
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Учениците се активно вклучени во 

слободните ученички активности 

предвидени со планот и програмата на 

училиштето; 
Активно учество на ликовни и 

литературни конкурси, натпревари по 

англиски јазик,математика,природни 
науки,биологија,хемија,физика и спорт. 

Активно учество на квизови по општо 

образование; 

Учениците на повеќето конкурси и 
натпревари постигнуваат одлични 

резултати (пофалници, медали, 

дипломи); 

О.У.,,Братство” 

Тел:02 3077 889 

 e-mail: ou_bratstvo@yahoo.com 
 1000 Скопје - Македонија 

 

ООУ,,Братство” 

Тафталиџе – Скопје 

 

Слободни ученички 

 активности и натпревари 

Оваа година уписот започнува од 

02.05.2017 година 

Секој работен ден од 8 часот до 13 

часот кај училишната комисија за упис 

на ученици во прво одделение. 

Кој може да биде прваче? 

Секој кој е роден 2011 година и до 

крајот на 2017 година ќе наполни 6год. 

години 
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Училиштето,,Братство” е едно од училиштата во 

населбата Тафталиџе со најпогодна местоположба и 

безбедносни услови. 

 Децата можат безбедно да 

дојдат во училиштето без да 

преминуваат улици; 

 Училишна зграда на едно ниво 

(безбедно за сите ученици); 

 Прекрасно уреден двор со 

многу зеленило и дрвја; 

 Игралишта за сечија возраст; 

 Хигиенските услови се на 

високо ниво, како во 

училниците така и во 

санитарните простории; 

 

НАСТАВА И НАСТАВЕН КАДАР 

Успешно функционира продолжен 

престој за ученици од I –III 

одделение со појадок и ручек 

Одлично опремена компјутерска 

училница (за сите одделенија, од I 

до VIII одд.) 
Збогатена библиотека за секоја 

возраст 

Високообразовен кадар и обученици 

наставници за англиски јазик и 

компјутери 

Изведување на наставата со 

современи методи  

Се реализираат  сите предвидени 

проекти од министерството за 

образование и тоа со успешни 

резултати 

Учество на учениците и 
наставниците на сите активности и 

манифестации од страна на општина 

Карпош 

Учество на учениците на 

натпревари, ,конкурси и изложби . 

Имплементација на нашето училиште во проект  

 Со читање до лидерство 

 Заедничка грижа за правилно насочување на ученици 

 МИО-Меѓуетничка интеграција во образованието 

 Интеркултурно образование-Нансен модел  

 Енергетска ефикасност ( ЕКО-ЛОГИК) 

 Е-отпад 

 Проекти од БРО 

 Јазична писменост 

 Математика со размислување 

        


