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АКТУЕЛНО

На 23.1.2014 го ди на гра до на-
чал ни кот на Оп шти на А е род ром, И ви-
ца Ко нев ски, о фи ци јал но бе ше прог-
ла сен за на јус пе шен гра до на чал ник 
за 2013 го ди на, спо ред ан ке та та што 
из ми на ти от пе ри од ја спро ве де ин-
тер нет пор та лот „Скоп је ин фо“ (www.
skop je in fo.mk).

„За ме не ова прет ста ву ва ог-
ром на чест и пот тик, но и го ле ма од-
го вор ност да про дол жи ме со ис то 
тем по во ин те рес на жи те ли те на 
Оп шти на А е род ром“, из ја ви Ко нев ски 
до да вај ќи де ка во на ред ни от пе ри од 
оп шти на та ќе се фо ку си ра на завр шу-
ва ње на про ек ти те поч на ти во 2013 
го ди на, а тоа се из град ба на ин фрас-
трук ту ра на мес та та ка де што се гра-
дат но ви згра ди, завр шу ва ње на из-
град ба та на но ви от спор тски цен тар 
„Ја не Сан дан ски“, по ве ќе пар ко ви и 
зе ле ни ло, пос та ву ва ње ав то мат ски 
сис тем за на вод ну ва ње и мно гу дру ги 
про ек ти.

Во ан ке та та ко ја се спро ве де 
во пе ри о дот од 19-ти де кем ври 2013 
го ди на до 15-ти ја ну а ри 2014 го ди на, 
у чес тву ва а со сво и гла со ви о ко лу 25 
ил ја ди гра ѓа ни.

Вед наш зад гра до на чал ни кот 
Ко нев ски од нос но на вто ро мес то е 
гра до на чал ни кот на Оп шти на Цен тар , 
Ан дреј Жер нов ски, до де ка тре то то 
мес то го ос во и гра до на чал нич ка та на 
Оп шти на Ки се ла Во да, Бил ја на Бе ли-
ча нец.

И на ку, гра до на чал ни кот Ко-
нев ски и ми на та та го ди на, бе ше прог-
ла сен за на јус пе шен гра до на чал ник, 
кој  ра бо ти нај на пор но и е нај пос ве-

тен на пот ре би те на оп шти на та и на 
гра ѓа ни те.

ИВИЦА КОНЕВСКИ И ВО 2013 НАЈУСПЕШЕН 
ГРАДОНАЧАЛНИК

Според анкетата на „Скопје инфо“

Стрип: Влатко
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На 6.2.2014 го ди на гра до на-
чал ни кот на Оп шти на А е род ром, И ви-
ца Ко нев ски и ми нис те рот за об ра-
зо ва ни е и на у ка, Спи ро Рис тов ски го 
про мо ви ра а про ек тот за во ве ду ва ње 
за дол жи тел на у чи лиш на об ле ка во 
ос нов ни те у чи лиш та во Оп шти на А е-
род ром.

„Поч ну вај ќи од сеп тем ври у че-
ни ци те од си те ос нов ни у чи лиш та во 
Оп шти на А е род ром ќе поч нат да но-
сат у чи лиш на об ле ка“, из ја ви гра до-
на чал ни кот Ко нев ски.

Тој до да де де ка цел та на о вој 
про ект е си те у че ни ци да би дат об ле-
че ни во ис та об ле ка и да се на вик нат 
на со од ве тен ко декс на об ле ку ва ње. 
На тој на чин, ос нов ни те у чи лиш та ќе 
ги дос тиг нат стан дар ди те на у чи лиш-
та та од ев роп ски те мет ро по ли. 

Ми нис те рот Рис тов ски го поз-
дра ви про ек тот ка ко по зи ти вен при-
мер за тоа ка ко у че ни ци те ќе мо жат 
по лес но да се фо ку си ра ат на вос пит-
но-об ра зов ни от про цес, на мес то на 
из гле дот и на чи нот на об ле ку ва ње и 
а пе ли ра ше о вој тренд да го при фа тат 
и дру ги те оп шти ни во Ре пуб ли ка Ма-
ке до ни ја.

У чи лиш на та об ле ка ќе се сос-

то и од си ви пан та ло ни, бе ли блу зи и 
те гет е ле ци со ам блем, на кој ќе би де 
из ве зе но ло го то на Оп шти на А е род-
ром и и ме то на у чи лиш те то.

Де вој чи ња та ќе и ма ат мож-
ност да од бе рат здол ниш те или пан-
та ло ни. Тро шо ци те за 5.700 у чи лиш-
ни ком пле ти ќе ги пок ри е Оп шти на 
А е род ром.

Со во ве ду ва ње то на у чи лиш-
на та об ле ка се о че ку ва да се пос тиг-
не и чув ство на ед нак вост ме ѓу де ца-
та, да не ма по дел би и раз ли ки ме ѓу 
нив во на чи нот на об ле ку ва ње, а од 
дру га стра на, пак, на ро ди те ли те да 
им се на ма лат тро шо ци те за ку пу ва-
ње гар де ро ба, ко ја не ко и ро ди те ли не 
мо жат да си ја доз во лат.

И на ку, прет ход но Оп шти на А е-
род ром нап ра ви сон да жа ме ѓу ро ди-
те ли те, при што тие по ка жа а го лем 
ин те рес за при фа ќа ње на о вој про ект.

УЧЕНИЦИТЕ ОД 
ОПШТИНА АЕРОДРОМ 

ЌЕ НОСАТ 
УЧИЛИШНА ОБЛЕКА

АКТИВНОСТИ
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АКТИВНОСТИ



6 ОПШТИНА АЕРОДРОМ март - април 2014 година  | број 57

АКТИВНОСТИ

БЕСПЛАТЕН АНГЛИСКИ ЈАЗИК
ВО ГРАДИНКИТЕ ВО ОПШТИНА АЕРОДРОМ
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АКТИВНОСТИ

Гра до на чал ни кот на Оп шти-
на А е род ром, И ви ца Ко нев ски, на 
17.1.2014 го ди на во дет ска та гра-
дин ка „Ср нич ка“ об јект „Че кор че“ 
о фи ци јал но го оз на чи стар  тот на 
про ек тот за по доб ру ва ње на вос пит-
но-об ра зов ни от про цес во Оп шти на 

А е род ром и Гра дот Скоп  је пре ку во-
ве ду ва ње бес пла тен ан глис ки ја зик и 
про ши ру ва ње на ка па ци те тот на дет-
ски те гра дин ки. 

„Од 2014 го ди на во ве ду ва ме 
бес плат но и зу чу ва ње на ан глис ки-
от ја зик во си те дет ски гра дин ки во 

Оп шти на А е род ром, што зна чи де ка 
ро ди те ли те ве ќе не мо ра да из дво ју-
ва ат до пол ни тел ни сред  ства од сво-
јот се ме ен бу џет ка ко до се га“, из ја ви 
гра до на чал ни кот Ко нев ски, до да вај-
ќи де ка прог  ра  ми  те по кои се ра бо ти, 
се про фе си о нал но из ра бо те ни и со-
од вет ни за дет ска та воз раст, од нос но 
ме то ди ки те за ра бо та се при ла го де ни 
за де ца од пре ду чи лиш на воз раст.

Гра до на чал ни кот на Град 
Скоп  је, Ко це Тра ја нов ски го поз дра-
ви о вој про ект и из ја ви де ка на Ко ор-
ди на тив но то те ло на Град Скоп  је ќе 
пред  ло  жи си те скоп  ски оп шти ни да 
во ве дат бес плат но и зу чу ва ње на ан-
глис ки ја зик.

И на ку, и зу чу ва ње то на ан глис-
ки от ја зик ќе ста не дел од ре дов ни те 
ак тив нос ти во гра дин ки те и де ца та ќе 
про дол жат ре дов но да го и зу чу ва ат 
о вој свет  ски ја зик, за раз ли ка од до-
се гаш на та прак  ти  ка пре ку ор га ни зи-
ра ње кур се ви.

О вој про ект се ре а ли зи ра во 
рам ки на про ек тот за ран дет ски раз-
вој „Пр ви те пет се нај важ ни на свет“.

Ис то та ка, во тек е из ра бот-
ка на про ек ти за про ши ру ва ње на 
ка па ци те ти те на дет ски те гра дин ки 
со дог рад ба, та ка што ќе се от во-
ра т уште до пол ни тел ни 150 мес та за 
прес тој во гра дин ка на де чи ња од оп-
шти на та.
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Во но ва та на сел ба во Гор но 
Ли си че пок рај бу ле ва рот „Фев ру ар-
ски по ход“ ин тен зив но се гра ди ком-
плет но но ва ко му нал на ин фрас трук-
ту ра.

Про ек тот оп фа ќа из град ба на 
ко му нал на ин фрас трук ту ра, по точ-
но е ден ки ло ме тар ат мос фер ска и 
е ден ки ло ме тар фе кал на ка на ли за ци-
ја, како и е ден ки ло ме тар во до вод на 
мре жа.

Ис то та ка, се ас фал ти ра у ли-
ца та па ра лел на со бу ле ва рот „Фев-
ру ар ски по ход“ со вкуп на повр ши на 
од о ко лу 4.000 квад рат ни мет ри, со 

тро то а ри со вкуп на повр ши на од о ко-
лу 1.000 квад рат ни мет ри, ка ко и из-
град ба на пар ки ра лиш те со 60 но ви 
пар кинг-мес та.

Од бу ле ва рот „Фев ру ар ски по-
ход“, пак, ќе се из гра ди влез кон но-
ва та про ек ти ра на у ли ца, со цел да се 
повр зат стан бе ни те об јек ти на о ва а 
у ли ца.

Ос вен пок рај у ли ци те, но ви ли-
ни и за јав но ос вет лу ва ње ќе се пос-
та ват и ме ѓу но во из гра де ни те стан бе-
ни згра ди и тоа со вкуп на дол жи на од 
о ко лу 4 ки ло мет ри со 120 си ја лич ни 
мес та.

За це ли от про ект Оп шти на А е-
род ром из дво и над 55 ми ли о ни де на-
ри од сво јот Бу џет. 

Пот ре ба та од из град ба на ком-
плет но но ва ин фрас трук ту ра се по ја-
ви по ра ди сè по го ле ми от број но ви 
об јек ти во о вој дел од Оп шти на та. 

Ре а ли за ци ја та на про ек тот ќе 
зна чи по ле сен прис тап и повр зу ва ње 
на но ви те стан бе ни об јек ти со бу ле-
ва рот „Фев ру ар ски по ход“ и оп ле ме-
ну ва ње на прос то рот.

Се  о че ку ва о вој про ект да се 
ре а ли зи ра до по че то кот на лет на та 
се зо на. 

НОВА КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА 
ВО ГОРНО ЛИСИЧЕ

АКТИВНОСТИ
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АКТИВНОСТИ
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Из ми на ти ов пе ри од се ре а ли-
зи ра ше про ек тот за ре кон струк ци ја и 
из град ба на ог ра ди о ко лу дво ро ви те 
на се дум ос нов ни у чи лиш та во Оп-
шти на А е род ром.

Но ви и ре кон стру и ра ни ог ра ди 
до би ја у чи лиш та та „Бла же Ко нес ки“, 
„Бра ќа Ми ла ди нов ци“, „Љу бен Ла пе“, 
„Ѓор ѓи ја Пу лев ски“, „Ла зо Ан ге лов-
ски“, „Ди ми тар Ма ке дон ски“ и „Го це 
Дел чев“  во Гор но Ли си че.

Ре кон струк ци ја та на ог ра ди те 
оп фа ти за ме на на ош те те ни те де ло ви 
со но ви, поп рав ка на вра ти те, бо ја ди-

НОВИ ОГРАДИ ОКОЛУ ДВОРОВИТЕ 
НА ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТА

АКТИВНОСТИ
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су ва ње, ка ко и из град ба на ком плет-
но но ва ог ра да во у чи лиш та та ка де 
што не дос та су ва ше.

За о вој про ект Оп шти на А е-
род ром из дво и о ко лу 6,5 ми ли о ни де-
на ри од Бу џе тот, од кои 2,4 ми ли о ни 
де на ри се до на ци ја на Швај цар ска та 
а ген ци ја за раз вој и со ра бот ка.

И на ку, о вој про ект гра ѓа ни те 
на оп шти на та го прог ла си ја за при о-
ри те тен на ми на ти от цик лус „Фо ру ми 
во за ед ни ца та“ одр жан во Оп шти на 
А е род ром.

АКТИВНОСТИ
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На ци о нал на та а ген ци ја за ев-
роп ски об ра зов ни прог ра ми и мо бил-
ност на 5.2.2014 го ди на во прос то-
ри и те на Оп шти на А е род ром одр жа 
ин фо-ден и ги пре зен ти ра ше сво и те 
ак тив нос ти. 

На ра бо тил ни ца та се пре зен ти-
ра ше прог ра ма та „До жи вот но у че ње“ 
и беа ис так на ти де та ли те од не кол ку 
ус пеш но спро ве де ни про ек ти.

Ис то та ка, се прет ста ви и но ва-
та прог ра ма на Ев роп ска та ко ми си ја 
во де лот на об ра зо ва ни е то, о бу ка та и 
мла ди те, „Е раз мус плус 2014 – 2020“, 
при што бе ше об јас нет на чи нот на ап-
ли ци ра ње и мож нос ти те што ги ну ди 
ев роп ска та прог ра ма за мла ди и об-
ра зо ва ни е.

На 6.2.2014 го ди на во прос-
то ри и те на Оп шти на А е род ром прет-
став ни ци на Хо лан дска та ам ба са да 
одр жа а пре зен та ци ја, на ко ја ги прет-
ста ви ја мож нос ти те за сту ди ра ње во 
Хо лан ди ја.

На пре зен та ци ја та беа по ну-
де ни мож нос ти за пос тдип лом ски 
сту ди и во Хо лан ди ја кои оп фа ќа ат 
крат ки прог ра ми, ма гис тер ски и док-
тор ски сту ди и што се пок ри е ни со 

сти пен ди и што 
ги о без бе ду ва 
Хо лан дска та 
вла ди на а ген-
ци ја Ну фиц 
(Nuf fic).

О  в и  е 
прог ра ми се 
од не су ва ат на 
вра бо те ни те ли ца во јав ни от, при ват-
ни от и нев ла ди ни от сек тор кои са ка-

ат до пол ни тел но да се е ду ци ра ат и да 
се у совр шат во сво ја та про фе си ја.

РАБОТИЛНИЦА ЗА ОБРАЗОВНАТА 
ПРОГРАМА „ЕРАЗМУС ПЛУС“

МОЖНОСТИ ЗА СТУДИРАЊЕ ВО ХОЛАНДИЈА

Од 20.1.2014 до 24.1.2014 
го ди на во ОУ „Бла же Ко нес ки“ 
во Оп шти на А е род ром се одр жа 
зим ска шко ла.

Ста ну ва збор за два цик лу си 
на о бу ки на ме не ти за нев ра бо те-
ни те и ма ли те и сред ни прет при ја-
ти ја од Оп шти на А е род ром.

Цик лу сот о бу ки нас ло вен ка
ко Е лек трон ско бан кар ство содр-
же ше о бу ки на те ма:

- Плат ни сис те ми – те о ри ја и прак-
тич на при ме на
- Е лек трон ски пот пис
- Е лек трон ски сер ти фи ка ти
- У пот ре ба на е лек трон ски от пот-
пис и е лек трон ски те сер ти фи ка ти 
во раз лич ни сис те ми.

Цик лу сот о бу ки на ме нет за 
нев ра бо те ни и поч ну ва ње биз нис, 
пак, ги оп фа ти след ни ве те ми:
- Гер ман ски ја зик

- Раз ви ва ње на и де ја та до нов по-
че ток
- Ка ко по лес но до ра бо та
- Пр ва тај на на ус пеш ни от раз го-
вор (ин тер вју)
- Ус пеш ни ко му ни ка ци и
- Од но си со јав ност
- Уп ра ву ва ње со стрес и кон флик-
ти, мо бинг.

ЗИМСКА ШКОЛА ВО ОПШТИНА АЕРОДРОМ

АКТИВНОСТИ
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Оп шти на А е род ром во со ра-
бот ка со Де ле га ци ја та на Ев роп ска-
та у ни ја во Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја и 
Ев роп ско то дви же ње во Ре пуб ли ка 
Ма ке до ни ја, по по вод од бе ле жу ва-
ње то на 9-ти Мај, Де нот на Ев ро па, 
о ва а го ди на по пет ти пат ор га ни зи-
ра дет ски ли ко вен кон кур с на те ма: 
„Ко га сум јас то ле ран тен?“.

Ро кот за дос та ву ва ње на ли-
ков ни те твор би поч ну ва од 17-ти мар т 

(по не дел ник) и тра е до 11-ти ап рил 
(пе ток).

Тру до ви те тре ба да содр жат 
де тал ни ин фор ма ци и за ав то рот (воз-
раст и гру па/од де ле ни е), за дет ска та 
гра дин ка/у чи лиш те то и за од го вор ни-
от нас тав ник.

Ли ков ни те твор би тре ба да се 
дос та ват во Оп шти на А е род ром, ул. 
„Ве ни ја мин Ма чу ков ски“ бр. 6 или, пак, 
лич но до над леж ни те служ би на Сек-

то рот за об ра зо ва ни е, спор т, кул ту ра и 
заш ти та при Оп шти на А е род ром.

На тра ди ци о нал ни от ли ко вен 
кон кур с ќе у чес тву ва ат де ца та од дет-
ски те гра дин ки во Оп шти на А е род ром, 
ка ко и у че ни ци те од од де лен ска и од 
пред мет на нас та ва.

Приз на ни ја та и е вен ту ал ни те 
наг ра ди за де ца та од дет ски те гра дин-
ки, ка ко и за у че ни ци те од од де лен ска 
и од пред мет на нас та ва се о че ку ва да 
би дат до де ле ни на све че на та а ка де ми-
ја во рам ки на о во го диш на та прос ла ва 
на Де нот на Ев ро па.

ТРАДИЦИОНАЛЕН ЛИКОВЕН КОНКУРС 
„КОГА СУМ ЈАС ТОЛЕРАНТЕН?“

Повик

АКТИВНОСТИ
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СЕКОЈ ПОНЕДЕЛНИК ЕКО-ДЕН ВО ОУ „ЛАЗО АНГЕЛОВСКИ“

РАБОТИЛНИЦА НА НАСТАВНИЦИТЕ ОД ОУ „ЉУБЕН ЛАПЕ“

 ЗДРАВСТВЕНА ЕДУКАЦИЈА НА ВРАБОТЕНИТЕ ВО ГРАДИНКАТА  

         „СРНИЧКА“

Во ОУ „Ла зо Ан ге лов ски“ се кој 
по не дел ник е прог ла сен ка ко е ко-
лош ки ден.

Се кој по не дел ник у че ни ци-

те, ро ди те ли те и нас тав ни ци те но сат 
плас ти чен от пад од до ма и тоа ис клу-
чи во плас тич ни ши ши ња од во да, со-
ко ви, јо гур т, пи во, мас ло и о цет.

За одр жли вост на ак ци ја та 
у че ни ци те но сат по нај мал ку 5 плас-
тич ни ши ши ња, кои се сплес ка ни и 
спа ку ва ни во по себ на ке са.

Спо ред ко ли чи на та на соб ра-
ни от от пад, кој што се ме ри ед наш 
не дел но, фир ма та „Па ко мак“ кон ти ну-
и ра но о без бе ду ва те чен са пун за пот-
ре би те на у чи лиш те то.

На кра јот од у чеб на та го ди на 
се о без бе ду ва и глав на наг ра да за 
у чи лиш те то што соб ра ло нај мно гу 
от пад на ни во на Оп шти на А е род ром.

Цел та на о ва а ак ци ја е да се 
заш ти ти жи вот на та сре ди на во ко ја 
жи ве е ме.

Нас тав ни ци те од од де лен ска нас та ва од ОУ „Љу бен 
Ла пе“ на 14.1.2014 го ди на одр жа а ра бо тил ни ца на те ма „Ко-
о пе ра тив но у че ње“, чи јаш то ос нов на цел е по доб ру ва ње на 
ква ли те тот во нас та ва та.

На ра бо тил ни ца та беа при ме не ти по ве ќе стра те ги и 
како што се иг ра на у ло ги, бу ра на и де и, ко о пе ра тив на сло-
жу вал ка и до пол ну вал ка, груп но ис тра жу ва ње и др. 

Ре зул та ти те и при до бив ки те од со ра бот ка та при ко-
о пе ра тив но то у че ње се пос тиг ну ва ње по до бар ус пех и про-
дол же но пом не ње, кри тич ко раз мис лу ва ње, то ле ран тен и 
при ја тел ски од нос кон со ра бот ни ци те во гру па та, по зи тив ни 
ста во ви кон нас тав ни те ча со ви и пред ме ти, ка ко и кон у чи-
лиш те то.

Во гра дин ка та „Ср нич ка“, об јект „Ла ле“, на 29.1.2014 го ди на се 
одр жа пре да ва ње на те ма „Е пи леп си ја во дет ска воз раст“.

Цел та на пре да ва ње то што го одр жа д-р спе ци ја лист нев ро лог 
Са ња Зи ко ва бе ше е ду ка ци ја на згри жу вач ки от ка дар на гра дин ка та за 
да ва ње ква ли тет на, струч на и про фе си о нал на по мош на де ца та и ро ди-
те ли те кои и ма ат пот ре ба од ва ков вид поддр шка.

Ис то та ка, на пре да ва ње то бе ше по со че но де ка си те де ца и ма-
ат пра во да прес то ју ва ат во гра дин ка и рам ноп рав но да у чес тву ва ат во 
ак тив нос ти кои го у нап ре ду ва ат нив ни от ин те лек ту а лен, е мо ци о на лен, 
фи зич ки и со ци ја лен раз вој.

АКТИВНОСТИ
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ПОЧНА ИЗГРАДБА НА ПОВЕЌЕНАМЕНСКО 
СПОРТСКО ИГРАЛИШТЕ 

На 3.1.2014 го ди на гра до на-
чал ни кот на Оп шти на А е род ром, И ви-
ца Ко нев ски и то гаш ни от ди рек тор 
на А ген ци ја та за мла ди и спор т, А лек-
сан дар Пу јос ки, о фи ци јал но го оз на-
чи ја по че то кот на из град ба та на но во 
по ве ќе на мен ско спор тско иг ра лиш те 
на ме не то за гра ѓа ни те на Ре он ски 
цен тар „А е род ром“.

Ова е дел од про ек тот „100 
по ве ќе на мен ски иг ра лиш та“ ка ко ин-
вес ти ци ја на Вла да та на Ре пуб ли ка 
Ма ке до ни ја, но и Оп шти на А е род ром 
до се га има из гра де но над 20 вак ви 

по ве ќе на мен ски спор тски иг ра лиш-
та.

„Си те иг ра лиш та во Оп шти на 
А е род ром гра ѓа ни те мо жат да ги ко-
рис тат бес плат но, па ду ри и во ве чер-
ни те ча со ви, со ог лед на фак тот што 
се ос вет ле ни. Оп шти на та ќе про дол-
жи да гра ди вак ви спор тски те ре ни 
на си те о ни е мес та ка де што не дос та-
су ва ат, сè со цел жи те ли те на оп шти-
на та да и ма ат ка де да спор ту ва ат“, из-
ја ви гра до на чал ни кот Ко нев ски. 

Кон крет но, на ова спор тско 
иг ра лиш те ќе мо же да се иг ра ра ко-

мет, фуд бал и ко шар ка.
Вкуп на та повр ши на на по ве-

ќе на мен ско то иг ра лиш те за ед но со 
о би кол на та па те ка из не су ва 1.300 
квад рат ни мет ри и ќе содр жи два 
гола за мал фуд бал и ра ко мет, ка ко и 
че ти ри ко ша. 

Иг ра лиш те то ќе би де ог ра де-
но со тран спа рен тна жи че на ог ра да 
ви со ка шест мет ри и ќе би де це лос но 
ос вет ле но за да мо же рек ре а тив но 
да се ко рис ти и во ве чер ни те ча со ви.

Во Реонски центар „Аеродром“

АКТИВНОСТИ
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Дра ги чи та те ли,  Оп шти на А е-
род ром од не о дам на Ви ну ди мож-
ност на о ви е стра ни ци од вес ни кот 
да го по ка же те сво јот кре а ти вен дух 
прет во рен во Ва ши фо тог ра фи и. Ток-
му о вој прос тор од вес ни кот е пос ве-
тен на си те тие што са ка ат и у ме ат да 
фо тог ра фи ра ат или, пак, по се ду ва ат 
прек рас ни фо тог ра фи и. При фат ли ви 
се фо тог ра фи и те со кои ќе ја прет-
ста ви те Оп шти на А е род ром, при-
ро да, пеј за жи, фо тог ра фи и од Вас 
сли ка ни во неа, од Ва ши те нај слат ки, 
на јот ка че ни и нај среќ ни деца, ми ле-
ни чи ња, о ни е кои Ви ја сме ат ду ша-
та, ед нос тав но, сè што мис ли те де ка 
е ин те рес но и зас лу жу ва мес то во 
о вој вес ник. 

Ста ри те фо тог ра фи и од Оп-
шти на  А е род ром ќе би дат об ја ве ни  
со по себ но за до вол ство!    Фо тог ра-
фи и те мо же те да ги ис пра ќа те  на 
е лек трон ска та ад ре са на вес ни кот:  
ves nik@a e rod rom.gov.mk

ЅИД НА КРЕАТИВНИ ФОТОГРАФИИ

За дол жи тел но! 

Пок рај фо тог ра фи ја та, тре ба да 
се на ве де нас ло вот, ло ка ци ја та и 
и ме то на ав то рот.

"
Авион" - Ванчо Попов Лапковиќ

"
Гулаб" - Марјан Келемен

"
Патики" - Алекс Спасов
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"
Квечерина во парк" - Сашко Спасов

"
Скок" - Тоше Петрушевски

"
Прекрасен ден за пешачење" - Ана Илиевска

"
Победа за МЗТ" - Дејан Божиновски

"
Птици" - Игор Пејиќ

"
Среќа" -Светлана Георгиевска



18 ОПШТИНА АЕРОДРОМ март - април 2014 година  | број 57

Од по че то кот на фев ру а ри во ОУ „Љу бен Ла пе“ се 
спро ве ду ва ак ци ја на со би ра ње кни ги што ќе би дат до ни ра-
ни за биб ли о те ка та на но во то у чи лиш те во Оп шти на А е род-
ром, „А лек сан дар Ма ке дон ски“, ка ко и за ОУ „Ко чо Ра цин“ од 
Дој ран.

Ак ци ја та пре диз ви ка го лем ин те рес кај у че ни ци те, кои 
ма сов но се вклу чи ја со до ни ра ње кни ги, та ка што, до се га се 
соб ра ни о ко лу 200 кни ги, од кои по го лем дел се лек тир ни 
из да ни ја.

Во гра дин ка та „Бу ба 
Ма ра“ се одр жа е ду ка тив но 
пре да ва ње на те ма „Ко декс 
на од не су ва ње“.

Глав на цел на пре-
да ва ње то на ме не то за вос-
пит ни от и згри жу вач ки от 
ка дар на гра дин ка та е соз-
да ва ње сти му ла тив на сре-
ди на за де ца та, во ко ја ќе се 

чув ству ва ат си гур но, ќе стек ну ва ат 
до вер ба, ста бил ност и са мо до вер ба.

При сут ни те се за поз на а со ко-
дек сот за об ле ка и из глед, за по чи ту-
ва ње на хи е рар хи ја та и куќ ни от ред 
на гра дин ка та, тим ска та ра бо та, кон-
тро ла и са мо кон тро ла, кон струк тив-
но ре ша ва ње на проб ле ми те, ка ко и 
про на о ѓа ње пра ви лен на чин на не го-
во спро ве ду ва ње.

На 4.2.2014 го ди на со 
раз но вид ни вон нас тав ни ак-
тив нос ти ОУ „Го це Дел чев“ го 
од бе ле жа ју би леј ни от пат ро-
нен праз ник – 90 го ди ни од 
пос то е ње то на у чи лиш те то.

За таа цел во у чи-
лиш те то се ор га ни зи ра ше 
ис то рис ки час за жи во тот и 
де ло то на Го це Дел чев под-
гот ве но од сек ци ја та по ис то-
ри ја, а ис то та ка, се по ло жи 
цве ќе на гро бот на Го це Дел-
чев во црк ва та „Св. Спас“.

Во поп лад нев ни те ча со ви 
бе ше одр жа на крат ка при год на ма-

ни фес та ци ја на ко ја ди рек то-
рот до де ли бла го дар ни ци за 
со ра бот ка та на не кол ку ин-
сти ту ци и ме ѓу кои и Оп шти на 
А е род ром.

На ма ни фес та ци ја та, 
пок рај го ле ми от број ро ди-
те ли, у че ни ци и нас тав ни ци, 
беа при сут ни и гру па пен зи-
о не ри кои сла ве а 50 го ди ни 
од завр шу ва ње на ос нов но то 
об ра зо ва ни е во ис то то у чи-
лиш те, а по то а одр жа а и кла-

сен час во ед на од у чил ни ци те.

АКЦИЈА НА СОБИРАЊЕ КНИГИ 
ВО ОУ „ЉУБЕН ЛАПЕ“

„КОДЕКС НА ОДНЕСУВАЊЕ“ ВО ГРАДИНКАТА „БУБА МАРА“

ОУ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ ГО ПРОСЛАВИ ПАТРОНИОТ ПРАЗНИК

ОБРАЗОВАНИЕ
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Во ОУ 
„А лек сан дар 
Ма ке дон ски“ 
на 24.1.2014 
го ди на Здру-
же ни е то на 
пе да го зи на 
Град Скоп је 

одр жа ра бо тил ни ца на те ма „Со за-
ед нич ки ста во ви и раз мис лу ва ња до 
по доб ро об ра зо ва ни е“.

Цел та на ра бо тил ни ца та е во о-
чу ва ње, над ми ну ва ње и ре ша ва ње на 
за ед нич ки те проб ле ми во вос пит но - 
об ра зов ни от про цес.

На, 14. 02. 
2014 го ди на, во ОУ 
„Бла же Ко нес ки“ се 
одр жа Град ско пр-
вен ство во од бој ка, 
ка де што до ма ќи-
нот го ос во и пр во-
то мес то.

М а ш  к а  т а 
е ки па на ОУ „Бла же 
Ко нес ки“ ја сов ла да 
е ки па та на ОУ „Па-

на јот Ги нов ски“ од Скоп је со 2:0, со 
што се пла си ра ше во фи на ле то. 

Со раз ли ка од два поени (2:0) 
во фи нал ни от меч кој го о диг ра про-
тив е ки па та на ОУ „Дра га Сто ја нов ска“ 
од Оп шти на Со пиш те, од бој ка ри те од 
ОУ „Бла же Ко нес ки“ го ос во и ја пр во-
то мес то и се пла си ра а во Др жав но то 
пр вен ство во од бој ка што ќе се одр-
жи во При леп од 06 до 08.03.2014 
го ди на.

Де ца та од гра дин ка та „Бу ба 

Мара“ не о дам на во ТЦ „Ка пи тол“ 

у чес тву ва а на дет ска та за ба ва што ја 

ор га ни зи ра ше „Прос вет но де ло“.

На де чи ња та, кои се за ба ву-

ва а и пе е ја со злат ни те сла веј чи ња, 

се дру же а со Сне жа на и Пе пе лаш ка, 

им беа по де ле ни по да ро ци од но во го-

диш на та ак ци ја „Ку пу вај и ос вој“ што 

ја спро ве ду ва „Прос вет но де ло“.

ЗАБАВА НА „БУБАМАРИТЕ“ И „СЛАВЕЈЧИЊАТА“

ОУ „БЛАЖЕ КОНЕСКИ“ ПРВО НА ГРАДСКО ПРВЕНСТВО ВО ОДБОЈКА

СО ЗАЕДНИЧКИ СТАВОВИ ДО 
ПОДОБРО ОБРАЗОВАНИЕ

ОБРАЗОВАНИЕ
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ЉУБОВТА ЌЕ ГО НАЈДЕ СВОЈОТ ПАТ...
Гномео и Јулија (Gnomeo and Juliet)

Во прек рас ни от бри тан ски град 
Страт фор д има ед на у ли ца, во ко ја соп-
стве ни ци те на две со сед ни ку ќи не ни 
по мис лу ва ат де ка во нив ни те дво ро ви 
пос то и бо гат жив свет. 

Во со сед ни те дво ро ви жи ве ат 
гра ди нар ски џу џи ња, кои се по де ле-
ни во две гру пи. Ед ни те се си но ка пи, а 
дру ги те цр ве но ка пи џу џи ња. Раз до рот 
ме ѓу две те гру пи гра ди нар ски џу џи ња 
се дол жи на ед на ста ра од маз да. При-
чи на та за од маз да е ве ќе за бо ра ве на, 
но се пак, ги др жи од во е ни. Ме ѓу то а, 
е ден не о че ку ван нас тан е до во лен 
пов тор но да ги со е ди ни.

И а ко, со сед ни те гра ди ни на 
Мон те ки и Ка пу ле ти се во вој на, гра ди-
нар ски те џу џи ња Гно ме о и Ју ли ја се во 

љу бов. Тие им се спро тив ста ву ва ат на 
број ни те преч ки и рас пра ви и на две те 
гра ди ни, се бо рат за сво ја та љу бов и 
ко рис теј ќи плас тич ни фла мин го си и 
тр ки со ко сил ки се о би ду ва ат да си ја 
про нај дат сво ја та сре ќа.

О вој а ни ми ран филм, кој е лес но 
ба зи ран врз Шек спи ро ва та тра ге ди ја 
Ро ме о и Ју ли ја, по сво јот жанр прет-

ста ву ва е ден спој на тра ги ко ме ди ја и 
ро ман са, ком би на ци ја на за бав ни дет-
ски содр жи ни и по ра ки за де ца та и за 
воз рас ни те.

А ни ма ци ја та на фил мот е од лич-
на, гра ди ни те се прет ста ве ни со жи во-
пис ни бои, е мо ци и те и гес ти ку ла ци и те 
се совр ше но пре не се ни и сè из гле да 
од лич но и ре ал но.

Во фил мот гла со ви те ги по зај-
му ва ат Џејмс Ме ка вој, Е ми ли Блант, 
Мајкл Кејн, Ози Оз бор н, Ел тон Џон, 
Пат рик Сту јар т, Хулк Хо ган, До ли Пар-
тон и дру ги.

Во два соседни двора, во кои живеат градинарски џуџиња 
поделени во две групи, се одвива љубовна драма меѓу раскараните 
соседи поради стара, но заборавена одмазда

ФИЛМ
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1-ви ја ну а ри – 5-ти ја ну а ри Сли ки од Но ва го ди на
6-ти ја ну а ри – 14-ти ја ну а ри Ста тус: Кај ме не се пад на па рич ка та!
15-ти ја ну а ри – 12-ти фев ру а ри Ут ре поч ну вам со ди е та
13-ти фев ру а ри – 15-ти фев ру а ри Св. Три фун или Ва лен тајн
16-ти фев ру а ри – 28-ми фев ру а ри Дај бе не ка завр ши ме се цов!
8-ми мар т Сли ки од нас тав нич ки те и же ни те вра бо те ни во ад ми нис тра ци ја
9-ти мар т – 31-ви мар т Ка ко ќе се мас ки раш за 1-ви Ап рил?
1-ви ап рил Сли ки од ло ши мас ки
2-ри ап рил – 15-ти ап рил Ко га е Ве лиг ден?
20-ти ап рил Џи на Па пас-Џок си
21-ви ап рил – 30-ти ап рил Ка де за Пр ви мај?
1-ви мај Сли ки од пра ве ње ска ра
2-ри мај По ра но не се ра бо те ше на о вој ден
3-ти мај Ка де бе ше за Пр ви мај?
4-ти мај – 31-ви мај Се си ја...
1-ви ју ни – 30-ти ју ни Ка де на од мор ?
1-ви ју ли – 31-ви ав густ Сли ки од но зе на пла жа
1-ви сеп тем ври – 30-ти сеп тем ври Глав на те ма: Ај вар
1-ви ок том ври – 30-ти но ем ври Дожд и праз ни му а бе ти
1-ви де кем ври – 31-ви де кем ври Ка де за Но ва го ди на?

ПРАЗНИЦИ

НЕКОГАШ

ЖИВОТ

Разговараат двајца другари. 
Едниот му вели на другиот:
- Имаш фејсбук?
- Не.
- А, имаш скајп?
- Не.
- А твитер?
- Не.
- Е добро, бе, што имаш?
- Живот.
- Еј супер, ми треба за Candy 
crush saga.

ТРОДИМЕНЗИОНАЛНИ 
ГРАФИТИ 

Покрај класичните ѕидни графити 
како неизбежен декор во 
урбаните средини, некои нови 
дечки почнаа да изработуваат и 
тродимензионални графити. На 
сликата десно е прикажан уште 
еден пример на тродимензионален 
графит изработен на тротоар. 
Инвентивно, нема што!

Да знаеш многу работи не значи дека си мудар - ХЕРАКЛИТ

Не се сече секое дрво со првиот удар - КИНЕСКА ПОГОВОРКА

Фенг шуи диета: Вратата од фрижидерот да ви биде свртена кон ѕидот.МУ
ДР

ОС
ТИ

ЗАБАВА

ЗВУЦИ НА ПРОЛЕТТА

ВИЦ НА МЕСЕЦОТ

СЕГА
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Ме те о па ти ја та прет  ста  ву  ва 
зго ле му ва ње на чув стви тел нос та кај 
од ре ден број лу ѓе на вре мен ски про-
ме ни, и а ко не ко и ја на ре ку ва ат „бо-
лест  на на ше то вре ме“. 

Ме те о па ти ја е гру па сим пто-
ми и ре ак ци и што се ма ни фес ти ра ат 
ко га нас та ну ва про ме на на не кој ме-
те о ро лош ки фак тор - тем пе ра ту ра, 
влаж  ност, ат мос фер ски при ти сок, 
дожд, гром или е фект на јо ни за ци ја.

Ме те о па ти, пак, се лу ѓе кај 
кои ин тен зи те тот на бо лес та се зго-
ле му ва по ра ди вре мен ски те про ме-
ни и ек стрем ни вре мен ски ус ло ви.

Про ме на та на кли ма та има 
ди рек тно вли ја ни е на ор га низ мот и 
во ди до про ме ни во рас по ло же ни-
е то. Та ка, ко га вр не не бо ли гла ва-
та, ко га се ме ну ва ат вре мен ски те 
ус ло ви сме у мор ни, пос па ни, не ма-
ме ми рен сон, ко га ду ва ве тар сме 
раз д раз  ли  ви и нер воз ни. Ис тра жу-
ва ња та по ка жу ва ат де ка сè по ве ќе 
лу ѓе ста ну ва ат ме те о па ти.

И а ко ме ѓу нај заг ро зе ни те се 
ли ца та на сред на воз раст, о со бе но 
же ни те, не се ис клу чу ва мож нос-
та о ваа сос тој ба да се ја ви кај дру-
ги воз рас ни гру пи, ду ри и кај ма ли 
де ца.

ЗОШ ТО ПРО МЕ НА ТА НА 
ВРЕ МЕ ТО ВЛИ ЈА Е НА 

ОР ГА НИЗ МОТ?

Се ко гаш ко га се ме ну ва вре-
ме то во ат мос фе ра та се соз да ва-
ат е лек тро маг нет ни им пул си, кои 
де лу ва ат на ор га низ мот и пот тик-
ну ва ат не го ва ре ак ци ја и при ла го-
ду ва ње. На тој на чин вре ме то, о со-
бе но наг ли те про ме ни, ек стрем но 
нис ки те или ви со ки тем пе ра ту ри, 
при ти со кот на воз ду хот, влаж нос-
та го оп то ва ру ва ор га низ мот. Ре-
ак ци ја та ко ја сле ди е раз лич на кај 
се ко го, не ко и лу ѓе се по мал ку или 
по ве ќе о сет ли ви на про ме ни те, не-
кој не ни чув ству ва про ме ни, до де-
ка од ре де ни лич нос ти дос та бур но 
ре а ги ра ат. Ту ка тре ба да се на пом-

не де ка пок рај кли мат ски те ус ло ви 
и ин ди ви ду ал на та о сет ли вост, про-
ме ни те се ја ву ва ат и во за вис ност 
од на чи нот на жи вот и се кој днев-
ни те на ви ки, кои дос та при до не су-
ва ат за проб ле ми те.

КОИ СЕ Е ФЕК ТИ ТЕ ОД 
ПРО МЕ НА ТА НА ВРЕ МЕ ТО?

Ти пич ни сим пто ми што се 
ја ву ва ат се гла во бол ки, миг ре на, 
не со ни ца, по ре ме ту ва ње на со нот, 
мач ни на, за мор , оп шта сла бост, 
наг ли про ме ни во рас по ло же ни е то, 
раз драз ли вост, нер во за, деп ре сив-
ни мис ли, о теж на та кон цен тра ци ја, 
про ме ни во кар ди о вас ку лар ни от 
сис тем, бол ки во згло бо ви те, бол ки 
кај пос то пе ра тив ни ра ни, скр ше ни-
ци итн. По себ но о сет ли ва ка те го ри-
ја се хро нич но бол ни те, кои па тат 
од за бо лу ва ња на ср це то, ви сок 
при ти сок, диш ни те па тиш та, ас тма, 
рев ма то и ден ар трит.

МЕТЕОПАТИЈА „БОЛЕСТ  НА НАШЕТО ВРЕМЕ“
Сè повеќе луѓе стануваат метеопати...

д-р Толе Битовски спец. физијатар, 
поликлиника „Јане Сандански“ 
(извадок од неговата најнова книга „Метеопатија“)

ЗДРАВЈЕ
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КА КО ДА СЕ НАД МИ НАТ 
ТЕ ГО БИ ТЕ?

Она што е нај зна чај но е 
дека за кој би ло сим птом или бо-
лест најпр во тре ба да се по мог не 
со при род ни сред ства, па по то а со 
по себ на те ра пи ја. При мер за тоа 
се раз ни ча е ви (ка ми ли ца, мај чи на 

ду ши ца, ла ван-
да), за кои се 
зна е дека и ма-
ат сми ру вач ки 
е фект, по то а 
ма са жа на сле-
по оч ни ца та или 
на гла ва та, на 
дру ги те де ло ви 
од те ло то, кон-
су ми ра ње лес-
на хра на.

Пот реб на 
е што по го ле ма 
фи зич ка ак тив-
ност на от во рен 
прос тор , ка ко и 
прес тој на от во-
ре но без раз ли-
ка на вре мен-
ски те ус ло ви. 
Пре по рач ли во 
е дол ги про-
шет ки, тр ча ње, 
во зе ње ве ло си-
пед и прес тој на 

пла ни на.
Се кој ор га ни зам мо же лес но 

да се ис тре ни ра да се при ла го ди на 
вре мен ска та сос тој ба. Ту ши ра ње 
со на из ме нич но топ ла или сту де на 
во да или прес тој во са у на мо жат да 
по мог нат во си му ла ци ја на вре мен-
ски те ус ло ви.

П р о  м е -
не те го на чи нот 
на жи ве е ње! 
От ка же те се од 
ци га ри те, ал ко-
хо лот и ка фе то, 
или ако тоа не 
е мож но ед нос-
тав но на ма ле те 
ја ко ли чи на-
та! Хра не те се 
здра во, кон су-

ми рај те по ве ќе теч нос ти, по ве ќе 
о вош је и зе лен чук!

Од мо рај те! Ре лак си рај те се! 
Про чи тај те не ко ја кни га на мес то 
да гле да те те ле ви зи ја! Слу шај те 
доб ра му зи ка! Нај де те не ко е хо би 
што би ве ис пол ни ло и би ве о пуш-
ти ло, ка ко на при мер цр та ње!

Сле де те ја вре мен ска та прог-
но за, со цел да го на ма ли те из ло-
жу ва ње то на ор га низ мот на про ме-
ни те!

И на крај до кол ку сим пто-
ми те не се по доб ру ва ат или се не-
издр жли ви об ра те те се на ле кар за 
по мош!

ЗДРАВЈЕ
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Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја бе ле жи 
ра пи ден пад на бро јот на ро де ни од 
го ди на во го ди на.

Во 2012 го ди на, спо ре де но со 
1950 го ди на, Ма ке до ни ја има 25.808 
жи во ро де ни по мал ку. И ме но, во 
1950 го ди на во Ма ке до ни ја се ро ди ле 
49.560 жи во ро де ни, а во 2012 го ди на 
23.752 жи во ро де ни. За са мо 6 де ка-
ди бро јот на ро де ни е пре по ло вен. Од 
49.560 на 23.752. Тоа е пад за 52,07 %!

Ло ша та де мог раф ска сли ка е 
прос ле де на со ни за проб ле ми, а сос-

тој ба та со на ма лу ва ње то на бро јот на 
у че ни ци во об ра зов ни от сис тем е са мо 

е ден од тие проб ле ми.

 ПОМАЛ НАТАЛИТЕТ ЗНАЧИ ПОМАЛКУ УЧЕНИЦИ

За 10 години во Република Македонија:
• Бројот на ученици е намален за 40.205 ученици;
• Бројот на училиштата е намален за 29 училишта;
• Бројот на наставници е зголемен за 3.515 наставници.

Ос нов но то у чи лиш те „Љу бен Ла пе“ во 1992 го ди на и ма ше 1.532 у че ни ци. Во 
2012 го ди на ис то то у чи лиш те има 829 у че ни ци. За 20 го ди ни бро јот на у че ни ци 
се пре по ло ви, од нос но од 1.532 у че ни ци бро јот на у че ни ци е на ма лен на 829 
у че ни ци. Тоа зна чи 703 у че ни ци по мал ку, од нос но 45 % по мал ку у че ни ци.

На ни во на Оп шти на А е-
род ром на кра јот на у чеб на та 
2011/2012  го ди на и ма ше 7 ос нов-
ни у чи лиш та, во кои што има 6.440 
у че ни ци рас по ре де ни во 260 па ра-
лел ки, об ра зо ва ни од стра на на 489 
нас тав ни ци. 

Бро јот од у че ни ци о па ѓа од 
го ди на во го ди на и во Оп шти на А е-
род ром. 

На та ли те тот во Оп шти на А е-
род ром се одр жу ва бла го да ре-
ни е на до се лу ва ња та од дру ги-
те оп шти ни. Без до се лу ва ње то 
на го лем број жи те ли во А е род-
ром од дру ги те оп шти ни пос-
лед ни ве 10 го ди ни, ќе се слу че-
ше уш те по го лем пад на бро јот 
на у че ни ци. 
Зна чи, зго ле му ва ње то на на та-
ли те тот е од суш тин ско зна че-
ње за ид ни на та на оп шти на та. 

Број на родени во РМ по година на раѓање
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проф. д-р Сла ве Рис тес ки
(про фе сор по Де мог ра фи ја и  Е ко ном ска ста тис ти ка, Е ко ном ски фа кул тет при  У КИМ – Скоп је)

Основни податоци за основното образование
Категорија 2002/2003 2012/2013 10-годишна разлика

Број на ученици 235.516 195.311 -40.205

Број на училишта 1.020 991 -29

Број на наставници 13.678 17.193 +3.515

Основно училиште „Љубен Лапе“ - Аеродром
Учебна година Број на ученици

1992/93 година 1.532

1997/98 година 1.081

2002/03 година 830

2007/08 година 736

2012/13 година 829

ИСТРАЖУВАЊЕ
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Бројот на ученици во основното 
училиште „Ѓорѓија Пулевски“ во 
Аеродром, исто така, се намалува. 
Од 1999 до 2012 година, бројот на 
ученици е намален за 80 ученици, а тоа 
значи 3 паралелки помалку. 

Состојбата  е алармантна и во другите општини во Македонија. 
Пример во учебната 2013/2014 година:

• Ро со ман: Бро јот на пр ва чи ња во ООУ „Пе ре То шев“ е пре по ло вен. Од нос но, ла ни во пр во од де ле ни е би ле за пи ша ни 40 
у че ни ци, а го ди на ва се за пи ша ни са мо 19 пр ва чи ња. 
• Кри во гаш та ни: О ва а у чеб на го ди на ја поч на а со са мо 1 пр ва че.
• Де бар ца: Од 11 се ла и ма ат 28 пр ва чи ња.
• Ви ни ца: У чеб на та го ди на ја поч на а со 152 пр во од де лен ци;
• Се ло то Чар дак ли ја, штип ско, кое има 922 жи те ли, има са мо 1 пр во од де ле нец.
• Без ни ту ед но пр ва че во у чеб на та 2013/14 го ди на ос та на а се ла та  Врат ни ца, Ро га че во, Ста ро Се ло, Бе ло виш те. 

Број на ученици во ОУ “Љубен Лапе” - Аеродром
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Број на ученици во ОУ “Ѓорѓија Пулевски” - Аеродром
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Основно училиште „Ѓорѓија Пулевски“ – Аеродром
Учебна година Број на ученици

1999/2000 1.049

2002/2003 1.001

2007/2008 955

2012/2013 969

ИСТРАЖУВАЊЕ
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Дел од нас тав ни ци те од сред-
но то у чи лиш те „Ма ри ја Ки ри-Скло-
дов ска“, што се на о ѓа на те ри то ри ја та 
на Оп шти на А е род ром, не о дам на по-
се ти ја не кол ку сред ни струч ни у чи-
лиш та во ре ги о нот Па лер мо на ос тро-
вот Си ци ли ја во И та ли ја. 

Цел та на по се та та бе ше да се 
нап ра ви спо ред ба на нив ни от и на-
ши от об ра зо вен про цес и е вен ту ал но 
по доб ру ва ње на вос пит но-об ра зов-

на та ра бо та во 
ова у чилиш те.

„ В и д о в -
ме дека рас по-
ла га ат со мно гу 
сов ре ме ни а па-
ра ти, ин стру мен-
ти и ма те ри ја ли 
за одр жу ва ње 
на прак тич на та 
нас та ва. Ча со-
ви те им тра ат 
60 ми ну ти, а се 
учи се ко ја са бо-

та. Сред но то у чи лиш те тра е 5 го ди ни. 
Струч ни те ква ли фи ка ци и со кои се 
стек ну ва ат у че ни ци те по завр шу ва-
ње на сред но то у чи лиш те се приз на-
ти во це ла та Ев роп ска у ни ја. Ова за 
нас бе ше о со бе но важ но, да ви ди ме 
кои се точ но ква ли фи ка ци и те, со кои 
тие се вра бо ту ва ат во зем ји те од ЕУ, 
за да мо же ме неш то од тоа да при ме-
ни ме во на ше то у чи лиш те. Ин те рес но 
е што чес то за од ре де ни те ми кои се 

об ра бо ту ва ат на ча со ви те по прак-
тич на нас та ва се ан га жи ра ат над во-
реш ни ек спер ти од ин дус три ја та или 
дру ги ин сти ту ци и. Со тоа ча со ви те на 
у че ни ци те им се по ин те рес ни, но и 
до би ва ат соз на ни ја со как ви веш ти ни 
тре ба да рас по ла га ат за од ре де но за-
ни ма ње“, ве лат нас тав ни ци те.

Ос вен раз ли ки, до да ва ат тие, 
и ма ме и дос та слич нос ти со лу ѓе то од 
Си ци ли ја, а тоа е нив на та гос топ рим-
ли вост и љу без ност, у че ни ци те се по-
не ко гаш не мир ни, ис то ка ко и на ши те 
са ка ат бр за хра на и ка фу ли ња.

И на ку, тие ос тва ри ја и сред ба 
со гра до на чал ни кот на гра дот Тер ми-
ни И ме ре се, Сал ва то ре Бу ра фа то, кој 
се ин те ре си ра ше за об ра зо ва ни е то и 
кул ту ра та во Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја.

По се та та бе ше ос тва ре на со 
сред ства од На ци о нал на та а ген ци ја 
за ев роп ски об ра зов ни прог ра ми и 
мо бил ност во рам ки на прог ра ма та 
„Ле о нар до да Вин чи“.

Во при сус тво на сто ти ци гра ѓа-
ни на 13.1.2014 го ди на во цен трал ни от 
пар к во на сел ба та Ми чу рин по о сум на-
е сет ти пат се одр жа тра ди ци о нал на та 
„Ми чу рин ска сред ба“, што ја ор га ни зи ра 
ис то и ме но то здру же ни е на гра ѓа ни под 
пок ро ви тел ство на Оп шти на А е род ром.

Тра ди ци о нал но ка ко и се ко ја го-
ди на од бе ле жу ва ње то на праз ни кот Ва-
си ли ца поч на со па ле ње на ва си ли чар-
ски от о ган и мо лит ва за мир, по што се 
кр ше ше ва си ли чар ска по га ча со па рич-
ка за сре ќа. Го ди на ва па рич ка та пад на 
кај Ма но ли Џин гов, стар ми чу ри нец, кој 
се га жи ве е во То рон то, Ка на да, и кој го 
пре зе де кум ство то од ми на то го диш ни-

от кум Зо ран Џор лев.
Во рам ки те на прос ла ва та на го-

ле ми от пра вос ла вен праз ник „Све ти Ва-
си лиј Ве ли ки“, ме ѓу на ро дот поз нат ка ко 
Ста ра но ва го ди на, 
се одр жа бо га та 
му зич ка прог ра ма, 
а за вре ме на ма ни-
фес та ци ја та се пос-
лу жу ва ше то пол 
чај, со ко ви, гре е на 
ра ки ја, ви но и сен-
дви чи.

Пок рај до-
ма ќи ни те и прет-
став ни ци на Оп шти-

на А е род ром, на Ми чу рин ска та сред ба 
при сус тву ва а и го лем број ис так на ти 
лица од по ли тич ки от и сто пан ски от жи-
вот во Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја.

И ИТАЛИЈАНСКИТЕ УЧЕНИЦИ СЕ НЕМИРНИ ПОНЕКОГАШ

СЕ ОДРЖА 18-ТА „МИЧУРИНСКА СРЕДБА“

Посета на наставници од СУГС „Марија Кири-Склодовска“ на Италија

ЖИВОТ
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Ксе ни ја То до ро ва е ед на од нај-
ре дов ни те чи та тел ки на оп штин ски от 
вес ник „А е род ром“, чи иш то кре а тив ни 
фо тог ра фи и и у ни кат ни де ла из ра бо те-
ни од нај раз лич ни тех ни ки, чес то па ти 
се срет ну ва ат во руб ри ка та „Ѕид на 
фо тог ра фи и“.

И а ко по про фе си ја е спе ци ја-

ли зи ран тран сфу зи о лог и 40 го ди ни 
ра бо те ла на раз ви то кот и у нап ре ду ва-
ње то на кр во да ри тел ство то, неј зи но то 
хо би и љу бов та кон у мет нос та ја пра-
ви го лем у мет ник, кој се има за ки те но 
со број ни приз на ни ја и бла го дар ни ци. 
Активно и ре чи си про фе си о нал но соз-
да ва ин те рес ни и кре а тив ни фо тог ра-

фи и и сли ка у мет нич ки твор би. 
Таа е мај ка на две де ца и ба ба 

на че ти ри вну ци, го лем ху ма нист и 
го лем у мет ник. Со у мет нос та се за-
ни ма ва уш те од дет ство то. Ра бо ти на 
сли кар ски кар тон со тем пер ни бои, на 
плат но со мас ло и из ра бо ту ва мо за и ци 
со при род ни кам чи ња во нив на та при-
род на бо ја. 

Дел од из ра бо те ни те де ла ги 
има по да ре но на вну ци те и на при ја-
те ли те.

ВРЕДНИТЕ РАЦЕ НА КСЕНИЈА ТОДОРОВА

ЖИВОТ
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  СЕДМА КУП ТИТУЛА ЗА 
МЗТ СКОПЈЕ – АЕРОДРОМ

МЗТ Скоп је - А е род ром го ос во и 
сед ми от куп тро феј во сво ја та ис то ри-
ја, што во ед но бе ше тре та куп ти ту ла 
по ред за ма ке дон ски от ко шар кар ски 
шам пи он.

Ко шар кар ска та фе де ра ци ја на 
Ма ке до ни ја о вој пат ре ши ор га ни за-
ци ја та на це ло то нат пре ва ру ва ње, од 
6-ти до 9-ти фев ру а ри, да се од ви ва 
во Ох рид по не кол ку фи на ли ња одр-
жа ни во Скоп је во спор тски от цен тар 
„Бо рис Трај ков ски“. Пред стар тот на 
нат пре ва ру ва ње то МЗТ ва же ше за 
прв фа во рит за ос во ју ва ње на Ку пот, 
па та ка мо ра ше и да го оп рав да тој 
е пи тет. Пр ва та преч ка во четвр ти на 

фи на ле то бе ше е ки па та на Стру ми ца, 
ко ја бе ше сов ла да на со ре зул тат 100 
– 75. Вед наш по то а во по лу фи на ле то 
про тив ник бе ше Ко жув и во реп ри за 
од ми на то го диш но то плеј-оф фи на ле 
МЗТ бе ше по бед ник и се пла си ра ше 
во фи на ле то со ре зул тат 78 – 70. 

Во фи на ле то, ко еш то бе ше 
четвр то по ред куп фи на ле за МЗТ, 
про тив ник бе ше Ли ри ја, е ки па ко ја за 
прв пат ус пе а да из бо ри плас ман во 
са ма та завр шни ца. Крај ни от ре зул тат 
гла се ше 76 - 73 во пол за на ма ке дон-
ски от шам пи он, што зна че ше и по че-
ток на го ле мо то сла ве ње во са ла та 
„Бил ја ни ни из во ри“. За нај до бар нат-

пре ва ру вач на фи на ле то бе ше из бран 
ка пи те нот на МЗТ, То дор Ге чев ски. 

За вре ме на це ре мо ни ја та на 
до де лу ва ње на ме да ли те, му бе ше до-
де ле на и наг ра да на дру ги от реп ре зен-
та ти вец Ѓор ѓи Че ков ски, ка ко нај до бар 
ко шар кар за 2013 го ди на. 

Со тоа ед на од две те це ли е 
ос тва ре на. Сле ду ва завр шни ца та од 
АБА ли га та ка де што се „бр ка“ шес-
то то мес то на та бе ла та, ко еш то но си 
плас ман во Ев ро куп-нат пре ва ру ва ње-
то. По завр шу ва ње то на нас та пи те во 
Јад ран ска та ли га, МЗТ це лос но ќе се 
пос ве ти на до маш но то пр вен ство и ќе 
а та ку ва на тре та та шам пи он ска ти ту ла.  

СПОРТ
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ФОТКА ЗА ДРЕС

Дра ги фа но ви на МЗТ, ова е наг рад на иг ра за Вас. Ис-
пра ќај те ги ва ши те фо тог ра фи и со мо ти ви од ак ци и те на ва-
ши от о ми лен клуб во ин бокс на фан стра ни ца та на гра до на-
чал ни кот на Оп шти на А е род ром, И ви ца Ко нев ски на фејсбук 
и о че ку вај те наг ра да!

На јус пеш ни те фо тог ра фи и ќе би дат об ја ве ни на фан 
стра ни ца та на гра до на чал ни кот на Оп шти на А е род ром, И ви-
ца Ко нев ски и се кој за ин те ре си ран ќе има пра во да гла са за 
нај доб ра та.

Наг ра да та за фот ка та со нај мно гу лај ко ви е дрес на 
МЗТ Скоп је – А е род ром пот пи ша н лич но од ка пи те нот То-
дор Ге чев ски.

Наг рад на та иг ра тра е до 17-ти мар т.
Вклу че те се во наг рад на та иг ра ако и ма те фо тог ра-

фи ја од не кој до се га шен нат пре вар на МЗТ со не ко ја не о-
бич на си ту а ци ја, фан, дрес, или слич ни мо ти ви!

СПОРТ
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МЕ УВЕРИВТЕ ДЕКА СÈ ШТО ЌЕ ВЕТИТЕ ГО ПРАВИТЕ
Секоја чест, ветивте и почнавте со асфалтирање на 
краците на улицата „Божин Николов“. И покрај сомне-
жот дека тоа ќе го направите, сега ме уверивте дека 
сè што ќе ветите го правите. Благодарност уште еднаш 
до вас и нека 2014 година Ви биде поуспешна од кога 
било.

М.А.

ЗА КУЧИЊАТА СКИТНИЦИ 
НАДЛЕЖНА Е ШИНТЕРСКАТА СЛУЖБА

Почитувани,
Ви пишувам во името на многу наши соседи и сожители во 
Општина Аеродром. Проблемот во населбата со кучињата 
скитници мислам дека излегува од контрола. Толку многу се 
намножени кучињата, што во глутници почнуваат да напаѓаат 
минувачи, а не ретко и деца. На пример, мене пред два дена ме 
опколија 5 кучиња, кои лаеја и трчаа по мене, па за момент 
помислив дека ќе ме раскинат. Не знаев како да реагирам, имав 
две торби во рацете и немав како да се одбранам. Мислев дека 
срцето ќе ми застане. Немав ни каде да се засолнам, зашто ова се 
случи во парк. Не сум против животните, ама сепак, треба да се 
најде некое решение за добро на граѓаните.
Со почит,
Светлана, горда жителка на Општина Аеродром

Почитувана,
Ги разбираме Вашите проблеми, но исто така, мораме да Ве 
информираме дека кучињата скитници се под надлежност на ЈП 
„Комунална хигиена“, поточно под Шинтерската служба. Затоа, 
најљубезно Ве замолуваме Вашето писмо да го препратите до 
нив, а истото ќе го сториме и ние. Доколку имате дополнителни 
прашања, може да се обратите до Одделението за инспекциски 
работи во Општина Аеродром или на следниве телефонски 
броеви 2401-521 и 2401-522, но и до Шинтерската служба на 
820-1315.
Со почит,
Општина Аеродром

АСФАЛТИРАЊЕ УЛИЧКИ

Голема благодарност до Општината од 

граѓаните на ул. „Гаврил Константиновиќ“ 

за отпочнување на асфалтирање на 

споредните улички...

Поздрав и секое добро.

М.М.Т. 

ПОТРЕБА ЗА ПОВЕЌЕ ИНФОРМАЦИИ
Почитувани,
Интернет порталот на Општина Аеродром е многу добар 
и секако може да биде и уште подобар ако се додадат 
информации за  здравствените домови во нашава 
општина. Забележав дека и самите здравствени домови 
во општинава се без веб портал. Потребата за овие 
информации е голема како за општи информации, така и 
за закажување прегледи. Еден портал со онлајн инфор-
мации за услугите и опции за закажување консултации и 
прегледи ќе ги намали турканиците и ќе ја оптимизира 
ефективноста на персоналот во домовите. Слични веб 
портали се секојдневие во сите ЕУ земји, па можеби ќе 
се добри и за нашава општина.
Пријателски поздрав,
Д.П.

Почитувани,
Би сакале да Ви изразиме благодарност што се 
обративте до Општина Аеродром и да Ве информираме 
дека ни претставува особена чест што ни ја укажавте 
Вашата доверба. Идејата е за поздравување и затоа се 
потрудивме да ги објавиме на интернет страницата на 
Општина Аеродром www.aerodrom.gov.mk телефонските 
броеви на трите здравствени домови што се наоѓаат на 
територијата на нашата општина. Освен тоа, нивните 
телефонски броеви можете да ги најдете и во весникот 
на Општина Аеродром, во кој редовно се објавуваат на 
страницата ИНФО.
Со почит,
Општина Аеродром

ПИСМА
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