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ПРЕДЛОГ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОЕКТНИ АКТИВНОСТИ ЗА УЧЕБНА 2020/2021 

ЛИТЕРАТУРНИ КЛУБОВИ И ДРАМСКИ СЕКЦИИ 
Новинарски клуб – подготовка на новинарски текстови за училишен весник 
Драма и драмска секција – подготовка на драми и одбележување на значајни настани 
Дебатен клуб – учество на дебатни часови организирани од  младински форум 
Рецитаторски клуб – соработка со библиотеки, културни институции, млади поети, афирмација на таленти 
 

СТРАНСКИ ЈАЗИК 
( англиски, германски, француски, италијански) 
Теми и области кои се однесуваат на јазикот и културата на земјите во кои се говори странскиот јазик – 
креативно пишување, театарски активности, дебатен клуб, музички клуб,  франкофонски кино клуб, германски 
клуб, италијански клуб 
Класични јазици: 1. Латински јазик        2. Старогрчки јазик  

ПРИРОДНИ НАУКИ 
ФИЗИКА: Проектната активност по предметот физика се состои од 15 редовни и 20 консултативни часови. 
Редовните во кабинет. Планирани се посети на институции чија работа е поврзана со физиката. 
ГЕОГРАФИЈА : Метеоролошките процеси и се она што е поврзано со атмосферата е предмет на интерес од 
појава на самиот човек. Запознавање со општите климатски процеси, како и новонастанати феномени. 
БИОЛОГИЈА: Посета на лабаратории, зоолошка градина и нејзиниот едукативен центар, природно-научниот 
музеј 
ХЕМИЈА:  Практични вежби во училиштето, на факултет и во биохемиски лабаратории. Работа на проекти од 
глобално затоплување, животна средина, здрава исхрана и се она во нас и околу нас. Посета на саеми, 
Денови на наука во други земји, други лабаратории во Скопје  

МАТЕМАТИКА 
-Учество на  Светскиот ден на науката  10 Ноември – квиз од областа на природно-матем. науки. 
-Посета на ,,Меѓународниот фестивал на наука “ во Белград.  
-Занимлива математика ( математика на старите Египќани, Математички занимливости, Магија на бројот, 
Чудесниот број 11, мистерии, енигматика ..... 
 

ИНФОРМАТИКА 
Развивање и промовирање на информатички знаења, дигитални вештини  и програмирање кај младите 

ГРАЃАНСКА КУЛТУРА  
Практични активности на учениците и нивна соработа со локалната заедница. Главен акцент се става на 
посети на Криминолошкиот музеј, хуманитарната закуска и хуманитарното делување кај младите. 
*НАПОМЕНА  - се избира само во 3 и 4 та година 
Области: култура и цивилизација, градот и граѓанинот, религии и митологии, животи и обичаи ..... 
  

УРБАНА КУЛТУРА -  теми од областа на култура, цивилизација, историја на европска култура, градови и 
урбанизам, обичаи .   
* се избира во 2-ра година  

КУЛТУРА НА ЗДРАВО ЖИВЕЕЊЕ  
Унапредување на здравје, заштита на животна средина, вклучување на лица со посебни потреби, психолошки 
содржини и работа на тема личен раст и развој, подобрување на комуникација 
 

ИНОВАЦИИ И ПРЕТПРИЕМНИШТВО – теоретско знаење и практични вештини за подготовка на учениците да 
бидат одговорни граѓани, но и да бидат спремни за светот на работни обврски. Да се зголеми свесноста за 
кариерни можности, да се разбере начинот на функционирање на пазарната економија, оспособување за 
аплицирање на широк спектар на бизнис модели, дизајнирање стратегија. 
*НАПОМЕНА - Оваа проектна активност се избира во 1, 2 и 3-та година. Не се избира во 4-та година.                                                                                                                               

МИР, ТОЛЕРАНЦИЈА И ЗАШТИТА – обработува теми како ризици, загрозување, заштита, кризен менаџмент, 
работилници за ненасилство, комуникација, разрешување на конфликти. 
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СПОРТ И СПОРТСКИ АКТИВНОСТИ 
Сите часови ќе се реализираат според распоред добиен во септември во присуство на ментор 
Велосипедизам – часовите ќе се реализираат по патеката по кејот на Вардар  
Фитнес – часовите ќе се реализираат  во училиштето во фитнес клубот од почетокот на октомври со ментор 
Планинарење – часовите ќе се реализираат за време на викендите на Водно 

ЛИКОВНА УМЕТНОСТ 
Области: Сликарство – изработка на зидни слики, витражи и мозаик. Цртање и сликање. 
Моден дизајн – изработка на облека и накит од рециклирани материјали. 
Фотографија и анимација, моделирање и скулптура, изработка на дела со рециклирани материјали, посета на 
изложби и културни манифестации. 

АКТИВНОСТИ ПО МУЗИЧКА УМЕТНОСТ 
ХОР –ОРКЕСТАР - ФОЛКЛОРЕН КЛУБ –ЉУБИТЕЛИ НА МУЗИКАТА-МЛАДИ КОМПОЗИТОРИ/ИСТРАЖУВАЧИ   
Пеење-индивидуално и во група, хорска музика споена со други уметности, учество на разни настапи (во 
училиштето, локална средина и на натпревари). Играње кореографии на традиционални ора, како и вокална 
интерпретација на изворни народни песни. Се остварува соработка со разни институции. 
Училишни бендови – настапи во и надвор од училиштето. Се свири музика по избор и договор со учениците. 
Подготовка на свирложба, локални соработки со други училишта и меѓународни соработки. 
Посета на Македонска опера и балет, Македонски народен театар, Македонска филхармонија и тековни 
концерти од алтернативен вид кои ги нуди Град Скопје. Потребни се најмалку три посети на концерти. 

 

 

 

Име и презиме на ученикот _________________________________   клас ____    потпис ___________________ 

Се определувам за областите : 

1. ______________________________________ 

2. ______________________________________ 

Потпис од родител  ____________________________ 

Потпис од класен раководител ________________________________  
 


