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ТРЕНИНГ БИБЛИЈА ЗА МЕДИУМИ - задачи 

 

Изберете тема за натпис и направете план за тоа кого ќе прашате за информации, што 

ќе прашате, кои фотографии ви се потребни и консултирајте го лидерот на 

работилницата.  

Напишете натпис за училиниот весник!  

АНАЛИЗА 

Избрани теми: Отварање на инклузивната куќа за деца и млади во Чичевац, Отварање 

на училиштето за девојки ракометарки, Златен медал на ученичката во ритмичка 

гимнастика, Прослава на Денот за човекови права и др.  

Пример: Отварање на инклузивната куќа за деца и млади во Чичевац. Интервју: 

претседателот на здружението. Прашања: Кога, каде, како се отвори куќата? Како ја 

наравивте? Од каде најдовте опрема? Кој ви помогна? Што е инклузивна куќа и што ќе 

се прави таму? 

Добар пример на натпис:  

Инклузивната куќа за деца и млади во Чичевац започна со работа (Наслов) 

Чичевац е мало место каде што нема многу места за дружење. Ова е причината поради која 

членовите на здружението „Окулар“ дојдоа до идеа една обична просторија во центарот на 

градот да ја претворат во простор во кој децата можат да го поминуваат своето слободно 

време, да се дружат и да играат. (кој и зошто) 

Овој проек започна на почетокот на оваа година. Со цел да соберат пари, на денот на жената – 

8-ми Март, здружението организираше прослава во локален расторан и врачи јавен повик до 

сите заинтересирани луѓе кои сакаат да го помогнат овој проект. На позивот се јавија многу 

луѓе и беше одлично. Беа собрани околу 40.000 динари. (како) 

Неколку месеци подоцна, на 19 мај, беше организиран Добротворен бал во хотелот „Плажа“ во 

Варварин. Тоа беше голема прослава на која присуствуваа градоначалници  на околните 

општини како и многу бизнисмени. (како и кој) 

Нашиот градоначалник, нашите уметници и неколку девојки насликаа слики кои се продаваа на 

аукција. Тој настан ќе се памети долго време. Од тој Бал и од уличните аукции се собраа повеќе 

од 500.000 динари за опремување на куќата. На ѕидот на Куќата за деца и млади е насликана 

куќа од цигли каде што секој донатор доби своја „цигла“, односно цигла со своето име. (каде, 

зошто и кој) 

После неколку месеци, нашата куќа го доби својот конечен изглед. Донаторите, учениците и 

наставниците добија покани за отварањето на „Инклузивната куќа за деца и млади“ која 

свечено беше птворена на 2 декември 2019 година. (кога) 

Во Инклузивната куќа за деца и млади ќе се одржуваат работилници на различни теми, 

турнири и активности за децата и младите од општината Чичевац. (каде и зошто) 
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Линк: 

https://djackaiskra.home.blog/2019/12/07/инклузивна-кућа-за-децу-и-младе-у-ћићев/  


