната комисија за УНЕСКО на Република Македонија како дел од 

мрежата на УНЕСКО „Здружени училишта“ (UNESCO Asoociated Schools Project Network), постојано ги промовира идеите на УНЕСКО и ги 

зацврстува човековите, културните и интернационалните димензии на образованието преку иновативна настава и учење.  
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Актив по математика и информатика 

На Регионален натпревар по Информатика, одржан на 6 март 2021 година во Ресен, ученикот Филип Ѓорѓески од II-8 

освои трето место. На XXXII Државен натпревар по информатика одржан на 20 март 2021 година во Скопје, истиот 

ученик од втора година Филип Ѓорѓески освои пофалница за успешно учество, сето тоа под менторство на проф. 

Елизабета Левеска.  

Актив по биологија 

На Регионалниот натпревар од областа на Биологија во мај 2021 година учениците Горазд Блажески од I год. ја освои 

третата награда, додека ученичките од III година Ангелина Огненова освои втора, Анастасија Љулкова и Викторија 

Војдиновска трета награда под менторство на професор Екатерина Бојческа. На Државниот натпревар кој се одржа 

на ПМФ -Скопје,  во јуни 2021 година, Горазд Блажески освои II награда, Ангелина Огненова III, додека Викторија 

Војдиновска и Анастасија Љулкова се здобија со пофалници за успешно учество. 

Во организација на активот по биологија , во рамки на „Културолошка иницијатива 5 до 12“ гимназијалците 

учествуваа во еко- акција каде  се стави акцент на важноста од зачувување на природата со сите богатства , 

ресурси и реткости кои таа ги поседува како и одржување на хармонија меѓу животната средина и животната 

заедница која е важен предуслов за опстанокот на човекот. 

Aктив по физика 

На Републички натпревар по Физика одржан на ПМФ-Скопје во мај 2021 година, постигнати се следните резултати:  
Учениците Ева Китрозоска II награда, Филип Ѓорѓески II награда, под менторство на проф. Виолета Никовска, 
Кристијан Шишкоски II награда, под менторство на проф. Марија Настоска, додека Константин Лушески и Горазд 
Блажески се здобија со пофалници под менторство на проф. Димитрија Паункоски.  
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Актив за странски јазици 
 
Во однос на предметот англиски јазик, на општинскиот онлајн натпревар одржан во март 2021 година, ученичката 
Ева Трифуноска од втора година освои прво место, Марија Наумоска I-8 второ, Анастасија Јаковческа I-5 второ, 
Николина Каралиева II – 7 второ, додека во категорија на трета година Марија Блажеска III-4 и Михаил Секулоски III-
5 освоија второ место.  
На регионалниот натпревар кој се одвиваше онлајн на 17 април 2021 година, учениците ги освоија следните награди:  
-Марија Наумоска и Анастасија Јаковческа од прва година, на општинскиот натпревар освоија втора награда  под 
менторство на проф.Сузана Ристеска . 
- Николина Каралиева од втора год.под менторство на проф. Ленче Ристевска освои втора награда, а втора награда 
освои и Ева Трифуноска од втора година, под менторство на проф. Нела Коњаноска Танеска.  
-Во категорија на трета година под менторство на проф. Ана Топенчарова Коваческа, учениците Марија Блажеска и 
Михаил Секулоски, освоија второ место.  
Учениците од гимназијата ОСУ„Св.Климент Охридски“ – Охрид, под менторство на Активот за странски јазици 
изготвија видео во кое ја искажаа својата благодарност кон борците од првите редови против Ковид-19. 

   

СПОРТ 

 Ученикот од втора година Стојан Велкоски учествуваше на Младинското првенство во забрзан шах и освои прво 

место во категорија натпреварувачи под 16 години. Натпреварот се одржа на 13 .11.2021 година.  
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Наградени творби на распишаниот конкурс по повод Патрониот празник на училиштето 

Тема: Tатковината во срцето, во душата, во мислите 
 

Родина (Фрагмент од творбата ) 
„Ќе трагувам по тебе, родино“ – разгласив громовно кон старицата – „та каде и да сум, до која бездна сум пропаднал 

или до кое небо сум се возвишил, во душата во веселба ќе ми треперат крилја на гулаб што сум се родил од твојата 

утроба! В срце ми се коваат плочките коишто ќе се засадат през течението на мојот живот, коишто ќе станат целина 

во една патека која, на крајот на краиштата, ќе водат до твоите прегратки, каде сум се преродил при празниците од 

Коледа до Иванден, каде сум го воздишил духот на боговите при шуми борови и дабови, каде сум преточил свест од 

дете во старец. Си ми овоплотила коски, родино, та кога кожата ми закржлави и косата ми посребрени, ќе ти се 

предадам повторно в твоите гради – во твоите житородни полиња!“ 

Ги дигнав крајно очите кон бабицата, а нејзиното лице блескаше како драгоцен камен, зашто немаше ниту една 

брчка, а зрачеше со младост – како неврсна партизанка, смела и широкоградна. Црната шамија ја одвиј од главата, 

та ја разбрани низ воздухот како бајрак воинствен – и од вран партал, шамијата се преточи во црвено-златно 

платно. Од устата гајда и засвири, та тапани загрмија и момински гласови зацвилија во благотворно едногласие. 

„Македонијо...“ – изустив, а тогаш од очите и блесна зрак кој ме ослепи и ме оттуѓи од светот, зрак – сонце, сонце со 

осум зраци. 

 Се пробудив од сонот во воздишка, стуткан в постела чиста. Околу мене мирисот на босилек и стари сандаци и 

ормани ми ја смири душата, а тенки зраци трепереа низ дрвени окна. Бев во селото си мое, каде духот ми бдееше во 

спокојствие, та се дигнав од постела и зачекорив низ врата дрвена. Таму, околу огниште распалено – разгорено од 

дабови ветки, во смеа ги дрмаше ѕидовите родот мој – подредени од јуност до старост. Мирисот на топла ракија ме 

обвиваше, како кроток бакнеж од усните на раната зора. А, таму, надвор, дружина стара нетрпеливо чекаше мое 

будење, та ми довикнуваа име и подбивно ми пркосеа. Долговечна старица ми исполна чоканче со топлата 

медовина, а јас зачекорив надвор – каде широките прегратки на планината ме обгрлија со свеж развигор. Таа беше 

облечена во кожуви од буки и дабје, јавори и ели, та меѓу останатото, во ова утро бесценето, ја изобразуваше мојата 
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првобитна љубов. Оддадов наздравица кон величествената планина, та пола од пијалокот го истурив врз мократа 

земја долу. 

       Михаил Жупан IV 8 (I награда) 

 

 

 

ТАТКОВИНАТА ВО СРЦЕТО, ВО ДУШИТЕ И ВО МИСЛИТЕ 
Земам хартија и лист, 

а не знам...достојна сум ли? 

Јас, која поет не сум, 

ќе го пренесам ли добро 

она што ми лежи на ум? 

 

Да опишам земја една, 

за секого – насекаде, 

од дамнина до бескрајот - највредна! 

 

Сиромашна е, некој ќе рече, 

тој сигурно не слушнал за црвениот и црн конец 

од историско време, до денес што се влече. 

 

Не ја почувствувал убавината скришна, 

ако не ја видел планината вишна 

и сè уште светост не осетил, 

ако нејзините цркви не ги посетил. 
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Малечка е сигурно од некого си слушнал, 

запрашај го дали големината нејзина ја гушнал! 

Мал ли е Климент, Наум...Александар ли е мал? 

или било кој нејзин крал!? 

 

Богатството е во крвавата историја, 

големината е во нашата сила, 

со која ја чуваме татковината мила! 

 

Благословена се сметам јас, 

родена токму овде, 

а не таму, онаму или онде! 

 

Затоа што само во неа го наоѓам потребниот мир, 

било во планина, пред река или езерска шир 

и само тука секоја мисла слободно ја делам 

со сè наоколу што гледам. 

 

И небото и водата што во неа се споиле, 

убавина за сечии очи скроиле. 

И сè што наоколу се слуша, 

дава спокој за сечија душа! 

 

Најгорда и најсреќна сум јас, 

кога го изговарам нејзиното име на глас! 
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Љубовта кон неа е толку мила, 

ја сакам со сета сила. 

И не дозволувам никој да ја скрати, 

мислава моја што секаде ја прати. 

 

Овде срцето најсилно чука 

и токму затоа сум тука. 

Во неа е судбината моја, 

ја сакам како мајка своја. 

 

Татковино...во нашиве срца длабоко си врежана, 

ти си нашето здравје, лек, утеха и сон, 

овде е нашата куќа и дом! 

 

Те носиме во нашите срца, мисли и души 

и никогаш нема да дозволиме - некој да те сруши. 

 

Земам хартија и лист 

и тука го ставам потписот чист, 

за мојата земја од библија 

за мојата една и единствена - Македонија. 

 

Сара Петкоска I-7 (II награда) 
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Детето што сонува    

 

Мајчината земја-жариште на целиот живот мој, 

Од мојот прв плач па сè до мојот последен здив, 

Дишев во него. 

 

Лулка на мојата иднина, заробеник на своето минато, 

Нејзините страдања-моите корени, 

Нејзините страдања-прободените синови. 

 

Смртта на Делчев ,Даме Груев и Сандански-плач 

Таа лее солзи таговни 

А јас водениот образ го бришам. 

 

Солзи течат на очи-гради полни гордост, 

Плач за смртта на браќата ми, гордост за храброста 

нивна  

Ја ослободиле мајка од турската сабја. 

 

И кој знае кај ќе бев да не беа тие, 

И кој знае кај ќе талкав и кој ќе ми фрлаше сува корка 

леб, 

И кој знае како ќе завршеше мојот живот без 

татковината. 

( дел од поемата „ Детето што сонува“) 

 

Анастасија Љулкова IV 8  (III награда) 
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Наградени ученици на ликовниот конкурс по повод Патрониот празник на училиштето 

 
 

 

Ангела Србиноска III-5 прва награда   
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 Ева Китрозоска  III-8   втора 

награда 

 

Викторија Печијареска III-1   втора 

награда 
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 Елеонора Брдароска IV-1 трета награда 

 

Наградени ученици на музичкиот конкурс по 

повод Патрониот празник на училиштето 

 

Анастасија Филоска  III-4  прва награда 

 

Наталија Танеска I-3  втора награда 
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