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 Почитувани наставнички и наставници по историја,

Пред вас го имате „Прирачникот за воннаставни активности по историја за основно и средно 
образование“. Во голема мера самото име го опишува Прирачникот. Наменет е за Вас, наставниците 
и наставничките по историја кои работат во основните и средните училишта во нашата држава. Се 
разбира, овие воннаставни активности можат да бидат искористени и од страна на наставници по 
други предмети или пак едукатори кои работат во други области, доколку им се најдат корисни. Во 
продолжение неколку клучни точки кои ќе објаснат како стигнавме до овој прирачник.

Општествен контекст. Реалноста во Македонија е дека живееме во една држава, но со поделени 
општества. Можностите и просторите за комуникација, и просторите за дискусии на потешки 
теми од етнички карактер, се минимални, скоро непостоечки, а тие се многу силни обликувачи на 
државата. Ентичките тензии не се мали и постојано се присутни. Оваа реалност редовно се отсликува 
и во образованието. Имаме јасна сегрегација во образованието по етничка основа. Голем дел од 
училиштата кои што беа, или функционираа заедно, се одвоија. Имаме училишта со паралелки со 
различни етнички заедници, но многу често тие се во различни смени – што исто така претставува 
некаков начин на одвојување. Така што можностите за комуникација на децата, можностите да прават 
нешто заедно, да играат заедно, се минимални. Но, од таа состојба не треба да бегаме. Процесот на 
сегрегација не е нов.

Наставата по историја. Предметот историја во основните и средните училишта не е имун 
на состојбата во која живееме. Стари учебници1, предавање по застарени методи и без простор 
за размена на учениците кои следат настава на различни јазици за историски теми од заеднички 
интерес. Точно е дека програмата и учебниците по историја, како и по сите други предмети, е иста 
за сите ученици во државата независно на кој јазик ја следат наставата и на која етничка заедница 
припаѓаат. Сепак, наставниците имаат слобода во избор за одреден процент на лекции дали ќе ги 
стават во наставен процес или не. Најчесто лекциите кои се исфрлаат се лекциите со фокус на другите 
етнички заедници, па така и овој основен начин за запознавање на „другиот“ не се користи и се става 
настрана. А тоа е она што особено недостасува.

Меѓуетничка интеграција во образованието (МИО). Овој процес, кој започна да се спроведува 
пред десет години, предвидува одржување на заеднички наставни и воннаставни активности 
меѓу училиштата во Македонија. Фокусот е ставен на одржување заеднички часови по различни 

Вовед

1. За состојбата со учебниците по историја во 2021 година може да прочитате во студијата „Анализа: Осовременување на учебниците 
по историја“ на уредниците Марина Ѓорѓиоска-Китаноска и Мире Младеновски.
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предмети каде децата од различни етнички заедници заедно учат, а пред сè, се запознаваат и 
комуницираат меѓу себе. Овој процес не е ниту лесен, ниту е краток. Ќе мора да се спроведува многу 
долго време, можеби и трансгенерациски, за да дојдеме до ситуација во која децата слободно ќе 
комуницираат, а училиштата ќе се мешаат. Еден од клучните проблеми во спроведувањето на овој 
процес е недостатокот на финансиски средства. Одржувањето на средби во живо чини пари, а нив ги 
нема доволно. Училиштата се оставени сами на себе во обезбедување на потребните средства и тоа 
создава дополнителна нервоза кон овој процес кој и без тоа е обременет со други проблеми, а пред 
сè со немањето желба за негово спроведување кај поголем дел од наставничкиот кадар.

Проектот и процесот. Проектот „Толкување на заедничката историја на современото време“ е 
прва соработка на Мировна акција (МА) и Асоцијацијата на наставници по историја на Македонија 
(АНИМ). Преку проектот беше предвидено запознавање и заедничка работа преку тренинзи и 
дијалошки средби на наставници по историја, но заради пандемијата со КОВИД-19, се најдовме во 
големи тешкотии во спроведување на проектот. Во првата фаза од проектот  одржавме Програма 
(со исто име како и проектот) спроведена во 4 фази со вклучен тренинг и 3 дијалошки средби со 
вкупно 42 работни часа. Програмата беше спроведена во периодот август–декември 2020 г. на 
платформата Зум (Zoom). Проектот продолжи со гореспоменатото истражување на учебниците, а 
групата наставници, која беше дел од тренинг програмата, осмисли 8 воннаставни активности за 
реализација на далечина користејќи ја платформата Тимс (MS Teams). Во месец април 2021 година 
наставниците автори2  на овие активности ги реализираа овие активности со деца во мешан етнички 
состав во групи од 3 до 4 вклучени училишта по група. Во рамките на проектот беше спроведено и 
истражување од кое произлезе гореспоменатата анализа на учебниците, а на крајот на мај се одржа 
и завршната конференција „Историјата може и да зближува“ каде конечно и во живо меѓусебно се 
запознаа учесниците во проектот.

Прирачникот. Во прирачникот пред вас се ставени 8 воннаставни активности креирани од 
наставниците вклучени во проектот. Предвидени се за реализација на далечина користејќи некоја од 
платформите за таа намена (тестирани се преку Тимс), но можат лесно да се адаптираат и за изведба 
во живо. Преку прирачникот сакаме да дадеме придонес за реализација на онлајн МИО-активности 
по предметот историја дури и во иднина кога нема да ги имаме ограничувањата заради пандемијата 
со КОВИД-19. Спроведувањето на онлајн активности во мешан етнички состав не е замена за 
запознавање во живо, но е бесплатна варијанта која може да овозможи меѓусебна комуникација. 
За секоја од воннаставните активности во прирачникот е наведена возрасната група за која што е 
препорачана, како и времето за реализација на истата. Некои од активностите имаат анекси кои се 
поместени на крајот од овој прирачник.

Успешна работа!

Горан Талески  

2. Список на наставниците автори на Прирачникот како и училиштата од каде што доаѓаат се наоѓа во Импресум.
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Воннаставни активности
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Мултикултурен календар
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ОПЕРАТИВЕН ПЛАН ЗА АКТИВНОСТА

Наслов на активноста Мултикултурен календар

Цели на активноста • Да се запознаат со поважните државни празници, етнички празници 
во нашата држава и светски (меѓународни) денови. 

• Да се разбере нивното значење.

• Да го сфатат значењето на мултикултурната соработка преку дебата 
и дискусија.

• Да проценат и да донесат заклучоци од заедничката соработка 
преку мултикултурен календар.

Исходи/Очекувани 
резултати

• Пополнет календар со значајни денови.

• Воспоставена заедничка комуникација и соработка.

• Донесени заклучоци за постигнатото и наученото од 
мултикултурниот календар.

Соодветно за возраст • Оваа активност е соодветна за ученици од прво до деветто 
одделение од основните училишта и за ученици од прва до четврта 
година од средните училишта.

Наставни методи • Усно излагање

• Дебата

• Дискусија

• Презентација

• Илустрација

Наставни форми • Индивидуална работа

• Фронтална работа

• Работа во групи

Времетраење на 
одржување

• 70 – 90 мин.
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ОРГАНИЗАЦИЈА И ТЕК НА АКТИВНОСТА

Контекстуализација • Часот го започнуваме со претставување на секој учесник. Им 
се презентираат правилата на однесување кои е многу важно 
да се почитуваат, како од страна на учениците така и од страна 
на наставниците. Еден од наставниците им презентира кратко 
предавање за употребата на календарот, а учениците доколку 
имаат нешто нејасно поставуваат прашања. Учениците поделени во 
групи со помош на наставникот го пополнуваат мултикултурниот 
календар, а потоа го презентираат. На крајот од часот секој ученик 
индивидуално донесува заклучок што постигнал од часот односно 
од мултикултурниот календар.

  Активности на наставникот   Активности на учениците

Воведна
Активност

• Наставниците ги поздравуваат 
учениците и им се претставуваат.

• Наставникот ги мотивира учениците 
за претстојниот час. Објаснува дека во 
секое време може да кренат рака и да 
прашаат и/или да дополнат нешто во 
врска со она што се зборува.

• Наставникот им ги објаснува правилата 
кои важат за овој час.

• Им остава простор на учениците 
меѓусебно да се запознаат, предлагајќи 
им секој од нив да се претстави.

• Наставникот им ја претставува темата 
на учениците и активностите кои ќе се 
спроведат на часот и ги запознава со 
целите и очекуваните исходи.

10-15 минути

• Учениците се активни 
слушатели.

•  Внимателно ги следат 
правилата кои треба да 
ги почитуваат во текот на 
часот.

•  Учениците се 
претставуваат кои се и од 
каде доаѓаат.

•  Учениците внимателно 
ги следат упатствата и 
поставуваат прашања 
доколку имаат нешто 
нејасно.
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Главна активност •  Еден од наставниците им објаснува 
на учениците општи информации за 
темата. 

•  Општи информации за календарот: 
Зошто ни е потребен календарот?; Како 
го користиме?; Што содржи?; Зошто ни 
се важни празниците?

•  Наставникот ја води дискусијата:
•  Која е разликата помеѓу државните и 

меѓународните празници?
•  Наставникот пред да се поделат 

учениците во групи детално им ја 
објаснува нивната понатамошна задача.

•  Учениците се делат во 4 групи, во секоја 
група има наставник кој ќе им помага и 
ќе ја следи нивната работа.

•  Секоја група добива по три месеци 
од годината во кои учениците треба 
соодветно да ги вметнат поважните 
државни и меѓународни празници. 

•  Учениците со помош на наставникот 
избираат лидер на групата кој треба да 
го презентира сработеното.

•  Доколку некоја група предвреме ја 
заврши активноста, наставникот во 
групата започнува дискусија поврзана 
со темата (пример: ги наведува 
учениците да раскажат како празнуваат 
одреден празник).

•  Наставникот ги замолува учениците да 
ја завршат работата во групи.

•  Наставниците го следат 
презентирањето од учениците.

30-40 минути

• Учениците внимателно ги 
следат упатствата.

•  Учениците дискутираат 
на дадената тема.

•  Учениците поделени во 
4 групи ја започнуваат 
својата работа.

•  Избираат лидер кој ќе 
ја претставува нивната 
група.

•  Започнуваат да 
кажуваат кои празници 
ги има во месеците кои 
ги добиле (пример: 
Ден на училиштето; 
Меѓународен ден 
на Ромите; Ден на 
азбуката...).

•  Празниците се 
запишуваат на 
соодветниот датум.

•  Учениците дискутираат 
за празнувањето на 
одредени празници.

•  Лидерот на групата ја 
презентира сработената 
активност пред 
останатите ученици и 
наставници.

Активности на наставникот Активности на учениците
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Активности на наставникот Активности на учениците Активности на наставникот Активности на учениците

Завршна активност • Наставниците им делат на учениците 
завршна активност – прашалник за 
активноста:
- Кој дел ви беше најинтересен?
- Дали повторно би учествувале во 
ваква активност?
- Што постигнавме/научивме од 
календарот?

5-10 минути

• Учениците индивидуално 
го одговараат прашалникот. 
Односно го изнесуваат 
своето мислење, донесуваат 
заклучок од целата активност.

Ресурси во прилог • PowerPoint презентација или Word документ; 

• Правилник на однесување на час; 

• Однапред подготвен календар; 

• Прашалник.

Линкови:
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Мировна азбука
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ОПЕРАТИВЕН ПЛАН НА АКТИВНОСТА

Наслов на активноста Мировна азбука

Цели на активноста • Да се прави разлика помеѓу предрасуди и стереотипи
• Да се научи што е мир
• Како се гради мир
• Што се симболи на мирот
• Изградба на мултикултурнa соработка
• Почитување и вреднување на различностите
• Учење на зборови на другиот јазик

Исходи/Очекувани 
резултати

• Учениците да соработуваат
• Да научат да прават разлики помеѓу предрасуди и стереотипи
• Да препознаваат предрасуда или стереотип
• Да знаат да препознаат мир во различни зборови, постапки или објекти
• Да носат заклучоци
• Учениците научиле зборови на јазикот на другата етничка заедница 

поврзани со мир

Соодветно за возраст Соодветно за ученици од осново образование и средно образование

Наставни методи Дискусија, разговор, усно излагање

Наставни форми Индивидуална работа, фронтална, работа во група.

Времетраење 90 •  120 минути

ОРГАНИЗАЦИЈА И ТЕК НА АКТИВНОСТА

Контекстуализација Часот започнува со тоа што наставниците ги поздравуваат учениците и 
ги мотивираат за работа. Им се објаснува на учениците што ќе се прави 
и како е организиран часот. Им се објаснува дека во секој момент може 
да го прекинат часот и да прашаат доколку имаат нешто нејасно. Со 
учениците се разговара за мир, а потоа секој ученик е должен да земе 
ливче пред себе и да го подели на два дела. Наставниците понатаму го 
водат часот и ја следат работата на учениците.  

Активности на наставникот Активности на учениците

Воведна
Активност

• Наставниците/наставничките ги 
мотивираат учениците активно да се 
вклучат во часот, им презентираат кои 
се целите на часот. Им се презентираат 
правилата на однесување во онлајн 
училницата.

• Користејќи ја техниката „Бура на идеи“, 
наставниците/наставничките им 
поставуваат прашање на учениците: 
- Што е мир? 
- Што е војна?

• И одговорите се запишуваат на табла  
(Whiteboard)

• Ги следат наставниците/
наставничките

• Одговараат на 
прашањата поставени 
од наставниците/
наставничките
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Главна активност • Еден од наставниците кој е задолжен 
за овој дел од часот им презентира и 
дефинира што е мир, а што е војна.

• Наставникот/наставничката кој ја води 
активноста, ги дели учениците во две 
групи.    

• Ги замолува учениците да земат пред себе 
ливче хартија и да го поделат на два дела, 
едниот дел ќе го означат со зборот МИР а 
другиот дел на листот ќе напишат ВОЈНА. 

• Наставникот отвора Word документ или  
Whiteboard и ги запишува двете азбуки и 
македонската (кирилична поддршка ) и 
албанската (латинична поддршка). 

• Учениците треба да смислат зборови 
на дадената буква и да ги вметнат во 
соодветното место – Мир или Војна.

• Првата група на ученици ја работат 
азбуката од буквата А• М на македонски, а 
истовремено смислуваат зборчиња и на 
албански од A• M.  

• Втората група на ученици ја работат 
азбуката од Н• Ш на македонски јазик, а 
истовремено смислуваат зборчиња со 
буквите од албанската азбука од N• Zh.

• Наставникот/наставничката ги дава 
насоките за работа.

• Во секоја група има по најмалку 2 
наставници кои ја следат работата на 
учениците.

• Наставникот/наставничката ја следи 
работата на учениците, забележува во 
Word или во Whiteboard букви кои што 
веќе поминале.

• Наставникот/наставничката ги мотивира 
учениците, им помага при некои 
проблематични букви.

• Наставникот ги потсетува за 
преостанатото време за завршување на 
задачата.

• Наставникот/наставничката поставува 
прашање:

- Каде имавте повеќе зборови?
-  Кои зборови не знаевте каде да ги 

сместите?
• Наставникот/ наставничката ги спојуваат 

двете букви и ја презентираат азбуката на 
мирот на учениците кои самите ја создале.

• Ги следат насоките на 
наставниците

•  Ги следат насоките 
на наставникот/
наставничката.

• Поставуваат прашања
• Ги следат наставниците
• Решаваат со запишување 

на поими за зададените 
букви од азбуката

• Поставуваат прашања, 
бараат помош 
од наставникот/
наставничката.

• Учениците го слушаат 
наставникот.

• Учениците разговараат и 
одговараат на прашањата.

• Учениците ја следат 
работата на наставникот/
наставничката

Активности на наставникот Активности на учениците
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Завршна активност • Наставникот на екран им ја прикажува 
техниката на триаголници.

• Наставникот/наставничката објаснува 
како се користи оваа техника, односно 
како се пополнуваат триаголниците.

• Учениците го 
следат наставникот/
наставничката.

• Учениците ги пополнуваат 
триаголниците.

Ресурси во прилог 1. Техника триаголници (анекс)

Онлајн ресурси:
1. Листа на позитивни зборови- англиска верзија

https://www.augusta.k12.va.us/cms/lib/VA01000173/Centricity/Domain/778/A_to_Z_of_
Positive_Words%5B1%5D.pdf 

2. Обележувачи- Борба против говорот на омраза на интернет преку 
едукација за човековите права
https://rm.coe.int/16806f9ae4 

3. Азбука за светски мир
https://www.debistrong4peacehopelove.com/an-alphabet-for-world- peace---poster.html

Активности на наставникот Активности на учениците

Линкови:

https://www.augusta.k12.va.us/cms/lib/VA01000173/Centricity/Domain/778/A_to_Z_of_Positive_Words%5B1%5D.pdf 
https://www.augusta.k12.va.us/cms/lib/VA01000173/Centricity/Domain/778/A_to_Z_of_Positive_Words%5B1%5D.pdf 
https://rm.coe.int/16806f9ae4 
https://www.debistrong4peacehopelove.com/an-alphabet-for-world- peace---poster.html
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И тие се нашите херои
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ОПЕРАТИВЕН ПЛАН НА АКТИВНОСТА

Наслов на активноста И тие се нашите херои

Цели на активноста •  Идентификување на појавите од секојдневниот живот кои можат 
позитивно да влијаат во градење на мултиетничко општество

•  Разбирање дека спортот може да биде појдовна точка која успешно 
придонесува во градењето на заедништвото, заемна соработка, 
припадност и соживот.

Исходи/Очекувани 
резултати

• Поттикнување на учениците самостојно да применуваат одговорно 
однесување во градењето на мултикултурно општество и соживот.

Соодветно за возраст 12-14 години

Наставни методи Дијалошка, демонстративна
Наставни форми Индивидуална, групна

Времетраење Еден час
ОРГАНИЗАЦИЈА И ТЕК НА АКТИВНОСТА

Контекстуализација • Неодамнешен успех на македонската фудбалска репрезентација (пласман 
на европско првенство со екипа која негува изразит мултиетнички 
карактер) со својата победа покажа дека радоста на успехот е заедничка 
и е совршен пример за надминување на сите разлики и бариери, како во 
самата репрезентација така и на национално ниво.

• Ваквите примери заслужуваат посебно место и треба постојано да се 
истакнуваат како позитивен пример за соработка, емпатија и заедништво. 

  Активности на наставникот   Активности на учениците

Воведна

Активност

• Се поставуваат прашања на учениците: 
1. Кој ви е омилен фудбалер од 

македонската репрезентација? 
2. Зошто е тој твојот омилен фудбалер?
3. Дали знаеш како ја истакнува 

општествената одговорност твојот 
омилен фудбалер?

• Даваат одговори на прашањата.
• Истакнуваат сопствени 

размислувања.
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Главна активност • Наставникот ги дели учениците во 
4 групи. Секоја група добива ист 
материјал поврзан со македонската 
фудбалска репрезентација: изјави 
на некои фудбалери, наслови на 
портали кои известувале за победата 
на македонската репрезентација 
над германската и за пласманот на 
македонската репрезентација, како и 
дел од фотографии од натпреварите. 

• Учениците работат во група врз 
основа на дадениот материјал 
изготвен од страна на 
наставникот при што разменува 
свои идеи, размислувања, 
знаење со соучениците. 

• Секоја група треба да креира 
приказна од понудената 
фотографија при што особено 
внимание треба да се обрне 
во креирањето на графит како 
порака која би се упатила до 
јавноста за градење на соживот 
и мултикултурализам.

Завршна активност Секоја група споделува своја изработена презентација како и графит.

Ресурси во прилог Онлајн ресурси:
1. Наслови од портали, изјави од фудбалери, фотографии:
https://www.gol.mk/fudbal/emotivna-poraka-na-elmas-igravte-za-bate-goran-za-cela-

makedonija 
2. Видео: Голот на Пандев со кој се пласиравме на ЕУРО 2020.
https://www.youtube.com/watch?v=1MiW11xu6Og 

Активности на наставникот Активности на учениците

https://www.gol.mk/fudbal/emotivna-poraka-na-elmas-igravte-za-bate-goran-za-cela-makedonija
https://www.gol.mk/fudbal/emotivna-poraka-na-elmas-igravte-za-bate-goran-za-cela-makedonija
https://www.youtube.com/watch?v=1MiW11xu6Og
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Меѓу нас, а за нас
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ОПЕРАТИВЕН ПЛАН НА АКТИВНОСТА

Наслов на активноста Меѓу нас, а за нас

Цели на активноста • Споделување заедничка тема за заемна соработка и запознавање меѓу 
учениците.

• Истакнување на личност која може да послужи како позитивен пример 
за заедништво.

• Придонесување во градењето мултиетничко и демократско општество.

Исходи/Очекувани 
резултати

• Формирање позитивни ставови на поединци подготвени да ги прифатат 
оние кои се различни од нив по етничка и верска припадност.

• Градење на самосвест за заедништво и негова примена во 
секојдневниот живот

Соодветно за возраст 12-14 години

Наставни методи Дијалошка, демонстративна

Наставни форми Индивидуална, групна

Времетраење Еден час

ОРГАНИЗАЦИЈА И ТЕК НА АКТИВНОСТА
Контекстуализација • Личности од културата, науката, спортот и др. кои дале свој придонес 

и со сопствен пример можат да бидат инспирација за градење на 
заедништво, соработка, почитување во едно мултикултурно општество. 
Тоа овозможува тие да се афирмираат како примери за секој поединец 
во државата.

Активности на наставникот Активности на учениците

Воведна

Активност

• Наставникот поставува прашања 
со цел да поттикне дискусија и 
размислување за дадената тема:
1. Што подразбирате под поимот 

заедништво? 
2. Сподели лично искуство за 

заедништво!
3. Наведи карактеристики на 

личноста која според тебе е 
симбол на заедништво!

• Даваат одговори на прашањата.
• Истакнуваат сопствени 

размислувања.
• Разменува идеи и мислења со 

останатите соученици.
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Главна активност • Наставникот дава насоки 
за подготовка на постер - 
презентација за личност која 
што може да биде симбол на 
заедништво.

• Наставникот им посочува на 
учениците дека оваа активност 
е индивидуална и секој треба 
да ја сработи во Ворд (Word) 
документ и потоа да ја сподели 
(преку опцијата Share screen) со 
останатите ученици.

• За оваа активност наставникот ги 
мотивира учениците да користат 
интернет.

• Им посочува дека оваа активност 
треба да ја завршат за 10 минути.

• Ги потсетува учениците дека 
презентирањето не треба да биде 
предолго, туку да ги има само 
најзначајните елементи.

• Наставникот го следи 
презентирањето на секој ученик. 

• Наставникот кажува популарни 
изјави од истакнати личности.

• Модерира работа меѓу 
учениците, поттикнува дискусија, 
наведува ученици да донесат 
самостојни заклучоци.

• Самостојна работа и изработка на 
постер - презентација 

• Секој ученик споделува своја 
постер - презентација за личност 
за која се определил дека може да 
биде симбол на заедништво.

• Даваат сопствени видувања на 
веќе определени изјави кои 
наставникот ги издвоил од одделни 
личности од секојдневието или 
минатото (блиско и далечно).

Завршна активност • Се поставуваат прашања на 
учениците
Од приложените презентации 
што можеме да заклучиме:
1. Кои личности и од која област 

преовладуваат од вашите 
излагања?

2. Што ве мотивираше да ги 
одберете токму тие личности?

3. На кој начин вие 
придонесувате за заедништвото 
и соработка во вашата околина 
и пошироко?

• Учениците даваат одговори на 
поставените прашања при што 
истакнуваат сопствени идеи за 
дадената тема.

• Креираат можни решенија за 
надминување на бариерите 
поврзани со заедништвото и 
соживотот.

Активности на наставникот Активности на учениците
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Политиката е женски род
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ОПЕРАТИВЕН ПЛАН НА АКТИВНОСТА

Наслов на активноста Политиката е женски род

Цели на активноста • Учениците да се запознаат со биографиите на одредени жени 
политичарки во светот и кај нас и да направат споредба на нивните 
политички кариери.

• Учениците да изнесат свои мислења во однос на тоа дали жените се 
подеднакво застапени во политиката за разлика од мажите, дали има 
разлика во присутноста на жената во политиката во минатото и денес.

• Да го сфатат значењето на улогата на жената во политиката.
• Да ја проценат способноста на жените политичарки во минатото и денес 

во однос на извршувањето на политички и државнички функции.
• Да ги воочат разликите преку водење политика од женска и машка 

перспектива.

Исходи/Очекувани 
резултати

• Учениците прават споредба на политичките кариери на значајни 
жени политичарки во однос на нивната одговорност кон вршење на 
функцијата.  Изнесуваат свои ставови за потребата од рамноправност 
при извршувањето политички функции.

 
Соодветно за возраст   Средно образование

Наставни методи   Дијалошки метод, монолошки метод, демонстрација на фотографии, 
дискусија, вежба „возење со воздушен балон“, донесување заклучоци.

Времетраење 70 минути

ОРГАНИЗАЦИЈА И ТЕК НА АКТИВНОСТА
Контекстуализација • Учениците изнесуваат свои ставови за застапеноста на жената во 

политиката, поделени во групи анализираат биографии на жени што 
се занимавале со политика преку вежбата „Возење со воздушен балон“ 
и издвојуваат политичарки кои според нив најдобро ја извршувале 
својата функција и стекнале популарност кај граѓаните.

   Активности на наставникот   Активности на учениците

Воведна
Активност

• Наставникот ги запознава учениците со 
типот на часот и со активностите.

Наставникот поставува прашања: 
1. Дали сметате дека жените се доволно 

застапени во политиката? 
2. Дали има разлика од минатото и денес 

во однос на учеството на жената во 
политиката?           

• Наставникот им покажува Power Point  
презентација за препознавање на жени 
политичарки.  

                        
15 минути

• Учениците слушаат додека 
наставникот ги објаснува 
активностите на часот.

• Одговараат на прашањата 
поставени од наставникот.

• Изнесуваат свои ставови за 
застапеноста на жената во 
политиката во светот и кај 
нас.                              
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Главна активност • Наставникот покажува фотографии 
од  жени од областа на политиката на 
светско и локално ниво и бара од нив да 
ги препознаат.  

• Наставникот ги дели учениците во три 
групи по 6 ученици. 

• Секоја група добива материјал со 
кратки биографии на значајни жени 
политичарки во светот и кај нас. 

• Ги запознава учениците со вежбата 
„Возење со воздушен балон“ (учениците 
треба да замислат дека се возат во 
воздушен балон во кој  патуваат со 
уште 10 патнички кои се занимаваат со 
политика. Поради настанати проблеми, 
за да остане балонот во воздух можат да 
останат само тројца од неговите патници. 
Секоја група ученици треба да одлучи 
кои патници да ги задржи).

• Им задава критериуми на учениците 
според кои треба да се водат при 
елиминирање на патниците (соодветно 
одговориле на задачата што ја бара 
функцијата, покажувале емпатија кон 
обичниот човек, поседувале високи 
морални вредности, разбивале 
стереотипи и предрасуди). Им помага на 
групите, ги поттикнува на размислување. 
25минути

ПАУЗА
                
• Наставникот ги следи презентациите на 

учениците. 
15 минути

• Препознаваат личности на 
фотографиите.

• Учениците се делат во 
групи.

• Ги читаат биографиите 
на жени од областа на 
политиката.

• Дискутираат и разменуваат 
мислења кои политичарки 
да ги задржат во балонот 
според критериумите 
зададени од наставникот.

• Презентираат и ги 
образложуваат причините 
поради кои ги задржале 
политичарките.

Завршна активност • Наставникот поставува прашања:
1. Дали некои политичарки се 
повторуваат  во изборот  на различни 
групи? 
2. Дали имавте несогласување додека 
работевте во групите? 
3. Дали во иднина се гледаат во 
политиката?
15 минути

• Учениците одговараат на 
прашањата поставени од 
наставникот.
15 минути

Ресурси во прилог • Power point презентација користена на часот за препознавање на жени. 
(анекс) 

• Word документ со кратки биографии на значајни жени политичарки. 
(анекс)

Линкови:

Активности на наставникот Активности на учениците
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Првата заедничка влада 
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ОПЕРАТИВЕН ПЛАН НА АКТИВНОСТА

Наслов на активноста Првата заедничка влада

Цели на активноста • Учениците да се запознаат со историските услови во кои е кренато 
Илинденското востание и е создадена Крушевската Република.

• Да го поврзат заедништвото на Македонците, Власите и Албанците со 
ослободувањето на Крушево и функционирањето на Републиката.

• Да го увидат мултинационалниот придонес во креирањето и десетдневното 
одржувањето на народната власт во ослободено Крушево. 

• Да го истакнат значењето на Крушевскиот манифест во остварување на 
желбата за соживот и заедничката борба против ропството и тиранијата.

• Да се запознаат со Крушевската Република како најголемо достигнување во 
периодот на Илинденското востание.

Исходи/Очекувани 
резултати

• Учениците да поседуваат знаења за начинот и условите во кои е формирана 
Крушевската Република, да знаат да изведат заклучоци и да го поврзуваат 
заедништвото на Македонците, Албанците и Власите во Илинденското 
востание, да развијат чувство за моќта на заедништвото.

Соодветно за возраст   средно образование

Наставни методи   Дијалошки  метод,  монолошки  метод,  „бура на идеи“, презентирање 
филм, играње улоги, демонстрација на фотографии, дискусија, донесување 
заклучоци.

Времетраење  90 – 100 минути

ОРГАНИЗАЦИЈА И ТЕК НА АКТИВНОСТА
Контекстуализација • Крушевската Република е една од поважните теми со кои се сретнуваат 

учениците. Низ часот учениците внимаваат на излагањата на наставникот, 
а преку методот на играње улоги ќе имаат можност да истражат и да се 
постават на местото на предводниците на Крушевската Република. Ќе 
развиваат вештини за носење заклучоци врз историски податоци. 

  Активности на наставникот   Активности на учениците

Воведна
Активност

• Наставникот ги запознава учениците со типот 
на часот и со активностите.

• Наставникот бара од учениците преку методот 
„бура на идеи“ да се повикаат на сите знаења 
што ги поседуваат за Илинденското востание. 
10 минути

• Учениците слушаат 
додека наставникот ги  
објаснува активностите 
на часот.

• Учениците ги изнесуваат 
сите своите знаења за 
Илинденското востание.
10 минути
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Главна активност • Наставникот преку кратко излагање ги 
запознава учениците со историските услови 
и начинот на кој е формирана  Крушевската 
Република, притоа користи фотографии 
поврзани со Крушевската Република.

• Ги истакнува државните органи кои се 
составени од претставници на сите три етнички 
групи. Прикажува фотографии од привремената 
влада во состав на:

• Дину Вангел, Димитар Секулов, Ѓорѓи Чаче, 
Николаќи Баљу, Теохар Нешков, Христо 
Ќурчиев.

• Го чита Крушевскиот манифест.
• Споделува инсерт од играниот филм 

„Републиката во пламен“.           
   20 минути

• Наставникот ги дели учениците во шест групи 
по 3 ученици. Секоја група добива задача која 
треба да ја изработи.

• Петте групи добиваат улога на посебни ресори 
од крушевската влада, кои се историски 
автентични и една група добива улога на 
странски новинари. 
1.Првата група го добива Ресорот за 
реквизиции.
2. Втората група го добива Ресорот за судство
3. Третата група го добива Ресорот за полиција.
4. Четвртата група го добива Ресорот за исхрана 
и прозводство.
5. Петтата група го добива Санитарниот ресор.

• Секоја од групите ресори има задача да 
изработи план за работа за наредните години 
во ослободената република.     

   25 минути

  Пауза

• Групата новинари прават интервју со ресорите,  
поставуваат прашања,  лидерите на групите 
даваат одговори. 

   15 минути (секоја група по 3 минути)
 
• Наставникот преку кратко излагање 

ја потенцира пожртвуваноста на 
револуционерите и востаниците (четата 
на Питу Гули) во одбраната на Републиката 
и го објаснува заземањето на Крушево од 
османлиската војска.

   10 минути

• Учениците го следат 
излагањето на 
наставникот.

• Го проследуваат 
извадокот од играниот 
филм преку кој добиваат 
поголема визуелизација 
за просторот и  времето.                  

• Учениците се делат 
во групи групите. 
Дискутираат и 
изработуваат план за 
работа, подготвуваат 
прашања.

• Лидерите на групите го 
претставуваат својот 
ресор и одговараат 
на прашањата на 
новинарите. 

Активности на наставникот Активности на учениците
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Завршна активност • Наставникот поставува прашања:
1. Што мислите на што се должи 

ослободувањето на Крушево и формирањето 
на Крушевската Република? 

2. Што придонело да има толку силно 
заедништво?

3. Во што се состои значењето на Манифестот 
на Крушевската Република?

4. Што научивме денес од минатото?                          
   15 минути

• Учениците одговараат 
на прашањата поставени 
од наставникот и 
изнесуваат свои 
мислења и ставови 
за важноста на 
заедништвото во 
постигнувањето успех.

   15 минути

Ресурси 1. Крушевски манифест (анекс)
2. Фотографии (анекс)

Онлајн ресурси:

3. Игран филм: „Републиката во пламен“ 
     https://www.youtube.com/watch?v=uhAI2R4hWRk, 
   16-26 минута

4. Користена литература:  
   Крсте Биковски. Историја на македонскиот народ. Т.3, Македонија во 

деветнаесеттиот век до Балканските војни (1912-1913), 300-308, 331-336. 
Скопје: Институт за национална историја, 2003. 

     Активности на наставникот Активности на учениците

Линкови:

https://www.youtube.com/watch?v=uhAI2R4hWRk
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Жените во Македонија - Жени хероини
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ОПЕРАТИВЕН ПЛАН НА АКТИВНОСТА

Наслов на активноста Жените во Македонија - Жени хероини

Цели на активноста • Да ги увидат разликите во улогата на жената во различи историски 
периоди.

• Да го истакнат мотивот за нивната активност.
• Да го проценат придонесот на жените во различни историски периоди.

Исходи/Очекувани 
резултати

• Го препознаваат периодот во кој дејствувале споменатите личности.
• Ги анализираат различните пристапи во борбата на жените во одредени 

историски периоди.

Соодветно за возраст Од 16 до 18 години

Наставни методи Разговор, текст, играње улоги, објаснување, презентација, донесување на 
заклучоци

Времетраење Два школски часа (90 минути).

ОРГАНИЗАЦИЈА И ТЕК НА АКТИВНОСТА
Контекстуализација • Проучувајќи го минатото на светската и нашата историја, секогаш се 

сретнуваме со херои кои одбележале одредени историски периоди. Ако 
ги погледнеме историските извори, учебниците, спомениците, секогаш 
се поврзани со машки херои. Но што се случува со жените, каква е 
нивната улога во промените кои се случувале во општествата? Денес ќе 
зборуваме токму за тие хероини кои со своите активности биле чекор 
напред пред останатите жени.

Активности на наставникот Активности на учениците

Воведна
Активност

• Наставникот ја користи техниката 
„Бура на идеи“ и на тој начин ги 
поттикнува учениците да ги искажат 
нивните ставови поврзани со поимот 
херој/хероина.

• Што прво ви паѓа на памет кога ќе се 
спомне терминот херој/хероина?

• Наставникот ги забележува одговорите 
на учениците.

• Учениците треба да ги 
истакнат нивните ставови и 
размислувања за поимот херој/
хероина.

• Ги кажуваат своите погледи и 
мислења.
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Главна активност • Наставникот ја објаснува техниката 
играње улоги. 

• Ги дели учениците во 3 групи и одбира 
по двајца лидери во секоја група.

• Секоја група добива по две хероини 
коишто треба лидерите да ги 
презентираат во прво лице. 

• Првата група ги добива Сирма Војвода 
и Роса Плавева.
Наставникот поставува прашања:
- Во кој период дејствувале овие 

хероини?
- Каква е нивната улога во соодветниот 

историски период?
- Зошто ги сметаме за хероини?

• Втората група ги добиваат Ибе 
Паликуќа и Веселинка Малинска.
Наставникот поставува прашања:
- Во кој период дејствувале овие 

хероини?
- Каква е нивната улога во 

соодветниот историски период?
- Зошто ги сметаме за хероини?

• Третата група ги добива Атина Бојаџи и 
Мајка Тереза.
Наставникот поставува прашања:
- Во кој период дејствувале овие 

хероини?
- Каква е нивната улога во 

соодветниот историски период?
- Зошто ги сметаме за хероини?

• Ја насочува дискусијата.
• Дава работни задачи.
• Активно ги вклучува учениците во 

дискусијата.
• Ја следи работата на учениците.

• Внимателно ги следат 
инструкциите на наставникот.

• Се договараат меѓу себе кој да 
биде лидер.

• Ги презентираат добиените 
биографии.

• Одговараат на прашањата по 
завршената презентација.

• Го даваат своето мислење и 
видување.

• Поставуваат прашања.
• Ги презентираат добиените 

биографии.
• Одговараат на прашањата по 

завршената презентација.
• Го даваат своето мислење и 

видување.
• Поставуваат прашања.
• Ги презентираат добиените 

биографии.
• Одговараат на прашањата по 

завршената презентација.
• Го даваат своето мислење и 

видување.
• Поставуваат прашања.
• Ги презентираат добиените 

биографии.
• Одговараат на прашањата по 

завршената презентација.
• Го даваат своето мислење и 

видување.
• Поставуваат прашања.
• Дискутираат.

Активности на наставникот Активности на учениците
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Завршна активност • Наставникот отвора Word (или 
некој друг формат) документ.

• Го споделува со учениците и во 
него запишува:
- Што научив денес?

• Ги замолува учениците да 
направат кратки белешки што 
научиле.

• Им дава простор 5 минути да 
размислат.

• Ги  следи и запишува 
одговорите од учениците.

• Учениците ја следат работата 
на наставникот.

• Размислуваат и фаќаат 
забелешки за поставеното 
прашање.

• Креваат рака и го споделуваат 
она што го запишале во 
забелешките.

Ресурси во прилог Биографиите на Сирма војвода , Злата Мегленска,  Роза Плавева, 
Фани Кочовска –Цветковиќ, Ибе Паликуќа, Веселинка Малинска, 
Атина Бојаџи, Мајка Тереза

Линкови:

Активности на наставникот Активности на учениците
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Да ги запознаеме помалите етнички заедници во нашата земја
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ОПЕРАТИВЕН ПЛАН НА АКТИВНОСТА

Наслов на активноста Да ги запознаеме помалите етнички заедници во нашата земја

Цели на активноста • Да се запознаат со минатото и културата на помалите етничките 
заедници.

Исходи/Очекувани 
резултати

• Ги идентификуваат помалите етничките заедници во Македонија.
Знаат за нивното потекло. 

Соодветно за возраст Од 16 до 18 години

Наставни методи Разговор, текст, објаснување, презентација, донесување заклучоци.
Наставни форми Индивидуална, групна.
Времетраење Еден час од 45 минути

ОРГАНИЗАЦИЈА И ТЕК НА АКТИВНОСТА

Контекстуализација • Нашата држава е мултиетничка. Дел од етничките заедници се 
спомнати во Уставот, а дел не се. Преку часот ќе се запознаеме со 
историјата и положбата на помалите етнички заедници.

Активности на наставникот Активности на учениците

Воведна
Активност

• Наставникот дава насоки за 
пополнување на табелата ЗСН. 

• Табелата се пополнува 
индивидуално, така што во 
секоја колона се запишуваат 
одговорите на следното 
прашање:
- Кои помали етнички заедници 
живеат во Македонија и што 
знаете за нив?

• Колоната Што знам? Треба да 
се пополни со она што го знаат 
учениците.

• Колоната Што сакам да знам? 
Ја пополнуваат со тоа што 
мислат дека го знаат.

• Последната колона Што 
научив? Ја оставаат за крај на 
часот.

• Учениците ја пополнуваат 
табелата ЗСН во  првата колона 
пишуваат што знаат а во 
втората колона што сакаат да 
дознаат за етничките заедници 
во Македонија 

• Одговараат на зададените 
задачи од наставникот.
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Главна активност • Наставникот ги дели учениците 
во 5 групи.

• Секоја група работи на 
истражување за една помала 
етничка заедница: Турци, Роми, 
Срби, Бошњаци и Власи.

• На учениците им се кажува да 
истражуваат на интернет за да 
најдат податоци за етничката 
група.

• По завршување на групната 
работа, наставникот ја води 
сесијата каде што секоја група 
ги претставува своите наоди.

• Наставникот ја насочува 
дискусијата.

• Дава работни задачи.
• Активно ги вклучува учениците 

во дискусијата.

• Учениците истражуваат 
за минатото и животот на 
помалите етнички групи 
кои живеат во Македонија и 
запишуваат поважни детали.

• Секоја група избира презентер 
кој нè запознава со етничката 
заедница на која што работела 
таа група.

Завршна активност • Им дава задача на учениците да 
ја пополнат последната колона 
во табелата ЗСН: Што научив за 
секоја од етничките заедници?

• Активно следат што 
запишуваат учениците.

• Учениците ја пополнуваат 
последната графа  Што научив.

Ресурси во прилог Табела ЗСН

Линкови:

Активности на наставникот Активности на учениците
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Анекси
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Календар

Календар
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Календар
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Како го сметаме времето?

 Евреите го сметаат времето од создавањето на светот,
 Старите Египјани според владеењето на Фараоните,
 Хелените според Олимписките игри,
 Римјаните според создавањето на градот Рим
 Христијаните според раѓањето на Исус Христос
 Муслиманите од преселбата на Мухамед од Мека во градот 

Медина.
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Како го сметаме времето?

 Евреите го сметаат времето од создавањето на светот,
 Старите Египјани според владеењето на Фараоните,
 Хелените според Олимписките игри,
 Римјаните според создавањето на градот Рим
 Христијаните според раѓањето на Исус Христос
 Муслиманите од преселбата на Мухамед од Мека во градот 

Медина.

Што е 
календар?

 Кога зборуваме за календарот, 
пред се, треба да знаеме дека 
календарот е еден вид на систем 
за организирање на деновите со 
општествени, религиозни, или 
административни цели.

 Се ова се прави со тоа што им се 
даваат имиња на одредени 
временски периоди, 
денови,недели,месеци и години.

*Името каледндар доаѓа од латинскиот збор 
kalendae – назив за првиот ден од секој месец.
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Видови на календари

 Наједноставниот календар е јулијанскиот календар, кој 
едноставно ги брои деновите после одреден датум. Други 
видови на календари се:

• Календар кој ги брои само седмиците - не е во општа 
употреба.

• Година, месец, ден - најчест вид на календар, меѓу кои 
спаѓаат грегоријанскиот календар,исламскиот 
календар и еврејскиот календар.

• Календар кој е во склад со движењето на Венера, каков што 
биле календарите во древен Египет.

• И уште многу други.
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Видови на календари

 Наједноставниот календар е јулијанскиот календар, кој 
едноставно ги брои деновите после одреден датум. Други 
видови на календари се:

• Календар кој ги брои само седмиците - не е во општа 
употреба.

• Година, месец, ден - најчест вид на календар, меѓу кои 
спаѓаат грегоријанскиот календар,исламскиот 
календар и еврејскиот календар.

• Календар кој е во склад со движењето на Венера, каков што 
биле календарите во древен Египет.

• И уште многу други.

 Грегоријанскиот 
календар денес се 
користи во Европа, но 
и во поголемиот дел 
од светот. Името го 
добива по папата 
Григориј XIII, кој што 
со декрет го 
прифатил истиот.

 Годината во 
Грегоријанскиот 
календар е поделена 
на 12 месеци.

Бр. Име Денови
1 јануари 31

2 февруари 28 или 29

3 март 31

4 април 30

5 мај 31

6 јуни 30

7 јули 31

8 август 31

9 септември 30

10 октомври 31

11 ноември 30

12 декември 31
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Бр. Име

1 понеделник

2 вторник

3 среда

4 четврток

5 петок

6 сабота

7 недела

Грегоријанскиот календар е сончев календар, зависи од вртењето 
на Земјата околу Сонцето. Според грегоријанскиот календар 
секоја година има 365,2425 дена, секој ден 24 часа, секој час 60 
минути, секоја минута 60 секунди.
Период од седум дена се нарекува седмица. Деновите од 
седмицата се:
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Бр. Име

1 понеделник

2 вторник

3 среда

4 четврток

5 петок

6 сабота

7 недела

Грегоријанскиот календар е сончев календар, зависи од вртењето 
на Земјата околу Сонцето. Според грегоријанскиот календар 
секоја година има 365,2425 дена, секој ден 24 часа, секој час 60 
минути, секоја минута 60 секунди.
Период од седум дена се нарекува седмица. Деновите од 
седмицата се:

 Наша цел е да направиме 
еден Мултиетнички календар, 
кој ќе ги содржи празниците 
од различни етнички групи во 
Македонија.
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Однапред подготвен календар
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Недела Понеделник Вторник Среда Четврток Петок Сабота
1 2

Нова година,  
Ден на 
семејството

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30
Ден на српската 
заедница, Ден 
на холокаустот

Ден на заштита 
на личните 
податоци

31
Ден против 
пушењето

Јануари
2021

Мултиетнички календар
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Февруари
2021

Мултиетнички календар

Недела Понеделник Вторник Среда Четврток Петок Сабота
1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20
Ден на љубовта Светски ден на 

социјалните 
права

21 22 23 24 25 26 27
Ден на 
мајчиниот јазик

28
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Недела Понеделник Вторник Среда Четврток Петок Сабота
1 2 3 4 5 6

Ден на 
граѓанство

Светски ден на 
книгата

7 8 9 10 11 12 13
Прво училиште на 
албански јазик

Ден на жената

14 15 16 17 18 19 20
Светски ден на 
среќата

21 22 23 24 25 26 27
Ден на поезијата, 
Ден на дрвото, 
Ден на Пролетта, 
Ден на расна 
дискриминација

Светски ден на 
театарот

28 29 30 31

Март
2021

Мултиетнички календар

Последната седмица од март е седмица на солидарноста
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Април
2021

Мултиетнички календар

Недела Понеделник Вторник Среда Четврток Петок Сабота
1 2 3

Ден на шегата Меѓународен 
ден на книгата 
за деца

4 5 6 7 8 9 10
Светски ден на 
здравјето

Светски ден на 
Ромите

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24
Ден на 
планетата Земја

Ден на книгата

25 26 27 28 29 30
Ден за борба 
против маларија

Светски ден 
на кучињата 
водичи
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Недела Понеделник Вторник Среда Четврток Петок Сабота
1

Ден на трудот

2 3 4 5 6 7 8
Ден на сонцето Меѓународен ден 

на пожарникарите
Ден на 
македонскиот 
јазик

Ден на Црвениот 
крст и Црвената 
полумесечина

9 10 11 12 13 14 15
Ден на 
победата над 
фашизмот и ден 
на ЕУ

Меѓународен 
ден на 
медицинската 
сестра

Ден на 
семејството

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29
Меѓународен 
ден на Власите

Ден на 
сесловенските 
просветители

Наим Фрашери 

30 31

Мај
2021

Мултиетнички календар
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Јуни
2021

Мултиетнички календар

Недела Понеделник Вторник Среда Четврток Петок Сабота
1 2 3 4 5

Светски ден 
на животната 
средина

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26
Ден на музиката

27 28 29 30
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Јули
2021

Мултиетнички календар

Недела Понеделник Вторник Среда Четврток Петок Сабота
1 2 3

Меѓународен 
ден на 
соработката

4 5 6 7 8 9 10
Светски ден на 
Чоколадата

11 12 13 14 15 16 17
Светски ден на 
популацијата

18 19 20 21 22 23 24
Светски ден на 
скокањето

Светски ден за 
борба против 
Кока- Кола

25 26 27 28 29 30 31
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Август
2021

Мултиетнички календар

Недела Понеделник Вторник Среда Четврток Петок Сабота
1 2 3 4 5 6 7

Денот на 
Републиката 
( Илинденско 
востание) 

8 9 10 11 12 13 14
Меѓународен 
ден на 
сиромашните

Меѓународен 
ден на младите

15 16 17 18 19 20 21
Денот на АРМ Светски ден на 

хуманитарни 
работници

Денот на 
напуштените 
животни

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31
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Септември
2021

Мултиетнички календар

Недела Понеделник Вторник Среда Четврток Петок Сабота
1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11
Ден на независнота 
на Република 
Македонија

12 13 14 15 16 17 18
Ден на 
татковците

Денот на 
демократијата

Ден на 
еврејската 
заедница

Светски ден на 
геолозите

19 20 21 22 23 24 25
Ден на мирот Ден без 

автомобили

26 27 28 29 30
Светски ден на 
чисти планини

Ден на туризмот Меѓународен 
ден на 
Бошњаците
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Октомври
2021

Мултиетнички календар

Недела Понеделник Вторник Среда Четврток Петок Сабота
1 2

Меѓународен ден 
за елиминација 
на нуклеарното 
оружје

3 4 5 6 7 8 9
Денот на 
животните

Светски ден на 
наставниците

10 11 12 13 14 15 16
Светски ден на 
менталното 
здравје

Ден на востанието 
во Македонија

Ден на Никола 
Миѓени

17 18 19 20 21 22 23
Ден на 
Македонската 
револуционерна 
борба

24 25 26 27 28 29 30

31
Ден на 
вештерките
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Ноември
2021

Мултиетнички календар

Недела Понеделник Вторник Среда Четврток Петок Сабота
1 2 3 4 5 6

Светски ден за 
веганите

7 8 9 10 11 12 13
Светски ден 
на Добрината 
(љубезноста)

14 15 16 17 18 19 20
Светски ден на 
дијабетис

Интернационален 
ден на мажите

Светски ден 
за правата на 
децата

21 22 23 24 25 26 27
Ден на 
албанската 
азбука

28 29 30
Ден на 
албанското 
знаме
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Декември
2021

Мултиетнички календар

Недела Понеделник Вторник Среда Четврток Петок Сабота
1 2 3 4

Светскиот ден 
на ХИВ

Интернационален ден 
на лицата со посебни 
потреби

5 6 7 8 9 10 11
Светски ден на 
волонтерите

Ден на Св. 
Климент 
Охридски

Ден на 
анти- корупцијата

Светски ден на 
човековите права

Ден на 
планината

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25
Ден на 
турскиот 
јазик

Светски ден на 
Математиката

26 27 28 29 30 31
Нова Година
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Техника триаголници
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• Во оваа техника треба да се одговорат прашањата и да се вметнат во посочените полиња. Се одговара на 
следните прашања:

- Што забележав (во текот на часот)? 
- Што ќе направам (дали ќе продолжам и понатаму да користам некои зборови)?
- Што открив (значење на некој збор и сл.)?
- Кои прашања си ги поставувам (поврзано со мировната азбука)?

Што забележав?
Кои прашања си ги 
поставувам?

Што ќе направам? Што открив?
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Политиката е женски род
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Британска премиерка (1979 – 1990)

„Ако сакате нешто да биде кажано, прашајте маж. 
Ако сакате нешто да биде направено, обратете се 

кај жена.“
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Критериуми:

• соодветно одговориле на задачата што ја бара функцијата
• покажале емпатија кон обичниот човек
• поседувале високи морални вредности
• разбивале стереотипи и предрасуди
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Индира Ганди била индиска премиерка и истакната лидерка на 
движењето на неврзаните. Била единственото дете на Џавахарлал 
Нехру, премиерот на Индија. Студирала во Индија и на Универзитетот во 
Оксфорд. Во 1942 година се омажила за Ферозе Ганди, член на индискиот 
национален конгрес и го зела неговото презиме (иако го имала истото 
презиме како Махатма Ганди, политичар кој помогнал во остварување на 
индиската независност), не биле роднини. Во 1959 година ѝ била дадена 
висока позиција: претседателка на партијата, а во 1966 година добила 
вистинска власт кога станала лидерка на Конгресната партија, а подоцна 
и премиерка. Како премиер била позната по својата непопустлива 
политика и дотогаш невидена централизација на моќта. Вовела важни 
реформи, вклучувајќи ја реформата за строга контрола на популацијата. 
Во 1971 година ги мобилизирала индиските воени сили против Пакистан 
поради отцепувањето на Источен Бенгал. Го предвидела отцепувањето 
на Сиките во 1974 година. Обвинета е за кршење на законите за избори 
во 1975 година, објавила вонредна состојба во државата, ги затворала 
противниците и донела многу закони кои ја ограничувале слободата на 
личноста, вовела цензура на печатот. Била поразена следните избори, 
но се вратила на власт во 1980 година. Во 1984 година ѝ наредила на 

ИНДИРА ГАНДИ

Индира Ганди (1917-1984)

армијата да оди во комплексот на Златниот храм на Сиките во Амрисар, со намера да го скрши отпорот на 
милитантите што се криеле во внатрешноста на храмот. Околу 450 Сики умреле во борбите. Подоцна во знак 
на одмазда била убиена од нејзиниот телохранител Сик.

Британика енциклопедиски речник: Б-В-Г. Превод: Снежана Вулгаракис, 1-10 (книга 2) стр.151, Скопје: Топер, 2005

https://en.wikipedia.org/wiki/Indira_Gandhi

https://en.wikipedia.org/wiki/Indira_Gandhi
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Клара Цеткин е германска марксистичка тероретичарка, активистка 
и борка за правата на жената. Студирајќи да стане наставничка, Цеткин 
развила врски со движењето на жените и работничкото движење во 
Германија. Во 1878 год. се придружила на Социјалистичката работничка 
партија на Германија. Поради забраната за социјалистичка активност 
во Германија 1878 год., заминала во егзил во Париз. Во текот на 
нејзиниот престој во Париз одиграла важна улога во основањето на 
социјалистичката група Социјалистичка интернационала. Заедно со 
Роза Луксембург, нејзина блиска пријателка и лице од доверба, била 
една од главните фигури на крајно левото револуционерно крило на 
партијата. Цеткин била многу заинтересирана во политиката кон жените, 
вклучувајќи ја борбата за еднакви можности и правото на глас за жената. 
Таа го развила социјалдемократското движење за жените во Германија. 
Таа го започнала првиот „Меѓународен ден на жената“ на 8 март 1910 год., 
отпочнувајќи ја идејата во Копенхаген. Во текот на Првата светска војна, 
Цеткин ја организирала меѓународната социјалистичка антивоена женска 
конфедерација во Берлин во 1915 година. Поради нејзините антивоени 
мислења, таа била апсена неколкупати во текот на војната. Била членка 
на извршниот комитет на Комунистичката интернационала (Коминтерна) 

КЛАРА ЦЕТКИН

Клара Цеткин (1857-1933)

од 1921 до 1933 година и ја претставувала Комунистичката партија на Германија во Рајхстагот. Кога Адолф 
Хитлер и неговата Националсоцијалистичка германска работничка партија ја презеле власта, Комунистичката 
партија на Германија била забранета во Рајхстагот. Тогаш Цеткин заминала во егзил за последен пат, овој пат 
во Советскиот Сојуз каде што починала на возраст од скоро 76 години.

https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D0%A6%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%BD

https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D0%A6%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%BD
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Родена во 1884 година во Њујорк, САД, умрела 1962 година во 
Њујорк, прва дама на САД и дипломатка. Внука на Теодор Рузвелт, таа 
се омажила за далечниот роднина Френклин Делано Рузвелт во 1905 
година. Ги одгледала нивните пет деца и станала активна во политиката по 
заболувањето на нејзиниот маж од парализа. Како прва дама таа патувала 
во САД за да се запознае со условите на животот и со јавното мислење 
за нејзиниот маж и ги поддржувала хуманитарните акции како што се 
оние за добросостојба на децата, за еднакви права и за општествените 
реформи. Во текот на Втората светска војна таа патувала во Британија и на 
Јужниот Пацифик како и до воените бази на САД за да го подигне моралот. 
Таа ја напишала синдикалната реформа, како и неколку книги. По смртта 
на нејзиниот маж била назначена за делегат во ОН, чиешто финансирање 
таа цврсто го подржувала. Како претседавач на Комисијата за човекови 
права помогнала да се напише Нацртот на Универзалната декларација за 
човекови права (1948 год). Во 60-тите години патувала по светот за ООН и 
останала активна во Демократската партија.

Елеонор Рузвелт (1884-1962)

ЕЛЕОНОР РУЗВЕЛТ

Британика енциклопедиски речник: П-С. Превод: Снежана Вулгаракис, 1-10 (книга 8) 132-133, Скопје: Топер, 2005
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Родена е во 1916 година во семејство на богати земјопоседници. 
Будистка по вера, но сепак своето образование го стекнала во католичко 
училиште. Во 1940 година се омажила за Соломон Бандаранаике кој 
подоцна ја основал Партијата за слобода на Шри Ланка (тогашен Целјон) 
и ја водел до победа во 1956 година, по што станал премиер. По неговиот 
атентат во 1959 година, неговата вдовица Сиримаво Бандаранаике станала 
прва жена премиерка во светот во 1960 година и останала на тоа место 
до 1965 година. Нејзината влада вовела демократизација на политичкиот 
систем и прогресивни економски реформи, национализирање на 
странски нафтени компании и развој на систем на верски училишта. За 
време на нејзиниот втор мандат (1970-1977) усвоен е втор устав со кој 
државата била прогласена за република и го сменила името во Шри Ланка. 
Била активна во движењето на неврзаните. За време на вториот мандат 
почнала да ја прифаќа социјалистичката ориентација во внатрешната и 
во надворешната политика. Бандаранаике била именувана за премиерка 
и по третпат, кога нејзината ќерка станала претседателка на државата. Во 
август 2000 година на 84 годишна возраст поднела оставка од функцијата 
премиер, а за само неколку месеци во октомври истата година починала.

СИРИМАВО БАНДАРАНАИКЕ

Сиримаво Бандаранаике (1916-2000)

Британика енциклопедиски речник: П-С. Превод: Снежана Вулгаракис, 1-10 (книга 1) 141-142, Скопје: Топер, 2005.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D0%BA%D0%B5,_%D0%A1
%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%B2%D0%BE

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D0%BA%D0%B5,_%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D0%BA%D0%B5,_%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%B2%D0%BE
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Радмила Шеќеринска е македонска политичарка, актуелна 
министерка за одбрана на РС Македонија. Родена е во Скопје на 
10.6.1972 година. Дипломира на Електротехничкиот факултет во 
Скопје во 1995 година. Во текот на 1996 година работи како асистент 
за односи со јавност на Институтот за отворено општество. Од 
1997-2002 година работи како асистент на Електротехничкиот 
факултет. Зборува течно англиски и француски јазик. Во 1993 
година е избрана за член на ЦО СДСМ во неколку мандати. Во 1996 
година е член на Советот на Град Скопје. Во 1998 година  избрана зе 
а пратеник во Собранието на РС Македонија, а од 1.11.2002 до 2006 
г. заменик претседател во Владата на РС Македонија задолжена 
за европска интеграција. Прва жена претседател на партија во РС 
Македонија, од 2006-2008 (СДСМ). За време на незиниот мандат РС 
Македонија стана членка на НАТО. Во мај 2018 година од Франција е 
одликувана со орденот „Командант на националниот ред за заслуги 
на Франција“, кој се доделува за истакнати граѓански заслуги.

https://vlada.mk/minister/RadmilaShekerinska

РАДМИЛА ШЕЌЕРИНСКА

Радмила Шеќеринска (1972- )

https://vlada.mk/minister/RadmilaShekerinska
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Родена е како Ангела Доротеја Каснер на 17.7.1954 година 
во Хамбург, Германија, германска политичарка и поранешна 
научничка, канцеларка на Германија од 2005 година. Прва жена 
која е избрана на таа функција. Образувана во насоката на физичка 
хемија. По револуциите од 1989 год влегува во политиката. Во 
1990 год е избрана во Бундестагот. Во 2007 год е претседателка 
на Европскиот Совет и го води Г8 (втора жена по Маргарет Тачер). 
Игра исклучителна улога во справувањето со економската криза. 
Била опишувана како де факто водач на Европската Унија и втора 
највлијателна личност во светот според Forbes во 2012 год, а според 
најновите рангирања е сместена на петтото место.

https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%
B0_%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B5%D0%BB

АНГЕЛА МЕРКЕЛ

Ангела Меркел (1954- )

https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B0_%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B5%D0%BB
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B0_%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B5%D0%BB
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Маргарет Хилда Тачер родена во Грантам на 13 октомври 1925 
год., починала 8 април 2013 год.

Британска политичарка, бивша претседателка на Влада на 
Обединетото Кралство, позната како челичната лејди. По професија 
хемичарка, потоа завршила и право и станала адвокатка. Во 1974 
година станала прва жена претседателка на Конзервативната 
партија, а потоа станала и прва жена премиерка во Обединетото 
Кралство, во период од 4 мај 1979 до 28 ноември 1990 година. 
Позната е по дипломатските односи со американскиот претседател 
Роналд Реган, крајот на Студената војна, дипломатските односи со 
Михаил Горбачов, 1982 година Фолккландската војна.

Родена октомври 1925 година  во Грантам, татко ѝ бил Алфред 
Робертс, локален  политичар и трговец, а мајка ѝ Беатрис Етел. Под 
влијание на татко ѝ кој бил 1946-1947 градоначалник  на Грантам, 
Маргарет почнала да се интересира за политика. По завршена 
женска гимназија во Грантам, се пријавила на Универзитет во 
Оксфорд, насока хемија. По неуспех на првиот упис, примена била 
во 1943 год., а дипломирала во 1947 год. На општи избори во јануари 
1951 год., како кадар  на Конзервативна партија, се кандидирала 
за место пратеничка во државниот парламент во изборна единица 

МАРГАРЕТ  ТАЧЕР

Маргарет  Тачер (1925-2013)

Дартфор. Иако не  успеала, останала како запомнета од најмлади кандидати и како прва жена која се 
кандидирала за таа позиција. За време на кампања го запознала Денис Тачер, за кого се омажила во 
декември истата година.

            
Политичка кариера (1959-1979)
Во 1959 година, како кандидат на Конзервативна партија на градот Финчли влегла во  државен 

парламент. Во парламент од 1961 год. до 1964 год. се наоѓала на чело на одбор задолжен за инвалиди и 
пензионери. По општите избори 1970 година конзервативците  предводени од  Едвард Хит победуваат. 
Во  новиот  кабинет се нашла и Маргарет како министерка за образование. Како министерка за 
образование се залагала за укинување на  специјалистички училишта како што биле класична гимназија 
и воведување на општи средни училишта. Бидејќи Хитова влада не можела да се соочи со проблемите 
како што е нафтениот  ембарго и се поголемите барања на Синдикат за поголеми плати, на општите 
избори 1974 година конзервативци ги изгубиле изборите. По изборот на Хит и негово управување 
конзервативците се нашле во непријатна ситуација, што на крај довело до реизбор во внатрешноста 
на партијата. Еден од против кандидати на Хит била и Маргарет која победила  во прв круг на избори 
по што Хит се повлекол, а во втор круг победил Вител кој бил предодреден за наследник на Хит. Од 
1975 год., па до општите избори 1979 година, Маргарет Тачер била лидер во опозиција. 

Политичка кариера (1979—1990)
По  општите избори 1979 година конзервативците формираат влада и Маргарет Тачер застанува 

на местото премиерка на Обединето Кралство, 4 мај истата година. По доаѓање на власт Маргарет Тачер 
заедно со министрите за надворешна и внатрешна политика, лорд Харингтон и Вајтл, го ограничила 
влегувањето на емигранти во државата, што ѝ било едно од предизборните ветувања. Ограничувањето 
особено се однесувало на Виетнамците кои со  бродови во голем број доаѓале во Обединето Кралство. 
Меѓутоа, најважните  одлуки на Тачер биле бројни економски мерки кои ги реализирала на дело. Го 
зголемила ПДВ, цена на  комуналните услуги и енергијата, ги зголемила каматните стапки за да се намали 
инфлацијата, го намалила данокот на приход и издвојување на пари за образование. Поради намалено 
издвојување за образование Маргарет Тачер станала прв претседателка на влада во британската  
историја која завршила универзитет на Оксфорд, а не добила почестен докторат од тој универзитет. 
Кога Тачер дошла на власт, Британија била на граница на економска криза, а кога ја напуштила 
власта, Британија била една од предводечки капиталистички земји. Нејзина политичка филозофија 
„Тачеризам“ се одликувала со ниска потрошувачка, слободен пазар, масовна приватизација. За време 
на својот мандат морала да се бори против масовна невработеност и бескрајни штрајкови. Тачер 
засекогаш ја сменила британската економија, го сменила начинот на кој Британците размислувале за 
парите, капитализмот и претприемништвото. Таа го потпишала Единствениот европски акт – договор 
од 1986 година и придонела за создавање на единствен пазар, кој започнал со работа во јануари 1993 
година. Тачер била голем поборничка за проширување на Европска Унија со земјите од централна и 
Источна Европа.

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%82_%D0%A2%D0%B0%
D1%87%D0%B5%D1%80

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%82_%D0%A2%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%82_%D0%A2%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%80
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Ана Брнабиќ (Белград, 28 септември 1975 год.) српска 
политичарка, претседателка на  Влада на Република Србија од 
29 јуни 2017 година. Влегла во Влада на Србија во 2016 година 
како  непартиска личност. Прва жена на позиција претседателка 
на Влада на Република Србија. Поседува магистерска диплома 
од универзитет Хал од Велика Британија. Повеќе од десет години 
работи со меѓународни организации, странски инвеститори, 
локални самоуправи и јавни сектори во Србија.

Во  август 2016 година била именувана за министерка на државна 
управа и локални  самоуправи во Влада на Србија. Покрај ова, таа 
била претседателка на Совет за иновациско претприемништво и 
информатички  технологии на владата на Србија.

Како членка на Влада на Србија, првенствено се посветила на 
брзо и систематско воведување на електронска управа во Србија, 
со цел поефикасна работа на државната управа и локалните 

Ана  Брнабиќ (1975-)

АНА  БРНАБИЌ

самоуправи, со директно подигање на квалитетот на животот на граѓаните во Србија. Изградила 
модерна и транспарентна управа во борбата против корупцијата. Два најзначајни  проекти, кои 
ги реализирала во текот на својот мандат се проект е-бебе („Бебе, добродошло на свет“) и е-ЗУП 
(полна имплементација на закони за општи управни  постапки).[2]

Како претседателка на Советот за иновациско претприемништво и информатички  технологии 
на Влада на Србија, направила Акционен план. Некои од резултати се:  воведување на ИКТ 
како задолжителен предмет во основното училиште, подигање на квоти за упис на студенти на 
техничките факултети низ Србија, поддршка за развој на Научно-технолошки парк во Белград, 
почеток на изградба на НТП во Нови Сад и изградба на  студентски старт-ап центар во Ниш како 
прва фаза за развој на НТП во  Ниш. 

Во склоп на борба против сива економија, која Владата на Србија ја отпочнала како министерка 
на државна управа, Ана Брнабиќ била задолжена за реализација на наградна игра „Земи сметка 
и победи“, во која учествувале над 40% од граѓаните на Србија и која придонела за значајно 
зголемување на свеста кај  граѓаните на Србија во значајната борба против сивата економија. 
Како новоизбрана претседателка на Влада на Република Србија, Александар Вучиќ ја именувал 
на 15 јуни 2017 година за мандаторка за состав на нова влада на Србија. Прва жена на позиција 
претседателка на влада на Република Србија и прва јавно декларирана  хомосексуалка во владата 
на Република Србија. Во октомври 2019 година станала дел од Српската напредна партија. 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%9B 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%9B  
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Родена на 26.10.1947. Дипломира прaво и стана одлична 
адвокатка. Во 1975 година се омажи со Бил Клинтон. Во 1975 година 
стана претседателка на судот во Аркансас. Прва жена сенаторка 
на Њујорк, прва жена номинирана за претседател на САД. Во 2009 
година е избрана за државна секретарка на САД, во нејзино време 
САД интервенираше во Либија. Исто така таа презеде одговорност 
за неуспешната акција во Бенгази каде што починаа дипломатите 
на САД. Таа знаеше да ја комбинира воената сила со дипломатијата. 
Таа ги поттикнуваше жените не само во САД туку насекаде низ 
светот, беше модел на успешна жена.

Како прва дама на Аркансас 1979-1981 год и 1983-1992 год 
со нејзиниот маж Бил Клинтон, кој беше гувернер во тоа време, 
водеше една работна група за реформа на образовниот систем во 
Аркансас. Во 1997 година успеа да издејствува закон за создавање 
на национална програма за безбедност. По терористичкиот напад 
на 11 септември го поддржа американскиот напад на Авганистан. 
Во 2006 год е избрана во сенатот и освои најмногу гласови од сите 
жени кои беа кандидати.

ХИЛАРИ КЛИНТОН

Хилари Клинтон (1947- )
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Родена во Тетово на 19.10.1969 година. Мажена и мајка на 
две деца. Дипломирала на Филолошкиот факултет во Приштина 
во 1991 година, а во 1995 година магистрирала на филологија на 
универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје. Докторирала на 
филолошки науки на универзитетот „Св Кирил и Методиј“ во Скопје.  

Покрај албански и македонски зборува и турски, англиски, 
француски, италијански, српски и хрватски јазик. Од  2001 год 
работела како професорка на катедрата по албанологија во 
Скопје. Била членка на делегацијата на Македонија на четвртата 
светска конференција за правата на жените во Пекинг и членка на 
македонската делегација во ОБСЕ. Во 2002 година станува пратеничка 
во македонското собрание од редовите на ДУИ, таа е реизбрана и 
во 2006, 2008 и во 2011 год. Во 2013 година за првпат избрана за 
градоначалничка на Тетово. На локалните избори во 2017 година по 
вторпат го доби градоначалничкиот мандат во Општина Тетово.

Теута Арифи (1969- )

ТЕУТА АРИФИ
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Крушевски манифест 
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Браќа земљаци и мили комшии! Ние, вашите вечни комшии, пријатели и познајници от хубавото 
Крушево и от неговите китни села без разлика на вера, народност, пол и убежденија, не можејќи веќе 
да трпиме тиранијата на жедните за крф и гладните за чоечко месо муртати шчо гледаат и нас и вас, да 
дотерат до нош, и нас и вас да дотераат до питачки стап и нашата мила и богата земја Македонија да 
заприлегат на пуста пустина, денеска дигнафне глава и решифне со пушка да се браниме от тие наши 
и ваши душмани и да добиеме слобода. Вие мошне арно знајте оти ние не сне лоши и разбирате оти от 
мака си кладофне главата в торба, за да заживејме како браќа на оваја земја, ние ве имаме како сфои 
и сакаме до крај да останиме сфои. Ние не дигнафне пушка протиф вас - това би било страм за нас; ние 
не дигнафне пушка протиф мирниот, трудољубивиот и чесниот турски нарот шчо се прерануат, како 
нас со крваф пот - тој јет наш брат и со него сне живејале и пак сакаме да живејме; ние не излегофне 
да колиме и да грабиме, да палиме и да крадиме - доста ни сет зулумите на безбројните деребеи 
по нашата сирота и окрвавена Македонија; ние не излегофне да порисјанчуваме и да бесчестиме 
вашите мајки и сестри, жени и ќерки; требит да знајте оти вашиот имот, вашиот живот, вашата вера 
и вашата чес ни сет толку скапи, колку шчо ни сет скапи нашите. Анџак, за да си завардиме имотот, 
животот, верата и честа, ние сне зеле пушка. Ние не сне муртати на сфојата земја шчо не родила, 
ние не сне арамии и јанкесеџии, а ревољуционери пот клетва да умриме за правото и за слободата; 
ние се бунтуваме протиф тиранијата и протиф ропството; ние се бориме и ќе се бориме протиф 
муртатите, протиф арамиите, протиф зулумќарите и јанкесеџиите, протиф насилниците на нашата 
чес и на нашата вера и протиф тие шчо смучат нашата пот, и експлоатираат нашиот труд. От нас, 
и от нашите села да не се плашите - никому зијан не ќе сториме. Ние не само ве имаме како сфои 
браќа, туку и ве жалиме како сфои браќа, бидејќи разбираме, оти и вие сте робје како нас, робје на 
царот, и на царските бегој, ефендии и паши, робје на богатите и на силните, робје на насилниците и 
на зулумќарите, шчо ја запалија царшчината од четирите страни и шчо не натераа нас да дигниме 
глава за право, за слобода и за чоечки живот. За право, за слобода и за чоечки живот ве каниме и вас 
да дојдите заедно да водиме борба! Елате, браќа мусљумани, при нас да тргниме протиф вашите и 
наши душмани! Елате под бајракот на „Афтономна Македонија”! Македонија е заедничка наша мајка 
и викат за помош. Елате да скршиме синџирите на ропството, да се куртулиме от маки и страданија, 
и да пресушиме реките от крвој и солзи! Елате при нас браќа, да си слејме душите и срцата и да се 
спасиме, та ние и нашата чељат и пречељат да живејат мирно, да си работат спокојно и да напредуат!... 
Мили наши комшии! Како Турци, Арнаути и мусљумани, разбираме, вие се си мислите, оти царстфото 
јет ваше и оти вие не сте робје, шчо на царскио бајрак немат крст, а имат ѕвезда и месечина. Оти не 
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јет така и оти грешите, вие брго ќе се сетите и ќа го разберите. Ама ако ви јет намуз да дојдите при 
нас и да се објавите протиф царската тиранија, ние, вашите по таткојна и по страданија браќа, немат 
да се докачиме и не ќе ве мразиме. Ние сами ќе се бориме и за нас и за вас, ако јет потребно, до еден 
ќе умриме пот бајракот за нашата и вашата слобода и за нашето и ваше право. „Слобода или смрт” јет 
писано на нашите чела и на нашиот крваф бајрак. Ние веќе го дигнафне тој бајрак и немат враќање. 
Ако и вие нe имате како ваши браќа и ни сакате доброто, ако есапите пак да живејте со нас, како шчо 
сте живејале до сега и ако сте верни и достојни синој на мајка Македонија, можите да ни поможите 
само со едно нешчо - а тоа јет голема помошт: да не се заортачите со душманите, да не дојдите со 
пушка протиф нас и да не прајте зулуми по рисјанските села! Нека Господ Бог да благослојт светата 
борба за правото и слободата! Нека сет живи борците за слободата и сите чесни и добри македонски 
синој! Ура! За Афтономна Македонија!

Крушевскиот манифест е манифест што го објавила востаничката власт во Крушево за време на Илинденското востание. 
Напишан е на 6 август, а негов автор е Никола Киров Мајски, иако одредени историски извори како автор го наведуваат 
Никола Карев. Напишан е на македонски јазик (крушевски дијалект), а потоа, преведен на турски јазик, е испратен во 17 
примероци до околните села со чисто или мешано муслиманско население. (Википедиа)
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    Жените во Македонија - жени хероини
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Јас сум Сирма, родена сум во с. Тресонче, дебарско. 
Моите родители се Анѓа и Петре Врлески, татко ми е зограф и 
ѕидар. Како мала кога ги слушав приказните за разбојништвата 
што ги правеле арамиските банди и Османлиската држава 
во мене се појави намислата за одмазда за неправдите кон 
мојот народ. Сакав да се приклучам кој ајдутите од мојата 
околија. За мојата намера не им кажав на моите родители, 
иако имав 18 години. На Ѓурѓовден се приклучив во 
ајдутската дружина облечена во машка облека. Најстар член 
во ајдутската дружина беше Мицо кој предложи најмладиот 
член во дружината да биди избран за водач на ајдутската 
дружина, јас бев најмлад член, предлогот беше прифатен 
и јас станав водач на дружината. Како водач на дружината 
за бајрактар го поставив Вело Шпиров за кого подоцна 
се омажив. Ја предводев дружината 22 години, целиот тој 
период го штитев мојот народ од Османлиите и арамиските 
банди. За мене дознаа дека сум жена дури откако се растури 
дружината. Со мојот сопруг се преселивме прво во Крушево, 
па во Прилеп.

Сирма војвода

Сирма Војвода (1776 - 1864)

 Сирма Војводка, Зборник на Миладиновци, на Вики извор
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Се викам Роса Плавева. Родена сум во Велес, во фурнаџиско 
семејство. По завршувањето на основното училиште заминав 
во Софија каде го продплжив моето образование. Таму за прв 
пат се запознав со социјалистичките идеи и станав член на 
социјалистичката партија формирана од Васил Главинов. Во 
деновите на младотурската револуција заедно со Накие Бајрам 
формиравме „Здружение на жени турчинки против носењето зар и 
фереџе “ во кое зелоа учество околу 50 жени, сопруги на офицери 
од турската војска.  Здружението одржуваше седници во мојата 
куќа каде се подготвувавме за јавно одбулување на муслиманските 
жени со паролата „Доста веќе црнила на очите, треба да живееме 
како и сите други жени на светот“. За жал собирот беше брутално 
прекинат од страна на офицерите и власта, а јас завршив во затвор. 
По излегувањето од затворот заедно со мојот сопруг Илија Плавев 
во Скопје ја формиравме Социјалдемократската организација и се 
залагавме за зголемувањето на правата на жените. Замав активно 
учество во антифашистичката борба во Македонија и по нејзиното 
успешно завршување со сопругот се преселивме во Белград.Роса Плавева (1878 - 1970)

Роса Плавева

Љупчо Данов објавено во весникот Дума.мк

Роса Плавева (Велес 1878 год. / починала 1970 год. во Белград)
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Се викам Ибе Паликуќа.Родена сум  во Дебар во семејство од 
средната класа. Татко ми беше оџа. По завршувањето на основното 
училиште, останав дома, како повеќето албански девојки и ме  
подготвуваа да бидам домаќинка. 

Кога започна војната и италијанската окупација 
живеевме со семејството  во Дебар. Моето семејство беше 
антифашистички настроено. Брат ми Ештреф беше активен во 
народноослободителното движење, и ја добив првата задача 
како курир да носам писма и да пренесувам илегалци. Сè повеќе 
се ангажирав, читав и растурав летоци. На петнаесет години, ме 
примаат во  Сојузот на Комунистичката Младина на Југославија.. 
Лесно се движев низ градот затоа што окупаторот не се сомневаше 
дека сум комунист затоа што татко ми беше  оџа. Во нашата куќа 
се одржуваа состаноци и доаѓаа илегалци. Поради мојата голема 
ангажираност во партиската организација во Дебар ме примаат 
во  Комунистичката Партија на Југославија. По приемот во КПЈ 
станав уште поактивна. Одев по околните села на Дебар и го 
запознавав населението со целите на антифашистичката борба.  По 

Ибе Паликуќа

Ибе Паликуќа (1927-1944)

капитулацијата на Италија , во Дебар организиравме  народна власт, а јас деноноќно бев во акција. 
Кога партизаните се повлекоа од Дебар,  заминав заедно со нив и станав партизанка. Меѓутоа, 
Партијата ме врати во Дебар, каде работев во илегала. Мојата политичка работа се одвиваше меѓу 
женската младина.

Непријателот се обидувше да ме уапси и за да не паднам во рацете на непријателот или да 
бидам убиена, заминав  во партизани. Храбро се борев  како партизанка и  станав заменик-комесар 
на чета во Четвртата албанска бригада на Народно Ослободителната Војска. Од формирањето, на 
бригадата  постојано се  борев сo непријателот. 

Друг ученик /ученичка

Во една таква борба на периферијата на  Кичево, при пробивот на партизаните таа е во 
последната група. Во борбата меѓу селата Премка и Шутово, Ибе е тешко ранета и по два дена, на 17 
годишна возраст им подлегнува на повредите во селото Шутово, Кичевско. 

Прогласена е за народен херој на Југославија. 

Љутви Руси, „Ибе Паликуќа“, Скопје, 1976 (на албански)

Ибе Паликуќа (Дебар 1927 год / убиена на 22.09.1944 год. с. Шутово Кичевско)
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Гонџа Агнес Бојаџиу

Јас сум Гонџа Агнес Бојаџиу е родена во Скопје.. Татко ми 
беш трговец а мајка ми Драна беше домаќинка и исклучително 
религиозна жена

Име Гонџа го избраа  татко ми. Тоа е албанско име и значи 
пупка или цвет од роза. Кога  наполнив седум години тргнав на 
училиште, прво во црквата “Пресвето Срце Исусово”, а подоцна и во 
државно училиште. Во  Католичката црква во Скопје, каде што бев 
крстена само еден ден по своето раѓање, ја примив првата причест.
Пеев во хор, играв во црковниот и градскиот театар, танцував, 
рецитирв, свирев мандолина, пишувавпоезија.  

      На 18 годишна возраст, сакајќи  да станам мисионерка,  
го напуштив својот дом и родното Скопје за да се приклучам на 
Сестрите од Лорето, во Даблин, Ирска. Таму, го одбрав името Тереза 
по својата патронка Св. Тереза од Лизје. Мајка Тереза (1910-1997)

Мајка Тереза

Подоцна  преку  Даблин  заминав во  Бенгал  и  Калкута  во  Индија, во која Махатма Ганди се 
залагаше за ослободување од британската власт и создавање на независна Индија. По само два 
месеца  си ја исполнив  желбата и се приклучив кон редот „Лоретски сестри“ во Бенгал. Во Калкута 
ја дадов својата прва заклетва. Потоа бев активна 17 години во училиштето „St. Mary's School“ во 
Калкута. Најпрво како наставничка, а потоа унапредена во директор.

На едно од бројните патувања низ милионскиот град Калкута. го почувствував Божјиот повик 
да им помагам на сиромашните. Дури две години подоцна добив дозвола да го напуштам редот. 
Оттогашев живеев со најсиромашните во предградијата на Калкута.  Како основач на редот Мисионери 
на милосрдието, се посветив на добротворна работа помагајќи им на болните и сиромашните луѓе. 
Добив Нобелова награда за мир. Неколку пати го посетив мојот роден град Скопје.

Друг ученик/ученичка

По неколку годишна борба со болест на срцето и белите дробови, Мајка Тереза, почина  на 
возраст од 87 години.  

Од страна на папата Јован Павле втори била прогласена за светица.  

Нејзината најпозната порака е дека “Светот не е гладен за леб,туку уште повеќе за лубов”.
НУ Спомен куќа на Мајка тереза https://memorialhouseofmotherteresa.com/mk/

Мајка Тереза (Скопје на 26.08. 1910 год. / починала на 05.09.1997 год. во Калкута Индија)
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Јас сум Веселинка Малинска родена во Куманово.Моите 
родители се Коле и Персида и јас сум едно од нивните седум деца. 
Таткоми беше илинденец и работеше како фотограф а мајка ми 
учителка во Куманово. Во својот роден град го завршив основното 
образование. Потоа се запишав во трговското средно училиште 
во Скопје, продолжив во Ниш. Студирав економски факултет во 
Загреб. Станав член на КЛЈ и МАНАПО.                                                                                                                 

Во Белгад станав член на синдикат, во друштвото „Женски 
покрет“ и на женската организација „Друштво за просветување 
на жени и заштита на нивните права. Поради своите активности 
неолкупати бев осудувана и затварана од тогашните власти 
во Кралството Југославија а еднаш во Прешево како член на 
Кумановското КУД „Абрашевиќ“ кога требеше да ја играме 
претствата „Мајка“од Максим Горки каде ја играв главната улога 
бевме брутално претепани од полицијата. По почеток на војната и 
окупацијата ведаш зедов активно учество како курир и борец. Во 
отсуство бел осудена на смрт од страна на Бугарските фашистички 
власти. Морав привремено да се засолнам. Станав уредник на 
списанието „Весник“. Бев избрана за делегат на АВНОЈ, го уредував 

Веселинка Малинска

Веселинка Малинска

Веселинка Малинска (1917-1987)

списанието „Илинденски пат“ делегат и втор секретар на АСНОМ, референт во повереството за 
информации. И уредник на женското списание „Македонка“каде пишував за 8-ми март и улогата на 
жената во војната. 

По ослободувањето извршував повеќе политички и државни функции. 

Сама во ноќта – Сеќавање на Веселинка Малинска
„Многу нешта од оние што сум ги доживеала во текот на војната ми останале во трајно и 

длабоко сеќавање, но настанот од јануари  е еден меѓу повпечатливите. „ По битката во Дебелдеј, во 
сите села на Морава почнаа блокади, апсења и стрелања на селаните кои ги помагаа партизаните и 
борбата.Набру останав сама. Семејството каде бев скриена побара од мене да го напушам селото- 
подоцна разбрав дека целото семејство било стрелано. Така се најдов сама во ноќта. Пoради снегот 
и студот морав да размислувам брзо. Се сетив дека во селото Бинач живее стариот Алит Зејнели. 
Штом ме виде Алит, ме пушти внатре, не покажувајќи дека е изненаден, ниту дека е исплашен. Го 
замолив да преспијам, а утрото да ме одведат до Танушевце кај Ариф Фазлију, кој беше нивни зет.
Утредента заминавме за Танушевци каде останав три месеци. Овие луѓе ме спасија таа таа ноќ“.

Зборник на документи за учество на жените од Македонија во Народноослободителната војна и Револуција 1941-1945 Скопје 1976 год.

Веселинка Малинска (Куманово 04.01.1917 год. / починала на 12.11.1987 год. во Скопје)
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“Атина ти можеш и мора да успееш“, беше мислата што 
ме водеше до секој мој  светски успех 

Родена сум во Охрид како дете на Атанас и Ангела. Тие беа 
доста добри и пожртвувани родители кои секогаш ме учеа дека јас 
сум доволно силна и можам да направам се што ќе наумам. Набргу 
мојот втор дом стана базенот и езеото. Уште на 11-годишна возраст 
успеав да ги соборам сите македонски рекорди во пливање на 
кратки патеки во слободен стил, делфин.   Охридски пливачки 
маратон беше мое прво јавно сериозно зачекорување во мојата 
кариера.   Бев победник   во конкуренција на 40-ина   искусни 
пливачи од  цел свет. “На мојата кариера белег остави маратонот 
кој се пливаше од Сајда до Бејрут мислам дека се одржуваше 
истата година како и Охридскиот пливачки маратон.  Бев победник 
во трката и од сите 30-мина покрај мене исплива и еден Египќанец, 
сите други се откажаа. Претседателот на Либан, восхитен од мојата 
пливачка моќ, а така млада, ми доделили орден за храброст. Потоа 
победив на маратот Капри –Неапол и станав светка шампионка. 
Најголем успех во мојата кариера беше препливувањето на 

Атина Бојаџи (1917-1987)

Атина Бојаџи

каналот Ла Манш. 13 и пол часа се борев со високите бранови, ладната вода, плимата, осеката но 
на крајот успеав докажувајќи дека и невозможното може да стане реалност. Потоа станав Тренер 
во Белгад и во САД. Се вратив во Југославија во градот Сараево. Но набргу почна војната. Успеав со 
помош на пријатели да стигнам безбедно до Скопје. Во Македонија ме проласија за спортист на XX 
век и за Великан на Македонскиот Олимписки Комитет. 

Во чест на препливувањето на Каналот Ла Манш снимен е филмот Исправи се Делфина.
https://www.ohridnews.com/poslednoto-intervju-za-ohridskite-mediumi-na-atina-bojadhi-sportistot-na-site-vremina/

 

Атина Бојаџи (Охрид на 13. 03. 1944 год. / починала на 28. 12. 2010 год. во Скопје)
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Табела ЗСН
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Етничка заедница Што знам Што сакам да знам Што научив

Турци

Власи

Срби

Роми

Бошњаци
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