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СЛАВИМЕ ДВОЕН ПРАЗНИК - ПРАЗНИК СЛАВИМЕ ДВОЕН ПРАЗНИК - ПРАЗНИК 
НА ТАТКОВИНАТА И НА УЧИЛИШТЕТОНА ТАТКОВИНАТА И НА УЧИЛИШТЕТО
Основното училиште "11 Ок том-

ври" од Скопје со низа актив-
ности го одбележа патрониот 

праз  ник, а воедно и денот на маке-
донското востание.

Одбележувањето почна со пот сету-
вање на 66-годишнината од заги ну ва-
њето на првоборецот Благоја Дес по-
товски Шовељ, на кое учество зедоа 
учениците од спомнатото училиште. 
Наредниот ден следуваше литературно 
читање, како на учениците домаќини, 
така и на гостите од Основното учи-
лиште "Димитар Миладинов". Голема 

Пишува: Mилева ЛАЗОВА

Денешните дедовци и 
баби, кои учеле во ова 
училиште, сега тука ги носат 
своите внуци. Тоа веќе 
станува традиција.

чест за училиштето беше и присуството 
на писателката Славка Арсова. Не из-
бежни беа и спортските активности - 
турнир во мал фудбал и републичка 
шаховска олимпијада.

Директорот на училиштето Васко Ла-
заревски потенцираше дека во делот 
од одбележувањето на празникот беше 
и учеството во училишната програма 
"Ѕвон" на МТВ, каде учениците од ОУ 
"11 Октомври" се претставија со дел од 
програмата по повод празникот.

"Секако акцентот се стави на цен-
тралната приредба по повод денот на 

училиштето, на која настапија многу 
ученици со свои творби и музички 
настапи. Но, одбележувањето тука не 
запира. Ние ќе имаме и низа други 
активности во текот на целата година", 
истакна директорот Лазаревски. 

"На јубилеите секогаш сме имале го-
леми, убави манифестации и приредби. 
Велиме дека славиме двоен празник - 
празник на татковината и празник на 
училиштето. Оваа година во училиштето 
одржавме една мала свеченост -при-
редба во која учествуваат и ученици од 
одделенската и од предметната настава 

АК ТИВНОС ТИ ПО ПОВОД ДЕНОТ АК ТИВНОС ТИ ПО ПОВОД ДЕНОТ 
НА ОУ "11 ОК ТОМВРИ"НА ОУ "11 ОК ТОМВРИ"

во т.н. рецитаторски дел. Секогаш из-
бираме творби од нашите ученици кои 
творат на тема за 11 Октомври, за тат-
ковината, за училиштето... учествуваат 
наши музичари, а беше претставена и 
изложба. На централниот настан имаше 
свечена приредба на која присуствуваа 
бројни гости. Инаку, ОУ '11 Октомври' 
брои 750 ученици. Ме радува што веќе 
станува традиција тоа што сегашните 
дедовци и баби кои учеле во ова учи-
лиште, денес тука ги носат своите вну-
ци", додаде Томица Димовска, професор 
по македонски јазик.

"ОВА УЧИЛИШТЕ ПОСТОИ ВЕЌЕ 52 ГОДИНИ", "ОВА УЧИЛИШТЕ ПОСТОИ ВЕЌЕ 52 ГОДИНИ", 
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