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„Траш таg ма ни ја ги фа ти 
сред но школ ци те во Ма ке до ни ја



2
ПЕТОК 29.3.2019

НИЗ  ХОДНИЦИТЕ

ВОВЕДНИК

Средношколците од гимназијата „Цар Самоил“ во
Ресен на креативен начин старите и искористени гуми
ги пренаменија во канти за отпадоци. Од вулканизер
ги земаа гумите, од цвеќарница добија донации на
бои и четки и за еден ден направија канти за отпадоци
кои ги поставија во нивниот школски двор.

Средношколците се дел од „Еко герила - Преспа“,
а целта на оваа акција им беше не само да обезбедат
место каде што ќе се фрла отпадот, туку и да се види
како дел од младите размислуваат за подобро
општество.

Штом 15-члена група млади луѓе чувствува
одговорност кон оваа земја која ни е нам поклонета,
значи можеме сите. Дајте да ја согледаме
ситуацијата на нашето живеалиште малку подалеку
и поинаку од досегашново. Ова што е сега, можеби
по неколку децении нема да го имаме. Оваа земја
не заслужува да биде уништена од нашата
неодговорност. Со мали напори до големи промени,
порачаа екогерилците од Преспа.

Све тот и при ро да та се во по сто јан про цес на про ме -
ни. Се га по ве ќе од ко га би ло при ро да та во ко ја жи ве е -
ме на единс тве на та пла не та што ја на се лу ва ме е под
огро мен при ти сок и све до чи ме за про ме ни за кои не
сме ни за мис лу ва ле. Све тот во кој жи ве е ле ро ди те ли -
те или де дов ци те и ба би те на се гаш ни те сред но школ -
ци бил не ве ро јат но по раз ли чен, но и на еден на чин по -
мал. Пред са мо ше е сет го ди ни, вкуп на та свет ска по пу -
ла ци ја би ла ре чи си три па ти по ма ла од таа се га. Лу ѓе то
ја тре ти ра ле при ро да та ка ко из вор на ре сур си, сѐ уште
по сто е ле ме ста на све тот што не би ле ма пи ра ни, фо то -
гра фи ра ни, ни ту по се те ни.

Сред но школ ци те де нес се со о че ни со го ле ма об вр -
ска: да ги за чу ва ат оние мал ку ре сур си и при ро да што
оста наа. Се гаш ни те сред но школ ци се ро де ни во по че -
то кот на но ви от ми ле ни ум, мо мент што на све тот му да -
де но ва на деж. Таа на деж се га се мла ди те лу ѓе со мож -
ност за се ко гаш да ја ре шат свет ска та еко ло шка кри за.

Мла ди те на но во то вре ме во свет ски рам ки ве ќе
транс па рент но го ка жу ва ат сво јот став за сво ја та ид ни -
на. Тие сѐ по ве ќе из би ра ат здрав на чин на жи вот што
со се бе но си и ба ра ње за по до бра жи вот на сре ди на.
Пре ку по пу ла ри за ци ја на раз ни актив но сти и ре кре а -
ци ја во при ро да, мла ди те одб ли ску се за поз на ва ат со
при род ни те вред но сти. Пре ку пе ша че ње низ шу ми те
или кам пу ва ње на езер ски те пла жи доз на ва ат за комп -
лекс но ста на еко си сте ми те. Ду ри и актив но то ко ри сте -
ње на со ци јал ни те ме ди у ми зна чај но мо же да по мог не
во за шти та та на жи вот на та сре ди на. Со ко му ни ка ци -
ски те ала тки мо жат бр зо да спо де лу ва ат ве сти и фо то -
гра фии, и по лес но да по ви ку ва ат за ак ци ја за про ме ни.
Мла ди те сѐ по че сто ги по се ту ва ат на ци о нал ни те пар -
ко ви и за шти те ни те по драч ја, исто вре ме но учеј ќи за
при ро да та, но и за по тре ба та од неј зи на за шти та. 

Кај нас мла ди те пр вич но се со о че ни со не до стиг од
еко ло шко обра зо ва ние во за дол жи тел ни от обра зо вен
про цес. Еко ло шки те те ми се тре ти ра ат ка ко фа кул та -
тив на или спо ред на актив ност, че сто по вр за на со се -
зон ски те про ме ни. Мла ди те ги не ма ат по треб ни те и ви -
стин ски те ин фор ма ции и че сто ја ме ша ат еко ло ги ја та
ка ко на у ка со ур ба на та или лич на та хи ги е на. На сред -
но школ ци те не им се да ва ат до вол но про стор и ре сур -
си да учат и да се за поз на ва ат со жи вот на та сре ди на
над вор од пла ни ра на та на став на про гра ма или над во -
реш на та про ект на актив ност. Еко ло шко то обра зо ва -
ние не тре ба да би де са мо на став на еди ни ца на ча сот
по би о ло ги ја, ту ку нов на чин на гле да ње на све тот. 

Ид ни те ге не ра ции на грб ќе по не сат мно гу проб ле -
ми за кои не ма да има ре ше ни ја. Ко га ве ќе не ус пе ав ме
ние не што да сме ни ме, то гаш да им го олес ни ме па тот
и да ги на со чи ме но ви те ге не ра ции кон жи вот во кој
пре ку на у ка та и обра зо ва ни е то ќе ги ре ша ва ат еко ло -
шки те проб ле ми. 

Ток му за тоа, со др жи ни те во вес ни кот „Ме ди ум“ не -
кол ку ме се ци ќе би дат по све те ни на овие пра ша ња, со
на ме ра да се по пол ни праз ни на та во на став ни те про -
гра ми во сред но то обра зо ва ние.

Во скопската гимназија „Никола Карев“, од 7 до 9
март по втор пат се одржа фестивалот на млади
уметници „Три дена култура“, на кој младите автори
слободно ги покажаа своите идеи и размислувања
за уметноста.
Годинава Каревци, во рамките на фестивалот беа
домаќини на нивните врсници од белградската Прва
гимназија, со кои заедно три вечери по ред имаа
можност да видат и слушнат нешто поинакво, нешто
надвор од нивните секојдневни обврски.
Под менторство на нивните професори, учениците
ја подготвија сцената како и сѐ друго што беше
потребно за да се покажат како добри домаќини.
На првиот фестивалски ден имаше проекција
на филмови снимени од средношколци и
студенти до 21 година. По проекциите имаше
дискусија со гости на фестивалот, а на крајот
симболично беше прогласен и најдобриот филм
избран по пат на тајно гласање. Вториот ден,
пак, помина со кратки театарски претстави
преку кои авторите на најсуптилен начин ги
претставија своите нови режисерски, сценски,
сценографски, актерски и други решенија за
нов, современ театар и нова уметност.
Дигитална изложба (Photo Slideshow) на
средношколски автори, пак, беше прикажана на
последниот фестивалски ден. Се изложија
фотографии, цртежи, графики, дигитални цртежи,
3Д и други ликовни дела.

Поинакви три дена во „Карев Младите во Крива Паланка
поттикнаа „генералка   во градот

“
“

Ученици од Преспа од стари гуми направија канти за отпадоци

Секој викенд во наредните два месеци ќе
„светне“ по некоја населба во Крива Паланка.
Станува збор за еколошката акција „Чиста
населба - чиста општина“ која ја најавија
локалните власти, а која ја поттикнаа младите
екотимови од училиштата, кои со своите
одговорни лица активно ќе учествуваат во
планираните активности.

На денот на пролетта - 21 март, пак,
учениците го искористија првото пролетно
сонце за чистење на училишните дворови и
околните улици, а дел од нив се погрижија за
хортикултурно уредување засадувајќи
цвеќиња и садници.

Акцијата „Чиста населба - чиста општина“
започна минатиот викенд кога се чистеа
населбите Осичка Маала и Домачки Дол. За
неа е направен план и опфаќа два сегменти,
од кои едниот е чистење на дворовите, на
зелените јавни површини и пред станбените
згради, додека другиот сегмент е собирање
на непотребниот отпад од индивидуалните
домови.

Покрај средношколците како иницијатори,
учество најавиле и голем број невладини
организации како и граѓани кои
самоиницијативно се пријавиле.

Акцијата е поддржана и од советот на
општината, од ЈП „Комуналец“, од советите
на заедниците на станари во самите населби,
од локалните фирми и др.

Тоа што ќе оста не од све тот,
оста ну ва на мла ди те

за подобра животна средина
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Кирил Арсовски Пржо,
професор по биологија 
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ТЕМА ЗА ДИЛЕМА ГЛОБАЛНИ ПРОТЕСТИ НА УЧЕНИЦИТЕ ПРОТИВ КЛИМАТСКИТЕ ПРОМЕНИ

„Се кој се мис ли до бар во
сво ја та стру ка, а не се
знае што е гло бал но за -

топ лу ва ње, ка ква бру ка“, ова е ед -
на од по ра ки те кои на 15 март,
сред но школ ци ја ис пра ти ја до
Вла да та. По ра ка та бе ше на пи ша -
на на еден од
транс па рен -
ти те што
уче ни ци те
ги но сеа на
про те стот
про тив кли -
м а т  с к и  т е
про ме ни.

Сред но -
школ ци те и
мла ди те кои
из ле гоа на
про те стот во Скоп је беа са мо ма -
ло кам че од мо за и кот. По ве ќе од
1,5 ми ли он уче ни ци во 2.083 гра -
да од 125 зем ји низ све тот тој ден
ги на пу шти ја школ ски те клу пи и
из ле гоа на гло ба лен штрајк. Дви -
же ње то го за поч на швед ска та ти -
неј џер ка Гре та Тун берг. Шес на -
е се тго диш на та Тун берг се стек -
на со свет ска сла ва ка ко акти вис -
тка во бор ба та про тив кли мат -
ски те про ме ни, а бла го да ре ние
на тоа, трој ца нор ве шки пра те -
ни ци ја но ми ни раа и за Но бе ло -
ва на гра да за мир.

Во ак ци ја та ко ја таа ја по кре -
на, неј зи ни те врс ни ци од пред
вла ди на та згра да во Скоп је пре -
ку транс па рен ти ги пра шаа вла -
сти те: „Има те ли план?“. Тие глас -
но ка жаа де ка са ка ат чист воз дух
и по ба раа „стоп“ за смо гот и за
јаг ле нот.

„Со о че ни со це лос на та инерт -
ност и без и деј ност на на ша та вла -
да во од нос на за га ду ва ње то, мно -
гу ми на од мла ди те, ед но став но,
раз мис лу ва ат да се отсе лат од
оваа зем ја, не ка де ка де што воз -
ду хот не е за га ден до сте пен на

кан цер и
ка де што
во поч ва та
не цир ку -
ли ра пре -
ра бо те ни -
от то кси -
чен от пад
од де по -
ни и те без
ни ка ква
кон тро ла.
Но тоа не е

из лез! Во след ни те де це нии на -
ши от проб лем ќе ста не проб лем
на се ка де, за тоа што не за ин те ре -
си ра но ста на оние кои има ат моќ
за што би ло дру го освен за зго ле -
му ва ње на нив на та моќ по стои
на се ка де, не са мо во Ма ке до ни -
ја“, по ра чаа мла ди те де мон стран -
ти во по ка на та кон пре о ста на ти -
те уче ни ци да им се при дру жат.
Про те стот го под др жаа и де се ти -
на гра ѓан ски ор га ни за ции.

Мла ди те по ба раа ит ни и ри -
го роз ни мер ки за за шти та на жи -
вот на та сре ди на: ма кси мал ни
каз ни за нај го ле ми те за га ду ва чи
во ин ду стри ја та; кон тро ла на пре -
ра бо тка та на от па дот во де по ни -
и те и не го во без бед но скла ди ра -
ње; во ве ду ва ње на се оп фат на
еко ло шка транс порт на ин фра -
стру кту ра итн.

Про те сти се одр жаа во Фран -

ци ја, Гер ма ни ја, Ита ли ја, Бел ги -
ја, Ин ди ја, Ав стра ли ја, Ја по ни ја,
Јуж на Ко ре ја итн. 

Ед ни од ба ра ња кои се нај доа
на ли сти те на ма ке дон ски те, но
и на уче ни ци те од це ли от свет
беа ит но пре ми ну ва ње на об нов -
ли ви из бо ри на енер ги ја и стоп
на без ми лос на та се ча на шум -
ски те пре де ли.

Во уче нич ки крик кој одек на
низ све тот си те ед ног лас но по -
ра чаа: „Ние не ма ме пла не та „Б“,
„Ни ја уни шту ва те ид ни на та“,
„Ако вие не се од не су ва те ка ко
во зрас ни, ќе мо ра ние“.

Цел та на мла ди те де мон -
стран ти од 125-те зем ји е вла сти -
те да сфа тат де ка кли мат ски те
про ме ни се се ри оз на кри за и оти
се га има ат вре ме са мо за да се на -

ма ли ка та стро фа та, би деј ќи во
из ми на ти те 40 го ди ни ни ту еден
по ли ти чар, без раз ли ка ка кви му
се пар ти ски те бои, не ус пе ал во
оваа вој на.

Моќ ни по ра ки ис пра ти и ти -
неј џер ка та Гре та од Шведска.

- Ние сме пред ег зи стен ци јал -
на кри за, нај го ле ма та кри за со
ко ја се со о чи ло чо веш тво то, а се -
пак лу ѓе то кои зна ат за неа ја иг -
но ри ра ат со де це нии. Од го вор -
но ста е ва ша, не е на ша. Ние сме
мла ди на та, ние не при до не сов -
ме за оваа кри за. Ние сме са мо
ро де ни во овој свет. И одед наш
пред нас има кри за. Ова е кри за
во ко ја ќе тре ба да жи ве ат на ши -
те де ца и нив ни те де ца, и не ја
при фа ќа ме, и не ма да ја доз во -
ли ме, за тоа про те сти ра ме. Би деј -
ќи са ка ме ид ни на и ќе про дол -
жи ме со бор ба та - по ра ча Гре та.

За неа, де нот на гло бал ни от
про тест – 15 март, бе ше са мо уште
еден во ни за та пе то ци, би деј ќи
таа ре чи си ед на го ди на, се кој пе -
ток е пред швед ски от пар ла мент,
др жи транс па рен ти со апел до
вла сти те да сто рат не што за да се

спре чи гло бал но то за топ лу ва ње.
Про те стот во март бе ше втор

гло ба лен про тест по тој во ја ну а -
ри ко га над 60.000 мла ди лу ѓе из -
ле гоа на ули ци те во Швед ска,
Гер ма ни ја, Бел ги ја, Швај ца ри ја
и Ита ли ја. Се оче ку ва ва кви те
про те сти да про дол жат и во ид -
ни на.

Кри кот на мла ди те за спра ву -
ва ње со кли мат ски те про ме ни не
е единс тве ни от кој го вклу чу ва
алар мот. И на уч ни ци те пре ду -
пре ду ва ат де ка се по треб ни по -
стро ги мер ки со цел да се спре чи
гло бал но то за топ лу ва ње.

Ко га ста ну ва збор, пак, за тоа
што пре зе ма ат вла сти те од кои,
всуш ност, се ба ра ат по ри го роз -
ни мер ки, во 2017 го ди на, ли де -
ри те од ре чи си 200 зем ји со пот -
пи шу ва ње на Па ри ски от кли -
мат ски до го вор се об вр заа де ка
ќе ја одр жат тем пе ра ту ра та
„зна чи тел но под“ два сте пе ни
Цел зи у со ви над пре дин ду стри -
ски от пер и од и ќе овоз мо жат
по ра стот на гло бал на та тем пе -
ра ту ра да се огра ни чи на ма кси -
мал ни 1,5 сте пен.

Цел та на мла ди те де мон стран ти од
125-те зем ји е вла сти те да сфа тат

де ка кли мат ски те про ме ни се се ри -
оз на кри за и оти се га има ат вре ме

са мо за да се на ма ли ка та стро фа та,
би деј ќи во из ми на ти те 40 го ди ни
ни ту еден по ли ти чар, без раз ли ка
ка кви му се пар ти ски те бои, не ус -

пе ал во оваа вој на

Фо
то

: Р
ед

ак
ци

ја
 Ра

ди
о 

М
ОФ

Се кој се мис ли до бар во сво ја та стру ка, 
а не се знае што е гло бал но за топ лу ва ње
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„КА ДЕ БЕВ МЕ“

„Траш таг“ (#TrashTag)
сло бод но мо же ме да
го прог ла си ме за пре -

диз вик на ме се цот. Ве ро јат но
ре тко кој во из ми на ти те не кол -
ку не де ли на со ци јал ни те ме ди -
у ми не слуш нал за овој ви ра лен
хит и не ви дел ба рем ед на фо -
то гра фи ја. Не ја од ми на и Ма -
ке до ни ја, а ед ни од оние кои
најм но гу се истак наа беа сред -
но школ ци те во пре срет на Де -
нот на еко ло ги ја та и на про лет -
та - 21 март.

Ста ну ва збор за пре диз вик кој
се ра ши ри пре ку со ци јал ни те
мре жи со ха шта гот „Траш
таг“(#TrashTag), кој ста на ви ра -
лен и лу ѓе низ це ли от свет го при -
фа ќа ат. Тој се со стои во тоа да се
нај де ме сто за тру па но со от па -
до ци, ди ва де по ни ја, да се ис чи -
сти и да се об ја ви фо то гра фи ја
од пред и по тоа.

Ва кви от пре диз вик за пла не -
та та Зем ја е до бре дој ден, и ако
се зе ме пред вид пред ви ду ва ње -
то на Свет ска бан ка де ка сме тот
во све тот мо же да се зго ле ми за
за стра шу вач ки 70 от сто до 2050
го ди на.

Пре диз ви кот го смис ли мла -
до мом че од Ари зо на,САД, Ба -
јрон Ро ман, кој ис чи сти де по ни -
ја и спо де ли фо то гра фии, па по -

ра ча: „Еве ви нов пре диз вик на
вас ти неј џе ри те кои се до са ду -
ва те. На пра ве те фо то гра фи ја од
за га де но ме сто кое тре ба да се
ис чи сти, а по тоа на пра ве те уште
ед на фо то гра фи ја отка ко ќе го
ис чи сти те ме сто то и об ја ве те ги“.

Се пак, иа ко Ба јрон го сме та -
ат за прв кој го за поч нал пре диз -
ви кот, иде ја та со ха шта гот „Траш
таг“(#TrashTag) не е не го ва, би -
деј ќи исти от за прв пат го ко ри -
сте ше ед на ком па ни ја од САД во
2015 го ди на во кам па ња за из ди -
га ње на све ста за свет ска та кри -
за со за га ду ва ње то.

Во Ма ке до ни ја, пак, слич на
ак ци ја за поч на ми на та та го ди -
на, ко га ини ци ја ти ва та „Не би -
ди ѓу бре“ поч на да чи сти раз лич -
ни ло ка ции и да ја из ди га јав на -
та свест. Ед на од пред вод нич ки -
те во оваа ини ци ја ти ва бе ше
актер ка та Ире на Ри стиќ, ко ја по -
сто ја но е актив на во оваа на со -
ка. Па та ка, до де ка во све тот се
ко ри сти ха шта гот „Траш
таг“(#TrashTag), кај нас по рас -
про стра нет е „#Не би ди ѓу бре“. 

Ва кви те еко ло шки ак ции во
те кот на из ми на ти те не кол ку де -
на зе маа за мав, па со ци јал ни те
мре жи беа преп ла ве ни со ин -
фор ма ции и фо то гра фии за тоа
ка де и што е ис чи сте но. Во оваа

ру бри ка за овој број од „Ме ди ум“
изд во ју ва ме не кол ку фо то гра -
фии од сред но школ ци од си те
кра е ви на зем ја ва кои во те кот
на ме сец март ис чи сти ја не чие
ѓу бре. 

Та ка, ме ѓу нив се уче ни ци те
од Др жав но то му зич ко учи ли -
ште - Би то ла, кои на клас ни те ча -
со ви на Де нот на еко ло ги ја та го
ис чи сти ја учи лиш ни от двор од
сме тот и от па до ци те, ка ко и вна -

треш ни от дел од учи ли ште то.
„Не би ди ѓу бре“ по ра чаа и

при леп ски те уче ни ци од СОУ
„Ор де Чо пе ла“.

Еко ло шка ак ци ја спро ве доа
и де ца та од сред но то струч но
учи ли ште за уче ни ци со ин те ле -
кту ал на по пре че ност „Св. На ум
Охрид ски“, ка де што не кол ку па -
ти го диш но се пра ват ва кви ини -
ци ја ти ви.

Еко пре диз ви кот „Траш таг“

го при фа ти и мла дин ска та ор га -
ни за ци ја „Единс тво“ од сред но -
то учи ли ште „Љуп чо Сан тов“ во
Ко ча ни. Вкуп но 35 чле на на сред -
но школ ска та ор га ни за ци ја чи -
стеа на три ло ка ции: учи лиш ни -
от двор на гим на зи ја та, спо ме -
ни кот Лу ку би ја и кај же лез нич -
ка та ста ни ца. На нив им се прик -
лу чи ја и осум ин тер на ци о нал ни
во лон те ри од асо ци ја ци ја та „Па -
вел Ша тев“.

“„Траш таg ма
сред но школ ци те

Мла дин ска та ор га ни за ци ја „Единс тво“ од ко чан ско то
учи ли ште „Љуп чо Сан тов“ го при фа ти пре диз ви кот
„Траш таг“(#TrashTag)

Пре диз ви кот кој го об ја ви Ба јрон Ро ман од Ари зо на, САД
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„Ме ти си со клас не то

Про фе сор ка та по анг ли ски ја зик во сред но то ме ди цин ско учи ли ште „Д-р Јо -
ван Ка ла у зи“ во Би то ла, Ма ри ја Маг да ле на Пе тков ска-Ми ка ров ска, е пред вод -
нич ка на еко ак ци ја ко ја ја за поч на со неј зи ни те уче ни ци под мо то то „Ме ти си со
клас не то“. Ак ци ја та ду ри има и ло го кое е пре зе ме но од актер ка та Ире на Ри стиќ
од ини ци ја ти ва та „Не би ди ѓу бре“, но е прис по со бе но за клас на та про фе сор ка.

Таа и неј зи ни те уче ни ци пр ва та ак ци ја ја спро ве доа во око ли на та на До мот
за до ен чи ња во со ра бо тка со „Ге о сфе ра“ и Ор га ни за ци ја та на же ни, a пос лед ни -
от ви кенд го чи стеа ѓу бре то кај Но ви от па зар. Неј зи на та ак ци ја ја под др жаа и
Цен та рот за кул ту ра - Би то ла и 3Д-ки но од Би то ла, кои ги на гра ду ваа уче ни ци -
те со кар ти за фил мот „Бо ем ска рап со ди ја“. Ка ко што спо де ли про фе сор ка та, во
ак ци ја та од ми на ти от ви кенд се прик лу чи ле око лу 60 лу ѓе, ме ѓу кои и ро ди те ли,
уче ни ци од дру ги те кла со ви, но и сред но школ ци од дру ги те учи ли шта во Би то -
ла, од Прав ни от фа кул тет итн.

При леп ски те сред но -
школ ци од СОУ „Ор де
Чо пе ла“ по ра чаа: „Не

би ди ѓу бре“

Ге не рал ка на учи лиш -
ни от двор и на учил -
ни ци те на пра ви ја
сред но школ ци те од
Др жав но то му зич ко
учи ли ште – Би то ла

Уче ни ци те од сред но то
струч но учи ли ште 

„Св. На ум Охрид ски“ -
Скопје, не кол ку па ти го диш но

има ат еко ло шка ак ци ја

“а ни ја ги фа ти 
е во Ма ке до ни ја
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ИНТЕРВЈУ СО ЕКОАКТИВИСТКА ОД СУГС „ОРЦЕ НИКОЛОВ“
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„Рециклирав, а со фотографирањето 
ги предизвикав и пријателите

Ма ја Ву ев -
ска е уче нич ка
во тре та го ди на, би лин -

гвал на па ра лел ка, во сред но то
учи ли ште „Ор це Ни ко лов“. По -
крај об вр ски те по вр за ни со учи -
ли ште то, таа е и мла дин ска акти -
вис тка, де ба ти ра и се за ла га про -
тив кли мат ски те про ме ни. 

За вре ме на про е ктот „Ераз -
мус+“ со нас лов „Фит фор д фјучр“
(Fit For The Future), кој се од ви ва -
ше во СУГС „Ор це Ни ко лов“, Ma-
ja за ед но со дру ги учес ни ци бе ше

ини ци ја -
тор ка пре диз -

ви кот на ре чен „Треш таг“
(#TrashTag) да се од ви ва во учи ли -
ште то. Таа се кој ден по за вр шу ва -
ње со актив но сти те вни ма тел но
го се ле кти ра ше от па дот што го
пра веа уче ни ци те и го но се ше да
се ре цик ли ра. 

Про фе сор ки те од „Ор це“, Ели -
за бе та По пов ска, Ви о ле та То ле -
ва и Ана По при зо ва, ко ор ди на то -
ри на про е ктот „Фит фор д фјучр“
(Fit For The Future) ја под др жаа

ини ци ја ти ва та на Ма ја, во
вре ме на гло бал но за топ лу -
ва ње, кли мат ски про ме ни
и при род ни ка та стро фи и
ја зго ле ми ја еко ло шка та
свес ност кај мла ди те
учес ни ци, овоз мо жу вај -
ќи со од вет ни ма те ри ја -
ли за се лек ци ја. Ре ши ја
да при до не сат кон бор -
ба та за по чи ста око ли на. 

„МЕДИУМ“: Од ко га
ре цик ли раш?

МАЈА: Не се се ќа вам на
кон крет на го ди на, но уште

од ко га знам за се бе мо и те ро -
ди те ли ми го има ат вре жа но ре -

цик ли ра ње то ка ко на ви ка. Уште
ка ко ма ла ги гле дав ка ко го се ле -
кти ра ат от па дот ка де и да се, па
и јас по на та му го стек нав тоа чув -
ство на свес ност за при ро да та и
око ли на та. Ве ру вам де ка мно гу е
важ но оп кру жу ва ње то за лич но -
сти кои се раз ви ва ат, за тоа што
на тој на чин се вли јае по зи тив но
или не га тив но. 

„МЕДИУМ“:Зо што го се ле кти -
раш и ре цик ли раш от па дот?

МАЈА:Ре цик ли рам би деј ќи се
гри жам за при ро да та. За ме не
при ро да та не е обич на имен ка,
таа има огром но зна че ње.Сме там
де ка тоа е важ но за нас и за на ша -
та ид ни на. Со са мо то ре цик ли ра -

ње на от па дот се на ма лу ва про -
дук ци ја та на не по треб ни ма те ри -
ја ли и пред ме ти кои се фр ла ни од
стра на на лу ѓе то во при ро да та и
кои го оште ту ва ат и до мот на жи -
вот ни те, а во ед но и на ши от.

„МЕДИУМ“:Што е „Треш таг“
(#ТrashТag)?

МАЈА: „Треш таг“ (#ТrashTag)
е еден вид пре диз вик кој е мно гу
по пу ла рен на со ци јал -
ни те мре жи во
пос лед ни те
го ди ни. Ова
е из во нре -
ден на чин
на кој мо -
жат да се
иско ри стат
со ци јал ни те
мре жи за по зи -
тив ни про ме ни. Ги
пот тик ну ва лу ѓе то да го
со бе рат от па дот око лу нив и, ед -
но став но, да се фо то гра фи ра ат
со не го и да го по сти ра ат тоа на
нив ни те про фи ли.

„МЕДИУМ“:Ка ко мо жат и дру -
ги те да се прик лу чат и да по мог -
нат?

МАЈА: Ова е ин ди ви ду а лен
пре диз вик и е са мо и ни ци ја ти вен.
Мо же да се на пра ви са мо стој но
или со по ве ќе лу ѓе на ед на фо то -
гра фи ја. Тре ба да се из диг не све -

ста на лу ѓе то за ште та та ко ја ја
пре диз ви ку ва не ре цик ли ра ње -
то. За тоа од луч но ка жу вам де ка
тре ба да има по ве ќе ак ции ка ко
„Треш таг“ (#ТrashТag) кои мо жат
да би дат и еду ка тив ни за мла ди -
те, а во ед но и за бав ни.

„МЕДИУМ“: Ка ко ре ши да се
прик лу чиш?

МАЈА: Јас во сло бод но вре ме
фо то гра фи рам и са кам да

ја ко ри стам фо то -
гра фи ја та не са -

мо ка ко умет -
нич ко изра зу -
ва ње, ту ку и
ка ко ала тка
за со ци јал на

про ме на. Ре -
шив да се прик -

лу чам ко га за прв -
пат се за тек нав со

овој таг. И прет ход но ре цик -
ли рав, но ова бе ше на чин да ги
вне сам мо и те при ја те ли во ре цик -
ли ра ње то пре ку ин те ре сен пре -
диз вик, што мо жам да ка жам де -
ка е ус пе шен. Би деј ќи кол ку и да
се чув ству ва ме ма ло во овој го лем
свет, се кој чо век мо же да на пра -
ви не ка ква про ме на ко ја мо же да
вли јае по зи тив но и за не го и за
сре ди на та.

Сте фан Ми тиќ, СУГС „Ор це
Ни ко лов“, Скоп је

На сред но школ ка та
Ма ја фо то гра фи ра ње то ѝ е

хо би и за не го го иско ри сту ва
се кое сло бод но вре ме, а го иско -
ри сти ла и за да ги вне се сво и те
при ја те ли во пре диз ви кот да ре -
цик ли ра ат. Тоа исто вре ме но, ве -

ли таа, е и за бав ни и
ко рис но

“
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ЈАС МИСЛАМ ВАКА

Би ди од ли чен со си те пе тки
за да зна ат де ка учиш, би ди фит
за да не те ис ме ва ат, не збо ру вај
мно гу би деј ќи ќе те сме та ат за
до са ден, не мој да ка жу ваш што
мис лиш би деј ќи не зна еш ка ко
ќе ре а ги ра ат дру ги те, ако си со
пос ла би оцен ки - кни га не фа -
ќаш, ако пу шиш ци га ри - фа ми -
ли ја та ти се рас па ѓа, ако слу шаш
тур бо фолк му зи ка то гаш си сел -
јак, ако из ле гу ваш во парк -
друш тво то ти е ка та стро фа, ако
ја фар баш ко са та - кај ти бил па -
ме тот, ако мол чиш то гаш си сра -
меж лив, ако се сме таш се бе си во
не што ус пе шен то гаш си нар цис,
ако збо ру ваш со про фе со рот на -
стра на од ча сот то гаш ба раш
оцен ка, ако ка жеш до бар ден на
по стар чо век то гаш си те те гле -
да ат ка ко да си вон зем ја нин, ако
учиш то гаш си бу ба ли ца, ако не
учиш си ти квар.

До ко га? До ко га сте ре о ти -
пот ќе ја крие ви сти на та? До
ко га ќе но си ме са ми те зак лу -
чо ци за ту ѓи те жи во ти? До ко -
га ќе се гри жи ме кој што мис -
ли? До ко га ќе тре ба да се нат -
пре ва ру ва ме со стан дар ди те

кои са ми ги по ста ву ва ме?
Мол чи за ова, не збо ру вај за

она, ќе по ми не утре, ќе за бо ра -
ват за еден ме сец итн. Се кој ден
ми ни мум по еден млад чо век од
до ма из ле гу ва со страв, со страв
од ова оп штес тво кое са ми го соз -
да дов ме. Зо што? Би деј ќи врв ни -
те, дип ло ми ра ни кри ти ча ри - лу -
ѓе то ќе ка жат де нес не што, кај
нив не ма да би де зе мен пред вид
фа ктот де ка ти си се тру дел да не
би деш кри ти ку ван. Тие кои збо -
ру ва ат и су дат не ма да ре чат: „Ти
уче ше за те стот ед на не де ла, но
те фа ти па ни ка и до би пос ла ба
оцен ка“. Не ма да ка жат ни де ка
си сре ќен и де ка се чув ству ваш
удоб но со фар ба на ко са, ши ро -
ки пан та ло ни и го лем ду ксер, не -
ма да ти ре чат: „Не мој да пу шиш
ци га ри“, би деј ќи пред те бе ќе
мол чат, со би ра ат ма те ри јал за
да збо ру ва ат со дру ги те. Ка де е
ту ка чо веш тво то? Ка де се ту ка
раз би ра ње то и по чи ту ва ње то?
Ка де е из гу бе на под др шка та? И
да, ова ва ка до се га ка ко текст
зву чи од лич но, ви сти на та пред
нас, но ова ме не се га не ми се
слу чу ва, не ли? Зо што јас да се

гри жам за не чиј друг жи вот? Ама
ко га ќе дој де до нас са ми те, то -
гаш нас нѐ бо ли и то гаш поч ну -
ва ме да пла че ме и да се жа ли ме
од овој свет, жи вот, кул ту ра, оп -
штес тво, до то гаш сѐ е под мач ка -
но, бле ска во, а што ние ко ри сти -
ме во се којд нев ни от го вор, што
мис ли ме, што ка жу ва ме - тоа не -
ма удел во ова, та ка? 

Се кој чо век во ова исфор си -
ра но оп штес тво и кул ту ра, без
раз ли ка да ли е млад или во зра -
сен, има удел во оваа си ту а ци ја,
во оваа тр ка што са ми ја соз да -
дов ме. Поч ну вај ќи од до мот, за -
вр шу вај ќи во ин сти ту ци и те, се -
кој од нас е исто зас лу жен за се -
ко ја сол за на се кое де те про ле а -
на по ра ди стан дар ди те по ста ве -
ни од не кој. Се га сѐ изг ле да не -
воз мож но и ка ко ту ка да е кра -
јот, на пра вив ме што на пра вив -
ме, соз да дов ме чу до ви шта на ме -
сто лу ѓе, стан дар ди те ги диг нав -
ме до пла фон и мо ра ме да ги жи -
ве е ме пос ле ди ци те од тоа што го
соз да дов ме, и тоа е точ но, мо ра
да го жи ве е ме она што са ми го
из гра див ме. Но мо же ме да се по -
пра ви ме, та ка што би по да ле ра -
ка ба рем на еден чо век, та ка што
би се воз др жа ле од не по тре бен
ко мен тар за не чиј изг лед, та ка
што би по ну ди ле по мош за не кој
да ги по пра ви оцен ки те, иа ко тие
не се ме ри ло за ни чие зна е ње,
та ка што не би се пла ше ле да го
пра ви ме тоа што го са ка ме. Сме -
там де ка се кој млад чо век има
до вол но ка па ци тет да соз да ва и
да тво ри, да си обез бе ди се бе си
пат по кој са ка да се дви жи, и си -
те ние сме долж ни да му оста ви -
ме про стор на се кој од нас да по -
рас не во нај до бро то од се бе, а не
да би де ме пла ни на ко ја ќе ни
пре чи да на пра ви ме че кор. 

Иво на Мар ков ска, СОУ Гим -
на зи ја „Јо сип Броз-Ти то“, 

Би то ла

Тр ка та да се ис пол нат стан дар ди те

Жи ве е ме во ди на ми чен и раз но -
ви ден свет. Свет на лу ѓе со раз лич -
ни ка ра кте ри и раз лич ни мис ле ња.
Но и по крај сѐ, лу ѓе то се др жат ед -
ни по крај дру ги, спло те ни. На ме сто
е изре ка та ко ја ве ли де ка чо век сам
не мо же. Спо де лу ва ње то при каз ни,

до бри и ло ши, до жи ву ва ња та се се -
којд не вие на мла ди те ти неј џе ри.
При ја телс тва се соз да ва ат за се кун -
да, ник ну ва ат на се кој че кор. Ве лат,
ако ед но при ја телс тво трае по ве ќе
од се дум го ди ни, то гаш ста ну ва збор
за ви стин ско при ја телс тво.

Но што е всуш ност при ја телс тво -
то? Кои лу ѓе се на ре ку ва ат при ја те -
ли? При ја те ли ли се оние со кои спо -
де лу ва ме до жи ву ва ња, при каз ни,
оние со кои се сме е ме? При ја те ли
ли се оние кои се по раз лич ни од нас
и пре ку чии очи го гле да ме све тот
на раз ли чен на чин, од по и на ква
перс пе кти ва? Да ли да се би де при -
ја тел зна чи да се би де и парт нер?

При ја телс тво то, парт нерс тво то
ме ѓу ти неј џе ри те се опи шу ва, пред
сѐ, ка ко не што мно гу комп ли ци ра -
но. Ка ко и во зрас ни те, и ти неј џе ри -
те има ат мно гу не шта што им се слу -
чу ва ат. Се којд нев ни об вр ски и од -
го вор но сти, учи ли ште, не сог ла су -
ва ња со до маш ни те, поз на ни ци те,
сок лас ни ци те... Ти неј џе ри те се лу -

ѓе, лу ѓе кои го ба ра ат со вр ше но то,
она што им од го ва ра, ме сто то ка де
што при па ѓа ат. Адо лес цен ци ја та е
пер и од на збу не тост, не јас ни чув -
ства, проб ле ми без ре ше ние. Во тој,
по не ко гаш ха о ти чен свет, пси хо ло -
ги ја та мо же да би де до бар па то каз
кон по са ку ва на та цел. Пси хо ло ги -
ја та, таа пре крас на на у ка, е на у ка за
чув ства та, емо ци и те, мо ти ва ци ја та,
мен тал на та хи ги е на. Пси хо ло ги ја -
та ну ди ре ше ние на адо лес цент ски -
те проб ле ми, а ре ше ни е то е парт -
нерс тво то. Парт нерс тво то е вр ска,
вр ска ме ѓу адо лес цент и ро ди тел,
адо лес цент и адо лес цент, адо лес -
цент и на став ник. До нај до бри те ре -
ше ни ја се до а ѓа пре ку раз го вор. Ди -
ја ло гот е клу чот за ус пеш но по ми -
на ти ти неј џер ски го ди ни и ус пеш -
но осоз на ва ње на са ми от се бе.

Да збо ру ва ме.
Мо ни ка

Сто ја нов ска,
СОУ„Ми тко Пен џук ли ски“, 

Кра то во

Ај де да збо ру ва ме

Ж - ка ко же на или ка ко жр тва

Кол ку па ти сте по чув ству ва ле страв да вле зе те во
во зи ло ка де што по го лем број од лу ѓе то се од спро -
тив ни от пол? Кол ку па ти сте из бег на ле ме сто кое не
е освет ле но? Кол ку па ти сте се уп ла ши ле де ка ќе би -
де те си лу ва ни? Кол ку па ти сте се пла ше ле по ва ши -
от жи вот? 

Ова се не кол ку ра бо ти кои не тре ба да се ед но се -
којд не вие и ова се пра ша ња чии од го во ри не тре ба
дра стич но да се раз ли ку ва ат без ог лед да ли се од го -
во ре ни од не кој од ма шки или од жен ски пол.

Од ед на стра на го има ме жен ски от пол, а од дру -
га стра на ли це кое стра да ло од не шта та на не се ни од
дру ги или да би де кур бан за не што. Но што мо же да
ја на пра ви же на та да би де мар ги на ли зи ра на жр тва
на оп штес тво то? Еден збор, па три јар хат. 

Иа ко има го лем број дип ло ми ра ни и до кто ри ра -
ни же ни, се пак е мно гу мал бро јот на ра бо то дав ци.
Го лем е бро јот на же ни жр тви на се меј но или ка кво
би ло дру го на силс тво, но мал е бро јот на при ја ве ни
слу чаи. Па да пог лед не ме во ко ре ни те за да го нај де -
ме проб ле мот. 

Де вој чи ња та уште од ма ли но зе ги вос пи ту ва ат
да би дат ка ко стак ло, да вни ма ва ат ка ко изг ле да -
ат, да се по туѓ вкус и ди мен зи ја, да се ти вки, да не
се бу нат, би деј ќи не им ли чи, да вни ма ва ат што
збо ру ва ат, да не ма ат ам би ции кон не што по до бро,
да се сра мат ако има ат не до ста ток, да се ма ши ни
за ре про дук ци ја.

Мом чи ња та, пак, се вос пи ту ва ат да се сил ни ка ко
кар па, да не ма ат чув ства, ду ри и да се одро нат тие се
кар пи, да се стре мат кон по ви со ко то, да га зат сѐ пред
се бе, да се до ми нант ни, да се бу нат, да збо ру ва ат глас -
но за да по ка жат моќ, да не се сра мат, да не се пот чи -
ну ва ат.Сѐ до де ка по стои ва ква по ла ри за ци ја по ме ѓу
по ло ви те, оп штес тво то не ма да ви ди раз вој и про -
грес. Ма жи те да ја по ка жат сво ја та над моќ и да ја ве -
ат сво ја та ма жес тве ност до де ка, пак, же ни те да пра -
шу ва ат да ли ќе мо же да до би јат ба рем ма ла под др -
шка за моќ и со страв да ја гле да ат те то ви ра на та женс -
тве ност на нив но то те ло. До фр лу ва ње, зја па ње, свир -
ка ње, па ду ри и уди ра ње, сѐ са мо за да ја до ка жат сво -
ја та ма жес тве ност, да ја по ка жат таа моќ т.е. при ви -
ле ги ја. И баш по ра ди оваа при чи на го лем број од дру -
ги те мар ги на ли зи ра ни ли ца стра да ат или во оп што
не се сме та ат за чо веч ки би ти ја. Да ли ќе тре ба же на -
та да че ка ма жот да се раз бу ди од со нот на до ми на -
ци ја за да би де еман ци пи ра на? Не! 

Пред че ти ри е се ти на го ди ни во Ис ланд се слу -
чил штрајк, но тоа не бил оби чен штрајк, тоа би ло
дви же ње то со кое се про ме нил на чи нот на кој се
гле да ла же на та. Же ни те не са мо што де мон стри -
ра ле ре волт, ту ку и моќ. На еден сон чев ден, око лу
90 про цен ти од же ни те без гриж но из лег ле на ули -
ци и ги ус ло ви ле ма жи те на ед на ква пла та за ед на -
ква ра бо та. Тоа им ги отво ри ло очи те на ма жи те во
вла ста кои сфа ти ле де ка е не воз мож но да се во ди
др жа ва без же ни.

Сѐ до де ка не се по стиг не рам но прав ност, за луд -
ни се прос ла ви те, ро зи те и по да ро ци те. Са мо за ед но
сме по сил ни и са мо за ед но ќе ус пе е ме.

Еле на Са ве ска, ОСЕУ „8 Сеп тем ври“, Те то во
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КОНКУРСИ, МОЖНОСТИ, ОБУКИ
Ме ѓу на ро ден нат пре вар за есеј за мла ди 2019 Нат пре вар за мла ди прет при е ма чи 2019Обра зо вен камп „#Inno4Edu“

Фон да ци ја та „Го и пис“ (GoiPeace), во со ра бо тка со
УНЕСКО ги по ка ну ва си те мла ди кои са ка ат да пи шу ва ат,
да учес тву ва ат на Ме ѓу на род ни от нат пре вар за есеј за мла -
ди 2019 со свој есеј на те ма „Да соз да де ме по до бро оп штес -
тво“. Иде ја та на нат пре ва рот е да се пот тик не ак ци ја не са -
мо да се на пи ше есеј, би деј ќи есе и те тре ба да се по вр за ни
со до бри де ла кои сте ги на пра ви ле. Есе и те мо же да би дат
на пи ша ни на анг ли ски, фран цу ски, шпан ски и гер ман ски
ја зик и тре ба да има ат најм но гу 700 збо ра, ка ко и да не се
об ја ву ва ни прет ход но. Пр воп ла си ра ни от есеј ќе до бие па -
рич на на гра да во из нос од 900 до ла ри, вто роп ла си ра ни от
450 до ла ри, а тре топ ла си ра ни от сер ти фи кат и на гра да.
При ја ву ва ње то за кон кур сот трае до 15 ју ни. По ве ќе ин фор -
ма ции на https://www.goipeace.or.jp/en/work/essay-contest/. 

Ла бо ра то ри ја та за со ци јал ни ино ва ции „Смар тап“, во
со ра бо тка со УНИЦЕФ ги ка ни си те мла ди на во зраст од
16 до 27 го ди ни кои са ка ат да пот тик нат по зи тив на про -
ме на во обра зо ва ни е то да учес тву ва ат на 18-днев ни от
обра зо вен камп „#Inno4Edu“. Кам пот ќе се ре а ли зи ра пре -
ку ра бот ни сред би од 5 мај 2019 до 16 ју ни 2019 го ди на во
на ци о нал на та уни вер зи тет ска биб ли о те ка „Св. Кли мент
Охрид ски“ во Скоп је. Кам пот е за мис лен ка ко ал тер на -
тив на учил ни ца, а учес ни ци те ќе ра бо тат во ти мо ви. Учес -
ни ци те на кра јот од кам пот ќе до би јат сер ти фи кат за учес -
тво од стра на на „Смар тап“ и УНИЦЕФ, а чле но ви те на
по бед нич ки от тим ќе до би јат и сим бо лич на на гра да. Крај -
ни от рок за при ја ву ва ње е 30 април 2019, 18 ча сот. По ве -
ќе ин фор ма ции на https://educamp.mk/index.html. 

Фон да ци и те „Го и пис“ (GoiPeace) и „Ен тре пре не -
ур шип“ (StiftungEntrepreneurship) ги по ка ну ва ат
си те мла ди прет при е ма чи на во зраст од 15 до 35 го -
ди ни да учес тву ва ат со ино ва ци ски идеи за прет -
при ја тие кое при до не су ва кон ос тва ру ва ње на Це -
ли те за одрж лив раз вој (SDG) на Обе ди не ти те на -
ции. При ја ву ва ње то е он лајн, со кре и ра ње сме тка
на след ни от линк https://www.entrepreneurship-
campus.org/register/. Ино ва ци ски те идеи и про е кти
кои ќе ги за до во лат кри те ри у ми те на ко ми си ја та ќе
по ми нат во вто ри от круг, ка де што учес ни ци те ќе
има ат мож ност да ги до ра бо тат нив ни те про е кти.
При ја ву ва ње то трае до 31 ју ли. По ве ќе ин фор ма ции
на https://www.entrepreneurship-campus.org/. 

Еко ло ги ја та е гран ка
на би о ло ги ја та ко ја ги
про у чу ва за ем ни те од -
но си на жи ви те ор га -
низ ми и нив на та ин те -
рак ци ја со жи вот на та
сре ди на.

Жи вот на та сре ди на
прет ста ву ва око ли на та
или ус ло ви те во кои жи -
вее еден ор га ни зам, од -
нос но зби рот од си те
над во реш ни фа кто ри
(би о тич ки и аби о тич ки)
на кои е из ло жен.

За шти та та на жи вот -
на та сре ди на е си стем
од на уч но-тех нич ки,
тех но ло шки, со цио-еко -
ном ски, са ни тар но-хи -
ги ен ски, прав ни, пе да -
го шки и дру ги ме то ди за
ра ци о на лен од нос по ме -
ѓу чо веч ка та актив ност
и жи вот на та сре ди на. 

Би о раз но вид ност е
раз но вид но ста на ви до -
ви и еко си сте ми на Зем -
ја та.

Еко ло шко то обра зо -
ва ние е про цес пре ку кој
лу ѓе то ги изу чу ва ат и
истра жу ва ат еко ло шки -
те проб ле ми, се вклу чу -
ва ат во нив но то ре ша ва -
ње и пре зе ма ат ак ци ја
за уна пре ду ва ње на жи -
вот на та сре ди на.

Еко ло шко то но ви -
нарс тво или еко но ви -
нарс тво прет ста ву ва со -
би ра ње, ана ли зи ра ње,
про из водс тво и ди се ми -
на ци ја на ин фор ма ции
по вр за ни со те ков ни те
на ста ни, трен до ви и пра -
ша ња во об ла ста на еко -
ло ги ја та и за шти та та на
жи вот на та сре ди на.

за подобра животна средина
Ка ко да ги ко ри сти ме рас те ни ја та за се којд нев на упо тре ба

Учи ме за еко ло ги ја

ЕКО
ЌОШЕ

„Во на ши от ре ги он се при сут ни раз лич ни ле ко ви ти рас те ни -
ја. Не кои од нив ги има и во дво ро ви те на ку ќи те, ка ко што е
ли па та. Имам ви де но ка ко во ли ва ди те на се ло то Опа је рас -
те и кан та ри о нот“, ве ли на став нич ка та по би о ло ги ја од учи -

ли ште то „Фа ик Ко ни ца“, Бе хи де Да у ти.

Ка ко дел од ра бо тил ни ца та за изра бо тка на при род ни 
коз ме тич ки про из во ди, ко ја е на ме не та за мла ди над 13 го ди ни,

тие учеа ка ко се пра ви при ро ден коз ме тич ки про из вод. 

Ка ко да ги упо тре бу ва ме рас те ни ја та за ко жа та на те ло то, за зго ле му ва ње на оч ни те треп ки или про тив ко мар ци, но и ка ко да ги ко ри сти ме ка ко при -
род ни ле ко ви. На ра бо тил ни ца та за мла ди во Бо та нич ка та гра ди на во Га зи Ба ба, око лу 20 ти неј џе ри учеа за ка ра кте ри сти ки те, ефе кти те и при до би -
вки те од раз лич ни ви до ви рас те ни ја кои рас тат во Ма ке до ни ја и ка ко мо же ме са ми те да ги ко ри сти ме во се којд нев ни от жи вот. Ра бо тил ни ци те за мла ди
и де ца се ор га ни зи ра ат во Бо та нич ка та гра ди на до кра јот на мај од Ин сти ту тот за би о ло ги ја, Ма ке дон ско то би о ло шко друш тво и Ин сти ту тот за ко му -
ни ка ци ски сту дии ка ко дел од кам па ња та за по до бра жи вот на сре ди на „Не иг но ри рај! Ре а ги рај!“.

Мла ди те од ку ма нов ско Слуп ча не ре коа де ка во нив но то се -
ло бо си ле кот се ко ри сти ка ко средс тво про тив ко мар ци, кој
има и до бар ми рис. Исто та ка и де ка ка ми ли ца та се ко ри сти

ка ко чај, но и ка ко крем за ли це.

Ти неј џе ри те ре коа де ка слуш на ле де ка кан та ри о нот мо же да
се ко ри сти ка ко мас ло за те ло, де ка зе ле ни от чај се пие за
сла бе е ње, а де ка ори га но то, освен ка ко за чин, мо же да се ко -
ри сти и ка ко коз ме тич ко средс тво за зго ле му ва ње на оч ни те
треп ки. Но до се га не за бе ле жа ле да ли овие рас те ни ја рас тат
во ме сто то ка де што жи ве ат и кои се нив ни те ка ра кте ри сти ки. 

Од Бо та нич ка та гра ди на им об јас ни ја де ка зе ле ни от чај рас те и се кул ти ви ра во Ја по ни ја. „Зе ле ни от и цр ни от чај из ви ра ат од ед но рас те ние. По -
тоа во про це сот на обра бо тка до фи на лен про дукт тие се раз ли ку ва ат. Пре по ра ча но е си те ча е ви, освен од на не, да се пи јат  уме ре но, ина ку мо же да
има ат спро ти вен ефект“, ре че Цве тан ка Цве тков ска од Бо та нич ка та гра ди на.

По де ле ни во не кол ку гру пи, ко ри стеј ќи ва зе лин и ек стра кти од пор то кал и ман да ри на ус пе а ја да на пра ват ла бе ло за ус ни. Им пре си о ни ра ни од овој
екс пе ри мент, ти неј џе ри те ре коа де ка ќе про ба ат исто то да го на пра ват и до ма.

Фо то при каз на та ја изра бо ти Институтот за комуникациски студии. Но ви нар: Омер Џа фе ри; Фо то ре пор тер: Бор че По пов ски


