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Шампионскиот тим по библиотекарство е од ООУ„Климент Охридски“ Миравци! 

На 28.9.2015 год. во просториите на Библиотеката “Гоце Делчев” Гевгелија, беше одржан Општински натпревар 

“Млади библиотекари” 2015 година.  

Првото место го освои Драгана Ризова од IX одделение. 

Третото место го освои Кристијан Митров од IX одделение. 

Драгана Ризова која го освои првото место ќе учествува на Републичкиот натпревар “Млади библиотекари” кој ќе 

се одржи на 30 октомври во Библиотеката “Искра” во Кочани. 

Браво за учениците и нивната менторка Маја Танова-наставник по македонски јазик! 

 

Македонија без отпад  

На 3ти октомври се спроведе голема акција “Македонија без отпад”.  Училиштето се приклучи на истата преку 

активности на собирање, складирање и предавање на стара хартија и пластични шишиња на откупни пунктови.  
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Детска недела  

Значајните светски празници имаат само по еден ден за нивно одбележување. Само светското одбележување на 

значењето на детето трае една недела.  

Како и секоја година и оваа се прослави детската недела. Секако дека беа извршени гооолем број на активности 

во кои учениците уживаа.  

Во Понеделник се одржа првиот состанок на детската организација, се дополни членството на раководство и се 

изврши договор за скорешни активности. 

Вторник беше посебен ден! Имаше игри без граници-скокање со јаже и ластик, натпревар во носење пинг-понг 

топкички, игри со хупахоп, жонглирање со топка... 

Во Среда ја посетивме фабриката за преработка на маслинки во Давидово. Во оваа посета земаа учество ученици, 

родител и училишниот секретар. Рефлексија од учениците: “Леле што беше интересно, па јас не знаев 

дека... Многу работи за прв пат виделе!” 

Во Четврток се одржа кратка музичка програма, заклетва на првачињата и доделување на детски пасош и беџ.  

Е денес, е мојот ден-ме печатат мене! Училишниот весник “Виножито” го објави своето втораче.  

Следуваат неколку фото-колажи од сите овие активности... 
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Ви препорачуваме... 

 Во секој нареден број од училишното списание ќе следува препорака за еден од романите во нашата 

училишна библиотека. Жанровите ќе варираат, од љубовни, авантуристички, научно-фантастични, трилери... Се 

надеваме дека ќе го привлечеме вашето внимание и ќе ве поттикнеме да ги прочитате романите. 

Големиот Гетсби – Скот Фицџералд 

 Големиот Гетсби е несомнено еден од најдобрите романи на дваесеттиот век. Едно книжевно ремек дело 

со универзална приказна. Новопечен богаташ, слава, богатство, и никогаш непрежалена љубов од младоста. Полн 

џеб, празно срце. 

 Гетсби, главниот лик на оваа повест, според која е сниман истоимениот филм, е еден од најтрагичните 

ликови во светската книжевност. Ниту строгата животна дисциплина, ни сето богатство кое што го создал не му 

помогнаа да ја освои вечната љубов на саканата Дејзи. Дали сепак тој го нашол својот мир, останува тајна... 

 Фицџдералд пишува точно, прецизно, лесно. Додека читате вашето срце ги замислува сликите кои 

неговите зборови ги опишуваат, се соживувате со случките како да сте присутни на сцената. 

 

 

 

А во меѓувреме уживајте во есента, читајте книги и чекајте го следното издание на “Виножито”. 

 

 

 


