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Прослава
Се ближат новогодишните празници, а со тоа и дилемите за прославата на
новогодишната ноќ. Можностите за славење се различни од ноќен клуб, кафуле,
дома или во кафeана, па се до патување во некоја од странските метрополи.
Најчесто, последна опција е прослава во домашна атмосфера бидејќи тоа
завршува со хаос кој го оставаме зад себе. Ако сме подготвени по прославата да ги
засукаме ракавите тогаш имаме можност за опуштена и сигурна прослава со
најблиските.
Прослава во клубови,
кафулиња, кафеани и
ресторани е одлична за оние
што сакаат да слават во
поголемо друштво. Постојат
различни понуди, а сè зависи
од личниот вкус и цената што
најмногу одговара да се плати.
Тие се одлично место за
прослава на новогодишната
ноќ, која младите најчесто ја
одбираат.
Периодот околу Нова Година е одлична можност да се отпатува надвор од
државата и да се почувствува празничната атмосфера на други места.
Туристичките агенции нудат пакет аранжмани и попусти токму за овој период секоја
година. Во моментов најинтересни се новогодишните понуди за Романија, Банско, и
за Србија, Бугарија, Австрија и Франција. Секогаш треба да се биде внимателен кон
сите понуди кои нудат патување надвор од државата, најмногу треба да се внимава
доколку лицата се под осумнаесет години.

Периодот на прослави и забави нема да биде толку интересен кога тинејџерите ќе
остарат, тогаш своите новогодишни ноќи ќе ги прославуваат дома со своето
семејство и блиски роднини. Затоа размислете каде би сакале да ја поминете
посебната и незаборавна ноќ и со кои луѓе околу себе. Среќни празници!
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Трибина - македонскиот јазик во медиумскиот простор
65-тото годишно постоење на Институтот за македонски јазик „Крсте
Мисирков“ беше одбележано со јавната трибина „Македонскиот јазик во
медиумскиот простор“. Учество на трибината имаа и наши ученици, а Катја
Зенделска од III-5 зборуваше за неформалната интернет комуникација меѓу
младите со употреба на знаци, бројки, слики и кратенки.
Како заклучок од изнесеното на трибината произлезе дека негрижата за
стандардниот јазик во нашето општество е се поголема особено во јавната
комуникација. Еминентни професори, доктори и лингвисти сметаат дека грижата за
јазикот треба да биде основна цел на секој граѓанин бидејќи тој е суштината на
националниот и културниот идентитет.
Најголемата улога и моќ за правилна употреба на македонскиот јазик ја имаат
медиумите кои дирекно влијаат на македонскиот литературен јазик. Отстапувањата
од нормата на јазикот се очигледни кај новинарите и водителите, па несомнено
неопходно е усовршување на литературниот изговор на спикерите.
Ако како што вели Мисирков нашиот јазик е нашата татковина тогаш сега е
вистинското време да ја разбудиме нашата свесност и да престанеме да бидеме
пасивни набљудувачи и регистратори, на прекршителите на јазичните норми и да
станеме коректори прво на самите себе, а потоа и на околината.
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Време е за одмор!
Завршува уште една напорна ученичка година, па еве можност за одмор и
полнење на батериите за наредното полугодие. Како дестинации за опуштање и
забава ви ги нудиме ски - центрите во Бугарија. За младите е препорачлив
скијачкиот центар во Банско, поради богатиот ноќниот живот и големиот број на
ноќни клубови.

Банско - градот под Рила и Пирин Планина која е под заштита на УНЕСКО.
Оддалечен е од Софија околу 170 км, а од Скопје околу 260 км. Иако е релативно
млад, надалеку е познат како скијачки центар со одлични временски услови,
активен дневен и ноќен живот како и по патеките кои се подобни како за почетници
така и за врвни скијачи. Ски сезоната трае од Декември до Април, а скијачките
патеки се на височина од 960 м до 2.600 м. Гондола долга 6 км го поврзува
туристичкиот центар со ски терените на планината Пирин.
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Време е за одмор!
За тие кои не се љубители на ноќниот живот и сакаат релаксиран одмор им го
препорачуваме скијачкиот центар во Боровец, Бугарија.
Боровец е најстариот и најпопуларниот ски центар во Бугарија, сместен на
падините на планината Рила на која се наоѓа и највисокиот врв на Балканот. Од
Софија е оддалечен околу 80 км, од Скопје околу 220 км. Најблискиот град е
Самоков, оддалечен околу 10 км, кој е богат со најразлични културно - историски
знаменитости. Боровец се развил во модерен ски центар со луксузни хотели од
висока категорија, ресторани, дискотеки, продавници и голем број на ски терени и
ски лифтови. На располагање има 15 патеки, од кои 3 се опремени со топови за
вештачки снег како и за ноќно скијање. Ски патеките се прилагодени како за
почетници, така и за оние најискусните во овие спортови. Падините на Боровец се
под снег најчесто од Декември па се до Април. Совршената комбинација на
локација, клима и географска положба на Боровец привлекува секоја година
огромен број на туристи од цела Европа.
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Божиќен базар
Под слоганот „Донирај и добиј колаче со порака“ во училиштето се одржа
хуманитарен божиќен базар (Weinachtsmarkt) како проектна активност од страна на
учениците под менторство на професорката по германски јазик, Билјана Пејовска.
На базарот беа изложени разни видови колачиња и рачно изработени новогодишни
честитки. Учениците низ кратка презентација за Божиќ во Германија успеаа да ни ја
доближат германската култура и традиционалната прослава, но и хуманоста.
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