
ЧЕСТИТ ДА НИ Е ПАТРОНИОТ ПРАЗНИК! 

Еве сме на крајот од една убава приказна, отсонувана со ширум отворени очи. Со 

тригодишниот проект посветен на детските соништа, ја создадовме нашата мала, но многу 

вредна, едиција од три книги: 

- „Имам сон“ – збирка со песни 

- „Сон за иднината“ – збирка со раскази 

- „Сон за поубав свет“ – драмски текстови 

Многу желби се проткаени низ овие страници. Желби за среќа, за љубов, за еднаквост и 

правда, за еманципација и права. Желби за разбирање, за прифаќање, толеранција. Желби 

за еколошко, граѓанско и општествено будење. Соништа и визија за посветла иднина и 

поубав свет. 

Во процесот на реализација на овој голем проект, сфативме дека нашите ученици се 

создавачи. Од зборови создадоа уметност, на идејата и дадоа вредност и ја направија убава 

реалност. Затоа ние цврсто веруваме дека во животот нема да се скрши нивниот силен и 

ведар дух и дека со свои раце и ум ќе ја направат иднината поубава, па ќе создадат поубав 

свет за сите, токму таков каков што сега го сонуваат. 

А пак ние, наставниците сме градители. Трпеливо, малку по малку, како мозаик, ја градиме 

личноста на учениците. Ние градиме луѓе. Даваме се’ од себе најдобро што можеме и 

умееме. Ред знаење, ред вештини, ред способности. Малку животна мудрост и многу 

животна радост. Неколку искри што ќе ја разгорат страста за наука, љубопитноста, 

креативноста и оригиналноста. Поттик, поддршка, поткрепа и многу љубов.Ние 

наставниците знаеме дека ова е рецептот за успех и среќа.  

Овој проект го осмислија, водеа и реализираа следните наставници: 

Координатор: Наташа Бошковска – директор 

- Лилјана Костовска  

- Евгенија Дика Талевска 

- Зорица Диневска 

- Снежана Вујасиновиќ 

- Славјанка Христова 

- Маријана Чагорска Нешевска 

- Сузана Пандилова 

- Блага Тодоровска 

Ментори на ученици при пишување на литературните творби во сите три книги 

- Елизабета Јовановска 

Ментор на ученици при техничка обработка и компјутерско уредување на сите три книги 

- Анета Груевска 

- Кирил Т. Константин 

Ментори на ученици при цртање илустрации за книгите 

ОУ „Гоце Делчев“ –Могила 

04.05.2021 год. 

 






































