„Еднаков пристап за еднакви можности“, проект на УСАИД за е-пристапни основни училишта

„......компјутерче
компјутерче мое yyвезда
везда сјајна
сјајна,, со тебе ја откривам секоја тајна
тајна......“
„......kkompju
ompjutter magjik
magjike unë
unë kam, shumë
shumë i gë
gëzuar unë
unë jam
jam......“
„......новостите
новостите брзо од него ги учам
учам......““
„......го
го бирам компјутерот за прозорец кон иднината
иднината......““

Овој прирачник е финансиран од американскиот народ преку Агенцијата на САД за меѓународен развој
(УСАИД).
http://macedonia.usaid.gov
Ставовите искажани во публикацијата не ги изразуваат ставовите на Агенцијата на САД за меѓународен
развој или на Владата на Соединетите Американски Држави.
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Пред Вас е избор од ликовните и литературните творби на ученици од 21 основно училиште во
Македонија пријавени на конкурсот „Компјутерот – мојот прозорец кон светот“ на здружението „Отворете ги
прозорците“.
На конкурсот пристигнаа 526 творби (304 ликовни и 222 литературни), достапни на: http://konkurs.openthewindows.org/index.php. Здружението уште еднаш искрено се заблагодарува на сите млади автори, нивните
ментори и на училиштата за интересот и учеството.
Со најтешката задача да направи избор на најуспешните творби храбро се справи тричлена жирикомисија во состав: Роза Мојсовска, сликарка и поетеса, Маја Којчева, поетеса и борец за човекови права, и
Маргарита Гулевска, филолог и вработена во „Отворете ги прозорците“. Здружението и ним им се заблагодарува
за вложениот труд и искрениот пристап.
Конкурсот е дел од проектот „Еднаков пристап за еднакви можности“, финансиран од УСАИД.
Овој проект овозможи опфатените 21 училиште да направат пионерски чекори и да воведат асистивна
(информатичка) технологија во секојдневното работење. Примената на асистивни компјутерски уреди и
образовен софтвер, како и прилагодувањето на пристапот на наставниците, ги доближија придобивките од
компјутеризацијата на образованието до учениците со посебни образовни потреби.
Значаен дел од пристигнатите творби, впрочем и некои од наградените и оние поместени во оваа
публикација, се изработени од ученици со посебни образовни потреби. Сите творби се изработени на компјутер.
Овие четириесетина странички ќе Ви дадат можност да го погледнете современиот свет, се повеќе
зависен од компјутери и интернет, со детски очи. Тие на новата технологија не гледаат со страв, таа кај децата
не предизвикува студенило и „оттуѓеност“. Децата ќе Ви покажат колку е мал светот денеска, но колку многу
простор и можности нуди за сите нас. Со или без хендикеп.
Уживајте и учете од творбите на децата!

„Отворете ги прозорците“

Кон конкурсот „Компјутерот мојот прозорец кон светот“
или „Кон иднината која нуди еднакви можности за сите деца“

М

аја Којчева е родена на 28 јуни
1983 година во Кавадарци.
Дипломирала на Катедрата
за македонска книжевност и
јужнословенски книжевности при
Филолошкиот факултет Блаже
Конески во Скопје. Автор е на
книгите: Блесокот на сончевината
(поезија, 2002) и Јас vol.2 - Мравка
(поезија, 2010). Дел од нејзиното
поетско творештво е објавено
во периодичните списанија за
литература, уметност и култура и во
алманахот на студентскиот поетски
кружок Мугри. Нејзината поезија
е застапена и во Антологијата на
современата македонска поезија
од млади автори.

Конкурсот кој „Отворете ги прозорците“ го распиша е конкурс кој
им нуди една понаква можност на децата - уметнички да се изразат за
технологијата која зазема сè поголем дел од нашите животи, а која нуди
и отвора нови светови, нови перспективи – и како што констатира нашата
Вера, отвора нови можности за еднаквост или како што таа напишала во
својата творба – новата технологија „...ми помага во еднаков пристап кон
компјутерот, така се чувствувам рамноправна со моите другарчиња.“
Стиховите „...сакам еден ден, со модерните компјутери и пристапни
технологии, да нема веќе разлики меѓу децата со и без пречки“, одразуваат
една вистинска верба во уредите на новото време преку кои секое дете ќе
може активно да се вклучи во сите сфери на животот.
Но компјутерот е исто така и учител, прв другар, волшебен прозорец
преку кој децата ширум светот разменуваат информации. Владимир низ
песна ни ги опишува сите делови од кој е составен компјутерот и можностите
кој тој ги нуди. Низ визурата на децата компјутерот го олеснува животот на
луѓето, како што вели Христина, а Дарја вели дека животот без компјутер
би ни бил сосема поинаков, и тој не само што ги отвора прозорците кон
светот, туку ги отвора и прозорците кон другарството. Анастасија пак
вели дека:
Тој најразлични можности ни нуди,

и исражувачките навики кај нас ги буди.
Освен што е извор на информации, како што пеат Бојана и Ивана, тој е и ѕвезда сјајна што открива
тајни (низ стиховите на Семра). Значи во новите генерации не само што има извонредни потенцијали
за литературно изразување туку има и желба за истражување, за продлабочување на знаењата и за
мечтаење за иднина која преку технологијата ќе биде посветла и поубава за сите деца. Трагачите по
знаење како Катерина ни пеат: На тастатура сакам да пишувам без да се издишувам, како прстите
ги движам посакувам да пишувам и да мижам, притоа несвесно навестувајќи ни дека новото време
преку пристапната технологија им нуди можности и на децата со хендикеп. Од компјутерот може да
ни зависи иднината, во таа насока се надополнува и младиот Михаил. Но, Маријана нè предупредува
дека треба секогаш да ја проветруваме собата со знаења, изразуваќи еден вид скептицизам кон сите
расположливи информации на Интернет. За неа компјутерот е вода од знаења која сепак е недостапна
до сите поради нееднаквите можности кои ги имаат децата ширум светот. За Симона компјутерот е
можност за творење, за Марија е можност за „on line“ дружба без разлика на околностите, но Сашко
пее и за негативните страни кои ги има ваквиот вид на комуникација. Олга пак, ни порачува: „користете
ги компјутерите, односно отворете ги прозорците и вдишете ги иновациите од светот!“. Александар
на извонредно хумористичен начин ни пее за некогашните и сегашните „прозорци на светот“ низ
промената на генерациите. За Суел Џелили компјутерот е магија која го прави среќен, а и Благојче вели:
„радосен сум ко птица во лет, знајте компјутерот е мојот свет“.
Без разлика на сите околности во кои растат децата низ Македонија, тие покажаа дека знаат да создаваат
и да бидат креативни, да бидат во тек со новите технологии и максимално да ги користат придобивките
кои тие ги нудат. Покажаа дека се еднакви во уметноста и дека сите се надарени и таленирани. Да се
надеваме дека овој конкурс ќе отвори уште многу нови прозорци кон светот со еднакви можности за
сите деца!
Маја Којчева,
Поет и борец за човекови права

Добар ден, среќен ден,
Почестена сум што можам да бидам дел од Вас, од Вашиот конкурс
за избор на најдобри ученички литературни и ликовни творби на тема:
„Компјутерот – мојот прозорец кон светот“ во рамките на проектот „Еднаков
пристап за еднакви можности“.
Компјутерот не само што ги отвора прозорците кон светот, тој ги отвора
и прозорците кон другарството. Можете да го прошетате целиот свет, можете
во еден миг да се прошетате низ местата за кои сонувате, да видите многу.
Зарем тоа не е прекрасно?
Компјутерот едноставно го променува животот, тоа е поучно.
оза Мојсовска, родена во
Добро е да се стимулира, тоа е техника која прави многу чуда. Техника
Скопје, живее во Бања Банско,
Струмица. Има издадено четири
без која светот би бил отежнат.
збирки поезија: „Во прегратките на
Најдоброто што можете да сторите е да верувате во себе. Треба да
Исус’“, „Не се предавам“, „Немам
ја знаете својата сопствена вредност. Не плашете се од неуспех или дека ќе
време“, и „Ја имам надежта“.
паднете. Вие сте скапоцен бисер, овој свет може да биде само Ваш...
Таа своите желби и визии ги
пренесува и на платно. До сега
Продолжете и понатаму да творите, бидејќи убавите творби можат
има направено бројни изложби во
да Ве збогатат со знаење, а Вашите слики да бидат дел од животот. Можете
Македонија и во странство (Италија,
да добиете само убави моменти и чувства кои ќе го разубават Вашето срце!
Швајцарија, Америка, Австралија,
Бидете благодарни што можете да творите најубави нешта, а тоа е убав збор,
Србија и Бугарија). Добитник е на
повеќе меѓународни награди и
убава слика.
признанија за уметност.
Ви посакувам: Вашата радост да се зголеми, тагата да се намали,
Од 2012 година, Роза Мојсовска
грижата да исчезне. Мир да ве пресретне. Зборовите да бидат песна, сликите
е член на Светско здружение на
уметници кои цртаат со уста и нозе со колоритот да блеснат.
(ВДМФК).
Уживајте во креативностa на младите творци!
Роза Мојсовска,
Поетеса и сликарка

Р

Почитувани,
Со распишување на конкурсот отворивме прозорец низ кој влегоа
повеќе од петстотини детски соништа, желби и мудрости. Патувајќи со
творбите на младите уметници откривме богати детски светови, полни
со имагинација, но и светови проткаени со доза на сериозност, која ни
покажа колку новите технологии се битни за нив. Детскиот дух е немирен,
спремен да открива нови работи, да плови низ замислени пространства,
од него бликнува незапирлива креативна енергија, која наставниците
успеале убаво да ја насочат. Најискрената детска мисла, на моменти
не тера да се насмееме, на моменти е толку длабока што не тера да се
замислиме.
Продолжете да истражувате и да творите, секоја нова информација
ќе Ве направи побогати со знаење, а секое дело што ќе го создадете ќе
раскажува приказна за се она што ќе го оставите зад Вас. Не плашете се
да зачекорите напред, помислете само, човекот има стапнато дури на
Месечината. Во денешно време, технологијата не е предизвик, предизвик
е каде се може да не однесе и што може да добиеме од неа. Можностите
се бескрајни, само треба да се најде вистинскиот пат за да се искористат
на најпродуктивен начин.
Со почит,
Маргарита Гулевска

М

аргарита Гулевска
е родена во Скопје,
1978 година. Има завршено
филолошки факултет на
универзитетот „Св. Кирил и
Методиј“. Во здружението
„Отворете ги прозорците“ е од
јули 2006, прво како волонтер,
а сега е на позиција програмски
асистент. Таа е активно
вклучена во различни проекти,
а задолжена е и за односи
со јавноста. Литературата и
уметноста сегогаш кај неа
буделе голем интерес.

Likovni творби 13 - 22 страна
Literaturni творби 23 - 32 страна
(Заради автентичност, творбите се објавени во оригинална форма, онака како што се испратени од
децата, без лектура и коректура)

1. Награда: Podadena raka

Автор: Анастасија Давидовска
Ментор: Добри Јовевски - ООУ„Илинден“ - с.Конопница, Крива Паланка

13

2. Награда: Мојот компјутер

Автор: Бојан Бочвар
Ментор: Светлана Тодосова - ООУ „Васил Главинов“

14

-

Велес

3. Награда: Илузија

Автор: Јорданче Миладиноски
Ментор: Драги Петревски - ООУ „Св.Кирил и Mетодиj“

15

-

с.Бучин - Крушево

4. Награда: Мојот компјутер

Автор: Баже Маневски
Ментор: Јасна Мијакова - ООУ „Васил Главинов“

16

-

Велес

5. Награда: Por tre t

Автор: Марија Додевска
Ментор: Јасна Мијакова - ООУ „Васил Главинов“

17

-

Велес

6. Награда: Зимско мече

Автор: Магнолија Огњановска
Ментор: Анета Корун - ООУ„Димо Хаџи Димов“

18

-

Скопје

7. Награда: Компјутерот мојот прозорец кон светот

Наталија Ристовска

Автор: Наталија Ристовска
Ментор: Наташа Пешевска - ООУ „Толи Зордумис“

19

-

Куманово

8. Награда: Светот околу нас

Автор: Давид Настев
Ментор: Елена Панова - ООУ „Св. Кирил и Методиј“

20

-

Велес

9. Награда: Компјутерот - мојот прозорец кон светот

Автор: Мила Данилоска
Ментор: Анета Маркоска - ООУ „Д-р Владимир Полежиноски“

21

-

Кичево

10. Награда: Компјутерот - мојот прозорец кон светот

Автор: Дарко Трајанов
Ментор: Златица Смиљковска и Олга Г - ООУ „Јан Амос Коменски“

22

-

Скопје

1. Награда: Компјутерот - мојот прозорец кон светот
Сите знаеме дека компјутерот е најголемо техничко средcтво. Сите компјутери имаат различни
облици и големини. Постојат два вида не компјутери-(Компјутер-Статичен и Лаптоп-Подвижен). Сите
копмпјутери имаат повеќе делови:куќиште,екран,глушец,тастатура и.Но исто така има и помошни
делови а тоа се:слушалќи, звучници микрофон,камера,принтер и сќенер. Во најново време бидејки
и интернет кој што е многу корисен за децата и возрасните. За да функционира еден интернет
потребен е рутер.Но ако сакаме да поврземе повеќе компјутери со еден рутер потребен ни е Wireless.
Преку Wireless-от добиваме и WI-FI со кој добиваме Интернет Мрежа на нашите мобилни телефони.
Најзастапени Интернет Пребарувачи се: Google,Bing,AVG Search,Yahoo и др.
Преку тие пребарувачи можеме да влеземе на страници како:F acebook,T witter, Youtube, IDIVIDI,
Wikipedia и др. Сите знаеме дека за да работи еден копјутер потребен е некаков вид на Windows.
Најзастапени се: Windows XP, Windows Vista, Windows 7-(Home Premium, Profesional и Ultimate), Windows 8. Во секој Windows има вградени програми а тоа се:Paint,Word Pad,Windows Media Player и Photo
View. Сите деца сакаме да играме компјутерски игри. Но за да се игра една игра таа игра мора да се
инсталира а за да се инсталира потребно е таа игра да се симне од интернет-(Download). Во училиштето
се одржува посебен час наречен Информатика. Тој час ние учиме како да го користиме компјутерот и
како да работиме на него.Постои посебен професор за да ни го објасни тоа. Кога сакаме да префрлиме
некаков документ од некој копјутер на друг копјутер потребно ни е USВ. USB е мал стик кој најголема
меморија му е 1GB-16GB. Кога некој ќе ни каже да извадиме некаков податок од Интернет ние секогаш
тоа го извршуваме co www.____________.com. Кога сакаме да видиме некого преку компјутерот ние
користиме Skype,Windows Messanger и Yahoo Messanger и веб-камера.
ЗАТОА ЈАС СЕКОГАШ ГО БИРАМ КОМПЈУТЕРОТ ЗА ПРОЗОРЕЦ КОН ИДНИНАТА.
Автор: Владимир Радески
Ментор: Андреја Стојанов - ООУ„Кузман Јосифовски-Питу“

23

-

Скопје

2. Награда: Компјутерот - мојот прозорец кон светот
Мама и тато раскажуваат тие,
прозорец кон светот, нам ни беше сине
тв-приемник во боја,
хит во наше време.
Но денес ете во поново време
копче штом ќе вклучам,
мој прозорец кон светот
е пентиум седум
и новостите брзо од него ги учам.
А баба ми пак чудна,
штом глувче ќе спомнам
веднаш метла зема
и низ соба трча,вика,
бегај глувчо, да те нема!

Автор: Александар Трајчев
Ментор: Снежана Мишевска - ООУ„Св.Кирил и Методиј“
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Свети Николе

3. Награда: Компјутерот - мојот прозорец кон светот
Студеното време ги спречува луѓето да излегуваат надвор и децата да си играат со снегот. Но
времето не може да не спречи нас децата да се дружиме со своите другарчиња логирани на „ facebook ‘’ и „ skupe ‘’ .
Од своите топли домови си разменуваме коментари, смајлис, лајкуваме, си испраќаме разни
подароци за фармите и другите игри. Кога ќе дојде време за учење продолжува дружењето со
моето другарче – компјутерче .
Ја пишувам домашната задача на убавата шарена тастатура со големи копчиња. За да си го
проширам знаењето повеќе не се грижам дали моите родители ќе ја најдат и купат енциклопедијата
што ми треба бидејќи прашањата му ги поставувам на мојот компјутер, а тој пред мене ми го
распостила светот. Благодарение на „ Wikipedia ‘’, заедно се качуваме по планините, пливаме по
океаните, влегуваме во вулканите и каде уште не.
Дури и математиката ми е полесна со едукативните игри што ги имам на мојот компјутер.
По учењето ми треба една убава релаксација, а најдобро се релаксирам со содржините на „ you
tube ‘’ .
И повторно е време за дружење со децата.
Проверувам кој е „ on – line ‘’ .....
Автор: Марија Савеска
Ментор: Весна Јосифовска - ООУ„Ѓорѓија Пулевски“
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Скопје

4. Награда: Komjuteri im

KOMPJUTERI IM

МОЈОТ КОМПЈУТЕР

Kompjuter magjike unë kam,
shumë i gëzuar unë jam.
Në të unë lexoj e shkruaj,
unë punoj edhe luaj.

Магичен компјутер имам јас,
и многу сум радосен.
Во него јас читам и пишувам,
работам и играм.

Në kompjuterin tim dëgjoj muzik
e ndjehem fantastik.

Во мојот компјутер јас музика слушам
и фантастично се чувствувам.

Kompjuteri është dritare e hapur,
dhe i shpejtë si lepur.
Me kompjuterin mund të shikoj
vendet e dëshiruara ku dua te shkoj.

Компјутерот е отворен прозор,
и брз како зајак.
Со компјутерот може да гледам
Посакуваните места каде сакам да одам.

Ментор: Наташа Илоска

Автор: Suel Xhelili
- ООУ„Братство-единство“
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Охрид

5. Награда: Компјутерот - мојот прозорец кон светот
Јас сум девојче на возраст од десет/10 години и ученичка во петто одделение . Имам моторички
пречки, коишто ми го оте`нуваат пишувањето со рака.
За среќа `ивееме во 21 (дваесет и први) век, ерата на компутери. Тие не само што претставуваат мој
прозорец кон светот, туку и порта кон многу нешта.
Со компјутерот почнав да се дру`ам уште од предучилишна возраст, во Здру`ението „Отворете ги
прозорците „
Таму има асистивна технологија .Таа ми помага во еднаков пристап кон компјутерот , taka da се
чувсвувам рамноправна со моите другарчиња.
За мене компјутерот претставува една волшебна кутија, којашто ми исполнува многу желби :
да игрм игри,
да научам да пишувам,
да учам англиски,
да пребарувам на интернет,
да гледам слики и слушам музика.
Значи да правм сето она , што прават моите врсници.
Сега сум среќна,што домашните ги пишувам преку компјутер,
а и на учлиште препишувам од табла со мојот прилагоден компјутер.
Сакам еден ден ,со модерните компјутери и пристапни технологии ,да нема повеќе разлики меѓу
децата со и без пречки.
Автор: Вера Апостоловска
Ментор: Јаглковска Жаклина - ООУ„Јохан Хајнрих Песталоци“
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6. Награда: Компјутерот - мојот прозорец кон светот
На компјутерот
има многу нешта,
па дури и
за Будимпешта.
На компјутерот
можам што сакам да видам,
и сите податоци
за на училиште да ги имам.
Летаат пораки,
со другарчињата се допишувам
и цел ден им го опишувам.
Каде и да одам,
лаптопот со мене го водам.
Многу работи можам да откријам,
и многу тајни можам да сокријам.
Радосен сум ко птица во лет,
знајте компјутерот е мојот свет.
Автор: Благојче Марчевски
Ментор: Даниела Коцеска - ООУ„Симче Настовски“
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Тетово, с. Вратница

7. Награда: Компјутерот - мојот прозорец кон светот
Компјутер. Би се запрашале ли што е тоа? Да, тое е тахника која прави многу чуда. Техника без која
сега неможе да се замисли животот. Техника со која осознаваме многу работи за кои не сме слушнале, а
сепак се случуваат во светот.Да, навистина оваа техника е многу чудна. Преку неа запознаваме и други
пријатели, од други земји.
Преку компјутерот гледаме кон светла иднина. Се радувам на мојот компјутер. Тој ми ја осветли
иднината, научив многу работи од него. Видов како живеат луѓето во други држави, сето ова со помош на
многу медиуми. Многу сме благодарни, благодарни на нашиот пријател компјутер кој не води кон добар
пат. Да не беше компјутерот, дали ќе го пишував овој состав? – Секако дека не. Мојот живот не би бил
среќен без компјутерот. Радосна сум со компјутерот. Преку него гледам што прават луѓето во други земји,
комуницирам со моите далечни роднини, комуницирам со моите пријатели. Да не беше компјутерот,
не би го можеле ова. Не би можеле да дознаваме многу работи во светот. Не би можеле да осознаваме
нови случки кои се случуваат во светот. Компјутерот е како наш учител. Учител кој ни ги отвара вратите на
иднината. Учител кој може да биде со нас во сите моменти. Може да ни помогне за нешто што навистина
ни е потребно. Тој ни е нам како пријател. Каков би бил светот без него. Во ова време, во овој век..се што
се прави, се прави компјутерски. Компјутерот ги олеснува обврските на луѓето. Да не беше компјутерот,
дали би постоел Facebook?
Дали би постоела таа социјална мрежа преку која луѓето комуницираат? Дали би посетоел Office Word?
Па каде би го пишувала јас овој состав? Интернет? Да тоа е мрежата која ни е многу потребна, мрежа
која не поврзува со цел свет. Wikipedia? Да не беше таа, од каде јас би ги нашла податоци за некого што
ми е потребно? Ех, тоа е таа техника, техника која прави чуда, техника без која светот би бил отежнат.
Ех компјутерче мое, колку сум среќна покрај тебе, колку сум среќна на твојата помош. Ти го олесни
животот на луѓето. Ти им даде помош на многу луѓе. Порано луѓето ги немале тие можности, но сега
треба да бидеме благодарни бидејќи компјутерот како волшебник успеа да помогне на секому.
Автор: Христина Митевска
Ментор: Бранка Стаменкова - ООУ„Славчо Стојменски“
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с. Градец, Виница

8. Награда: Компјутерот на Миле

За роденден Миле
компјутер си доби,
многу е срекен
и му се фали на Боби.
Дојде и баба Неда
се мудри се мисли
што е тоа што го гледа.
А пак Миле
пред компјутер седи,
на интернет сурфа
и разни игри реди.

Автор: Горан Силески
Ментор: Наташа Петкоска - ООУ„Гоце Делчев“
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Прилеп

9. Награда: Милото компјутерче

Компјутерче мое
звезда сјајна
со тебе ја откривам
секоја тајна.
Ти ме водиш преку
светови безброј
а јас сакам да живеам
само во светот твој.
Мудрости и знаење,
запишувам,дознавам,
милиони другари
во тебе препознавам.

Автор: Семра Веселоска
Ментор: Јулијана Алексиоска - ООУ„Братство-единство“
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10. Награда: Компјутерот - мојот прозорец кон светот
Од компјутерот добивам
информации разни,
моите знаења
никогаш нема да бидат празни.
Со компјутерот можам
да се поврзам со целиот свет,
во Италија, Франција, Германија
можам да ги видам птиците во лет.
Во меморијата на компјутерот
можам да снимам песнички и сказни,
исто така и цртежи разни.
Во компјутерот
се си има свое место,
затоа можам податоците
да ги најдам лесно.
За крај од компјутерот
добивам многу за знаење,
и затоа нема да има каење.
Автор: Ивана Јовановска
Ментор: Елена Милошевска - ООУ„Магдалена Антова“
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- Куманово

Likovni творби 35 - 39страна
Literaturni творби 40 - 45 страна
(Заради автентичност, творбите се објавени во оригинална форма, онака како што се испратени од
децата, без лектура и коректура)

Автор: Ева Петковска
- ООУ „Јохан Хајнрих Песталоци“
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Автор: Теодора Дeчева
Ментор: Валентина Ѓоргиева - ООУ „Св. Кирил и Методиј“

Компјутерот - мојот прозорец кон светот

Ментор: Валентина Зорчец

Компјутерот прозорец кон светот

-

-

Велес

Скопје

Автор: Ангела Србиноска
Ментор: Весна Цветкоска - ООУ „Братство единство“

Le taj, le taj, do znaewe ...

Автор: Борис Гошевски
Ментор: Радмила Атанасова - ООУ „Славчо Стојменски“

Компјутерот прозорец кон светот
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Виница
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Автор: Кирил Гегоски
Ментор: Александра Андоноска - ООУ „Гоце Делчев“

-

Компјутерот - мојот прозорец кон светот

Автор: Борис Петров
Ментор: Елена Панова - ООУ „Св. Кирил и Методиј“

Поглед кон светот

Прилеп

Велес

Ментор: Драги Петрески

Автор: Емилија Николоска
- ООУ „Св. Кирил и Методиј“

-

Скопје

- с.Бучин, Крушево

Компјутерот прозорец кон светот

Автор: Томи Чемерикиќ
Ментор: Дијана Стевковска - ООУ „Јан Амос Коменски“

Компјутерот прозорец кон светот
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Автор: Мила Атанасова
Ментор: Валентина Зорчец - ООУ „Јохан Хајнрих Песталоци“

39

-

Автор: Ангела Илиоска
Ментор: Колеска Гордана - ООУ„Д-р Владимир Полежиноски“

Светот низ компјутерот

Компјутерот - мојот прозорец кон светот

Скопје

Кичево

-

ОУ „Илинден“

-

-

ОУ „Јан Амос Коменски“

Скопје

Нови патувања, во нови градови, кај нови пријатели со непознат
јазик ипоинакви навики и обичаи. Тоа е мојата најголема желба. Би сакала
да можам да го пропатувам целиот свет, да соберам богатство на слики и
знаења. Би сакала да имам волшебна ветерница, која кога ќе ја дувнам, како
снегулка ќе ме однесе на ново, интересно место. Но светот е толку голем а јас
сум обично дете без самовилски крилја, па мислам дека моите желби тешко
ќе се остварат.
Но мојата детска соба има два прозорци. Низ едниот, сончевите
зраци ме будат секое утро и ми го осветлуваат денот кој доаѓа. Но јас имам
и друг прозорец, кој за мене е најубавиот роденденски подарок кој досега
сум го добила. Тоа е мојот црвен компјутер, мојот прозорец кон светот, мојот
фотоапарат, мојот речник, мојата енциклопедија, мојата мала библиотека,
мојот помошник и пријател. Мојот најголем „ЛАЈК„.
-Париз е најубавиот град на светот. Го обожувам францускиот јазик - беа
зборовите на мајка ми. Но јас не сум била во Париз, не сум се качила на
Ајфеловата кула, не сум ја видела сликата на Мона Лиза и не знам француски.
-Но, Лондон е град со чувства, град каде што ќе посакаш да се вратиш повторно
и повторно - дополни татко ми. Но јас не го знам Лондон. Биг Бен, Темза,
Палатата на кралицата, Британскиот музеј, црвените телефонски говорници и

Оливера Трифуновска

Автор: Теодора Додов

--------------------------------Црвениот прозорец на Теодора
-

Крива Паланка

Кога на компјутер седам
целиот свет можам да го гледам.
На компјутер читам сказни
и раскази разни.
Секогаш на facebook седам
и сликите на моите другарки ги гледам.
На калкулатор задачи пресметувам
и во office текстови уредувам.
Нови другарчиња преку интернет имам
и пораки од нив на e-mail примам.
Компјутерот за многу работи служи
и секој со него се дружи.
Читам книги на нет
и го гледам целиот свет.
Можам да користам он-лајн енциклопедии
и да управувам со разни мултимедии.

Ментор: Марија Смиљков

Автор: Ана Стоилковска

Компјутерот - мојот прозорец кон светот
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Прилеп
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Имам еден другар поинаков од сите
со него поминувам голем дел од дните.
Од разни места тој го собрал знаењето сето
на дланка ми ја става сета мудрост од светот.
Штом ќе допрам со прси тастатура
во глава ми врие од идеи бура.
Со еден клик на маус отворам цел свет
и почнувам да сурфам ко птица во лет.
Далечни земји, култури, споменици и чуда.
Слики, митови и бајки фантазија ми нудат.
И музика си пуштам за мојата душа
дури разгледувам музеи на царства што се рушат.

Ментор: Благица Чатлеска

Автор: Ана Марија Мирческа

--------------------------------Компјутерот е прозорец кон светот

старинските такси автомобили, тоа за мене е се непознато.
-Ми требаат податоци за новиот проект, но неможам да најдам ништо ново и
интересно – се жалеше сестра ми.
-Деца, вие сте Tabula rasa?! – често знаеше да каже дедо ми. Но, што значеа
неговите зборови, искрено не знаев.
Примериве немаат цел да ве убедат дека мене немаше кој да ме научи.
Напротив. Моите родители дури и претеруваа и нормално тогаш не ни сакав
внимателно да ги слушам.
Но сепак, желбата да видам, да дознаам, да научам, како искра која
ја има секое дете ме натера сама да пребарувам со мојот пријател. Бескраен
прозорец, широко отворен, како океан пред мало бротче, но бротче кое бара
правец за да мирно истражува и плови по водата.
И така истражував, гледав, читав и се трудев да научам. Сликите од
Париз, Лондон, нивните знаменитости, податоците кога и зошто се направени
се отвараа пред мене а јас започнував мирно да пловам со моето црвено
бротче. Искрено неможев да разберам се, но мислам дека некои работи кои
ги научив ќе ги паметам цел живот.
Ќе бидам нескромна но ќе кажам дека сестра ми ги прави најдобрите проекти,
чита низ различни интернет страници и научува многу.
А и ЈАС не сум „Празна табла„!. Дедо ми не знаеше дека со еден клик,
латинските зборови стануваат за мене разбирливи. Сепак, тоа ме натера и
понатаму да пребарувам и да го користам речникот на мојот компјутер.
Затоа не се сложувам дека компјутерот е САМО забава и напразно
изгубено време. Тој е мојата волшебна ветерница, мојот ветер, мојот правец
кон каде треба да се движам.
И да не заборавам, ДА, го користам компјутерот и за играње, за слушање
музика, за гледање филмови и за допишување со другарките. ЛАЈК, ЛАЈК,
ЛАЈК!

-

ОУ „Јохан Хајнрих Песталоци“

-

ОУ „Гоце Делчев“
Компјутерче мое мило
ти од секогаш сакано си ми било,
без тебе не можам јас
ти си мојот спас.
Твоите мисли ги читам
и по нови секојдневно итам,
со тебе сум добра и мила
ти ми даваш храброст и сила.
На тастатура сакам да пишувам
без да се издишувам,
како прстите ги движам
посакувам да пишувам и мижам.
Секојдневно нови нешта учам
комуницирам и се логирам,
на маусот кликам

Ментор: Даниела Котеска

Автор: Катерина Здарвеска

--------------------------------Компјутерче мое
-

-

Скопје

Прилеп

Kомпјутерот за многу работи ни служи
и секој со него се дружи.
Со него можам на интернет да се поврзам,
и дискусија на социјалната мрежа да разврзам.
Можам да користам он-лајн енциклопедии
или да управувам со разни мултимедии.
На Office да пишувам текстови бројни,
а во Photoshop да уредуваме слики разнобојни.
Тој најразлични можности ни нуди,
и исреажувачките навики кај нас ги буди.
За случките во светот можеме да се информираме,
и со по некоја игра, мозокот да си го смириме.

Ментор: Ана Георгиева

Автор: Aнастасија Петличковска

--------------------------------Pesna - Компјутерот - мојот прозорец кон светот

Во стари времиња историски ме враќаш
во иднината со наука ме праќаш.
Времеплов си ти, драга машино моја
секаде ме носи меморијата твоја.
Ти си прозорец низ кои другарчиња многу гледам
колку повеќе се дружам-толку повеќе вредам.
Ти си подадена рака за другарства нови
кои со тебе се дружи во светот со љубов плови.
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Компјутероте е една машина која ни го прави животот поинаков. Компјутерот
е предмет со кој го поминуваме поголемиот дел од денот. Компјутерот е наш
прв пријател со него се смееме, пееме, забавуваме.
Да не постоеше компјутерот денес ние децата постојано ќе си игравме
со топка и други детски игри кои ги играле нашите родители кога биле деца.
На некој компјутерот им служи само за забава, но сепак не е вредно цел
ден да играме разни игри на компјутерот а да не прочитаме нешто поучно.
Компјутерот едноставно го променува животот на секое дете, па и на возрасен
човек. Тој го отвора прозорецот на сите луѓе преку него се читаат разни
поуки, сказни, приказни, интересни новости за нашата околина и цел свет.
Мојот живот слободно можам да кажам дека без компјутер би бил тотално
поинаков. Но голема улога за сето ова претставува и интернетот.
Компјутерот без интернет е како дете без своите другарчиња.Преку
компјутерот и интернетот се запознаваат многу другарчиња од целиот свет.
Јас со помош на нив запознав многу другарчиња со кој до ден денес се
допишувам и се дружам. Значи компјутерот не само што ги отвора прозорците
кон светот, тој ги отвора и прозорците кон другарството. Со компјутерот можеш
да го прошеташ целиот свет да видиш многу значајни споменици, места,
хотели, мориња, плажи и се што те интересира. Зарем оваа не е прекрасно? - да
можеш во еден миг да се прошеташ низ места за кои сонуваш. Со Компјутерот
ќе прочиташ и ќе научиш за многу глимци, војни, територии, музички ѕвезди
и се што би сакал да знаеш. И ете сега замислете си го животот каков би бил
без компјутер, се ова што изгледа толку многу убаво да не постои .. вашиот
живот ќе биде многу по пуст.
Затоа сите чувајте го вашиот компјутер, тој ќе го отвори прозорецот кон
светот, ќе ви помогне за решавање на многу од вашите проблеми!!

Ментор: Роза Цекова

Автор: Дарија Петрова

--------------------------------Компјутерот - мојот прозорец кон светот

Компјутерот ни служи да научеме нешто повеќе.На компјутерот можеме да
ставиме интернет, а со него можеме да контактираме со луѓе од целиот свет,
да ги слушаме песните кои ги сакаме, да играме игри, но најмногу ни служи
да научиме многу нови нешта што ќе ни користат во животот.Има страница
која ја се вика ‘’Google’’, на неа ги пребаруваме работите кои не интересираат.
Во компјутерот можеме да вметнуваме слики и песни.Благодарение на
Министерството за образование ние и во училиштата имаме компјутери
со кои го надградуваме нашето знаење.Има уште многу страници кои се
викаат:yahoo, facebook, msn, skype, hotmail, live и други.

и од радост бликам.
На восхитувањата им нема крај
пред него кога седам,
сум во вистински рај.
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ОУ „Илинден“
Компјутерот е изум на веков
за миг го освои светов
со него без мака чекориме
и безгизно твориме .
Пред нас стои
дома , во училиште,
заедно со нас успеси брои,
вистинско е светилиште.
Другарувај со него ти,
бидејќи ке ти отвори

Ментор: Славица Георгиевска

Автор: Симона Петровска
-

--------------------------------Компјутерот - мојот прозорец кон светот
Крива Паланка

Голем, отворен прозорец. Прозорец низ кој се гледаат многу нешта.
Се гледа светот, се гледа околината, се гледаат многу нешта. Ах колку ли е
убаво преку тој прозорец да гледаат сите деца, но не можат сите да си го
дозволат тоа. Некои немаат доволно финансии, а други пак родителите не
сакаат да им купат. Всушност од претходно повторуваме прозорец, прозорец,
прозорец... Кој е тој прозорец, не се запрашувате? Е драги мои, тој прозорец
е КОМПЈУТЕРОТ. Што е всушност компјутерот?
Тоа е една машина во која се сместени многу уреди. Функцијата на
тие уреди е да ги прибира и зачувува податоците кои што ние ги пишуваме
во компјутерот. Но ние не можеме да дознаеме некоја информација од
компјутерот, овде е интернетот за тоа. Од интернетот можеме да прочитаме
некоја информација за околината во која што живееме, можеме да дознаеме
повеќе за својата татковина и за светот, можеме да запознаеме исто така и
интернет пријатели кои можат да ни станат и најдобри другари. Со помош
на компјутерот запознаваме поразлични култури од нашата, различни раси
на луѓе, дали тоа ќе се црни, жолти или бели. Сепак компјутерот е навистина
корисна работа. Ние всушност учиме од него. Да, учиме повеќе од него. На
интернет се наоѓаат толку многу информации што светот во денешно време е
навистина преплавен со нив. Да не претераме со фалбите. Во сите тие убави
зборови и факти, има и малку и не толку убави тврдења. Постојат зрачења
што ги дава мониторот што не се баш добри по здравјето. Ама ние гледаме да
научиме нешто. Ќе сватиме дека компјутерот е нашата иднина. Од компјутерот
црпиме знаења. Не заборавајте дечки. Внимавајте да не се затвори прозорот.
Ако се затвори што ќе правиме? Нема од кај вода со знаења да црпиме. Секој
ден проветрувајте ја просторијата полна со знаења. Ќе ви притреба некогаш
за освежување на мозокот.

Ментор: Роза Цекова

Автор: Маријана Николова

--------------------------------Компјутерот - мојот прозорец кон светот
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Утро е. Ме разбуди џивкањето на врапците крај мојот прозорец, како да
ми посакаа среќен ден.
Станувам, ги обавувам утринските работи и веднаш го вклучувам
компјутерот – мојот втор прозорец за да видам што има ново во светот. Вклучувам
mozila firefox, па се отвора домашната страница time.mk, каде ја разгледувам
областа наука, за најновите случувања и технолошки иновации. Воодушевена
сум!
Една статија ме потсети дека треба да изработам проект по географија
за градот Скопје. Решив да го сработам во OpenOffice Impress, а тоа што ми беше
потребно го најдов на: image.google.com, wikipedia.org, youtube.com, skopje.gov.mk
и на statistika.com.mk. Беше интересно да се пребарува на интернет страниците,
за да се направи одличен проект како мојот. Дојде време за на училиште, па само
накратко решив да влезам на мојот профил на социјалната мрежа Facebook, за и
таму да ги видам новите информации. Во меѓувреме мојата мајка ми ѕвонеше на
Skype, за да не задоцнам на училиште. Пристигнав на училиште, радосна, влетав
во училницата и седнав на моето столче до компјтерот, што ми го овозможи
Владата на Република Македонија. Го ставив моето USB и ја направив послеедната
проверка на проектот. Презентацијата одлично помина, и јас бев пресреќна. Во
далечина ги слушав врапците. Заслужив вечерта да поиграм некоја од многуте
интелектуални игри. Ви порачувам: КОРИСТЕТЕ ГИ КОМПЈТЕРИТЕ, ОДНОСНО
ОТВОРЕТЕ ГИ ПРОЗОРЦИТЕ И ВДИШЕТЕ ГИ ИНФОРМАЦИИТЕ ОД СВЕТОТ !

Ментор: Невена Петковска

Автор: Олга Дамовска

--------------------------------Компјутерот - мој прозорец кон светот

На интернет не треба
личните податоци да ги споделуваш,
и не треба со непознати
да се сретнуваш.
Не треба да прифаќаш
непознати пријатели,
на фејсбук,твитер или скајп
освен ако не ги познаваш.
Ако закажуваш средба
со некого што си го запознал
на интернет, тогаш
закажи ја средбата
на јавно место.

Ментор: Миланка Стојанова

Автор: Сашко Донински

--------------------------------Компјутерот - мојот прозорец кон светот

и така поубаво ке мине векот.

прозорецот кон светот,

„....за мене компјутерот претставува една волшебна кутија, којашто ми исполнува многу желби...“

„......во
во меморијата на компјутерот можам да снимам песнички и сказни
сказни,, исто така и цртежи разни
разни......““

„...дури и математиката ми е полесна со едукативните игри...“

„......дојде
дојде и баба Неда
Неда,, се мудри
мудри,, се мисли
мисли,, што е тоа што го гледа
гледа......“

