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Šukar alen ko riga tari akaja paramisi tari ,,Amari libroteka”

O barabarutno drabaribe čitrakerina amare čhavencar ja sikljovnencar si šajdipe baš barabarutno amalipe thaj sikljovibe.

O čitrakerina putrena neve perspective. O čitrakerina dena amen arka te kera majbare pučarkeriba, majlokheste te sikljova, te sikljova sar te arakha 
I čačutni informacija, sar te ava dzi ko neve ideje ja te buvljara thaj te barvakera adava so isi amen. O lila čhivena amen ki akcija. Ola šaj te den 
amen ideja te kera diso nevo, te dza nekote, te kera lafi javere manušencar, te kera sama ko bukja, čipote thaj manuša trujal amende. Dena šajdipe 
e čhavenge tromale te istamalkeren pumari imaginacija. Keren interesnikane aktivitetija palo čitrakerinengoro drabaribe. Buvljaren o teme baš 
lafikeriba so dena šajdipe akala tekstija. Den phravde pučiba so kerena kritikano gndipe ko čhave thaj so ka bajraren lengiri kreacij. O drabaribe 
čitrakerina si salde jek tikni hapa ko procesi taro kontinuirime sikljovibe so kerela pe ko sahno dzivdipe thaj zaruri si te ova garvasijale so daja arka 
amare čhavenge ko adava procesi.

Akava si salde avgo hapa taro lungo dzaibe ko drom tari fantazija.

   Lačho drabaribe!

Добредојдовте на страниците на оваа приказна од „Нашата прва библиотека“

Заедничкото читање сликовници со нашите деца или ученици претставува можност за заедничко дружење и учење.

Сликовниците ни откриваат нови перспективи. Сликовниците ни помагаат да го откриеме задоволството на истражувањето, да ја совладаме 
вештината на учење, да учиме како да најдеме вистинска информација, како да дојдеме до нови идеи или да ги прошириме и збогатиме оние кои 
веќе ги имаме. Книгите нè поттикнуваат на акција. Тие можат да ни дадат идеја да создадеме нешто ново, да отидеме некаде, да разговараме 
со другите луѓе и да обрнеме внимание на нештата, настаните и луѓето околу нас. Дозволете им на децата слободно да ја користат својата 
имагинација. Смислете интересни активности по читањето на сликовниците. Проширете ги темите за разговор кои ги нудат овие текстови. 
Поставувајте отворени прашања кои го поттикнуваат критичкото мислење кај децата и ја развиваат нивната креативност. Читањето сликовници е 
само мал чекор во процесот на континуирано учење кој трае цел живот и треба да бидеме горди што им помагаме на нашите деца во тој процес.

Ова е само првиот чекор на долгото патување низ светот на фантазијата.

         Уживајте во читањето! 
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Ноќта полека се спушташе над градот.

Pohari I rat  mukela sine pe upral I diz.
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Светилките во улицата каде што живееше Иван се палеа 

една по една како милион ѕвезди. Во неговиот дом, 

домашните се подготвуваа за спиење, испраќајќи уште 

еден работен ден. Иван неволно влезе во својата соба и за 

последен пат пред легнување погледна низ прозорецот.

O rošnja ko sokako kote so dzivdinela sine o Ivan, tharena 

sine pe jek palo jek sar milijoni čerenja. Ko leskoro kher, 

o kherutne hazrikerena pe te soven, bičalindoj panda jek 

bukjarno dive. O Ivan bizi mangin khugja ki peri karma thaj 

paluno fori anglal te pašljol dikhlja tari pendzera.



Kobor si šužo o badal rakjate! 

Sa akala čerenja, bare thaj tikne, dikjona sar bizonumero 

srče so rošakerena. „Eh kana bi šaj sine te dikhav len taro 

paše!” Phengja peske o Ivan thaj phandingja pe jakja bare 

manginaja te astarel dajek olendar.

„Колку е прекрасно небото ноќе! Сиве овие ѕвезди, 

големи и мали, изгледаат како безброј стакленца што 

светат. Ех, кога би можел да ги погледнам одблизу!“ 

воздивна Иван и ги затвори очите искрено посакувајќи 

да допре некоја од нив.



„Што е, што се случува?“ вознемирено 

прошепоти момчето.

„Не плаши се!“ се насмевна фотелјата во која 

удобно се беше сместил. „Јас ја исполнувам 

твојата желба и те водам на волшебно 

патување низ вселената!“

„So si so ovela?” darutno pučlja o čhavo.

„Ma dara!” asandili I fotelja kolate so lačeste 

lačargja pe. „Me ka pherav ti mangin thaj ka 

legarav tut ko magikano drumo ko kosmosi!”



„Еј, ова е супер! Ние летаме! Види, мојата куќа личи на 

кибритче!“ извика Иван восхитено, а зад него куќата 

стануваше сè помала и помала, сè додека не исчезна.

„Ej, akava si super! Amen ujraja! Dikh, mo kher si sar 

kibriti!„ Dengja vika o Ivan lošalo, a pali leste o kher ovela 

sine sa potikno thaj potikno, sa dzikote na nanšaldilo.



„Šurarkjergjam amaro drumo ko kosmosi!” vakergja 

I fotelja serioznikane hangoja.

„I planeta kote so dzivdineja savi so mukljam la pali 

amende akharela pe…”

„Sar, sar akharela pe?” pučlja o Ivan.

„Phuv”, dengja dzovapi I fotelja. „Iker ki godi, ja 

majšukar hramon te tetratkate”.

„Значи, го започнавме нашето патување низ 

вселената!“ рече фотелјата со сериозен глас. 

„Планетата на која живееш и која ја оставивме зад 

нас се вика…“

„Како, како се вика?“ нестрпливо праша Иван.

„Земја“, одговори фотелјата. „Запомни, или 

подобро запиши во твојата тетратка“.

KOTE :
I PLANETA KOTE SO DZIVDINAJA 

AKHARELA PE PHUV THAJ SI JEKUTNI KO AMARO KHAMESKORO SISTEMI KOLATE 
SO DZANAJA KAJ ISI DZIVDIP

ЗЕМЈА: 
ПЛАНЕТАТА НА КОЈА ЖИВЕЕМЕ СЕ ВИКА ЗЕМЈА И Е ЕДИНСТВЕНА ВО НАШИОТ СОНЧЕВ СИСТЕМ НА КОЈА ЗНАЕМЕ ДЕКА ПОСТОИ ЖИВОТ.



„Akava si Luna!” vakergja I fotelja. „Oj rošakerela 

to muj thaj arakhela tut dzikote soveja”.

„A dali I Luna sovela thaj dajaninela pe kana si 

dive?” pučlja o Ivan.

„Na” asandili I fotelja. I Luna rošala thaj diveske, 

numa e Khameskiri roš si majbari, thaj adaleske 

dikjola kaj oj sovela. Thaj hramon…”

„Ова е Месечината!“ продолжи фотелјата. „Таа го 

осветлува твоето лице и те чува додека спиеш“.

„А дали Месечината спие и се одмора кога е ден?“ 

љубопитно праша Иван.

„Не“, се насмевна фотелјата. „Месечината свети 

и дење, но светлината на Сонцето е поголема, па 

изгледа како таа да спие. И запиши…“

PHUV:

I LUNA ROTAKERELA TRUJAL I PHUV, 

A KI KUPA LAJA TRUJAL O KHAM.

МЕСЕЧИНА:

МЕСЕЧИНАТА СЕ ВРТИ ОКОЛУ 

ЗЕМЈАТА, А ЗАЕДНО СО НЕА 

ОКОЛУ СОНЦЕТО.



„A akana šukar ker sama!”, vakergja I fotelja. „Akana ka 

sikavav tuke diso so našti te dikhe ni ko suno”.

„A so adava?” pučlja o Ivan.

„А сега, внимавај добро!“ го предупреди фотелјата. 

„Сега ќе ти покажам нешто што не си можел да го 

замислиш ни на сон“.

„Што тоа?“ возбудено праша Иван.



AKAVA SI AMARE KHAMESKORO SISTEMI. KO 

CENTARI ARAKHELA PE O KHAM, A TRUJAL 

LESTE ROTAKERENA ENJA PLANETE.

ОВА Е НАШИОТ СОНЧЕВ СИСТЕМ. ВО 

ЦЕНТАРОТ СЕ НАОЃА СОНЦЕТО, А ОКОЛУ 

НЕГО КРУЖАТ ДЕВЕТ ПЛАНЕТИ.



„Te šurarkera ko niče. I avgo thaj majpaše dzi ko kham si I 

planeta Merkur. Ki sima si sar I Luna thaj isi ola but kraterija. 

Dujto planeta si Venera thaj lakiri gravitracija si majbari taro 

Merkur. Ake palem Amari planeta”, vakerela sine I fotelja.

„Да почнеме со ред. Прва и најблиску до Сонцето е 

планетата Меркур. Слична е на Месечината и е прошарана со 

многу кратери. Втората планета е Венера, чија гравитација 

е поголема од онаа на Меркур. Еве ја повторно нашата 

планета“, продолжи да објаснува фотелјата.



МАРС:

ПЛАНЕТАТА МАРС Е ЦРВЕНА ПОРАДИ 

ЖЕЛЕЗОТО ШТО ГО СОДРЖИ И ПОРАДИ 

ЦРВЕНИОТ ПРАВ ВО ВОЗДУХОТ.

MARS:

I PLANETA MARS SI LOLI SEBEPI O 

SASTRN SO ISI OLA KI PHUV THAJ 

O LOLO ČHAR KI HAVA.

„А која планета е оваа?“ весело запраша Иван.

„Е ова е Марс“, одговори фотелјата.

„А зошто е толку црвена? Да не е вљубена?“ се насмевна Иван.

„Не. Црвена е поради железото што го содржи во почвата. Значи запиши…“

„A savi si akaja planeta?” lošaleste pučlja o Ivan.

„E akaja si Mars”, dengja dzovapi I fotelja.

„A soske si odoborom loli? Te nane ko kamipe?” asandilo o Ivan.

„Na. Lolo si sebepi o sastrn so isi la ki phuv. Adaleske hramon…”



„Леле, колку е голема оваа планета! Како се вика?“

„Тоа е Јупитер – рече фотелјата – најголемата планета во 

Сончевиот систем. Поголема е околу илјада пати од Земјата. 

Поради нејзиниот состав, позната е како „џин од гас“.

„Lele, so si bari akaja planeta! Sar akharela pe?”

„Adava si o Jupiter” - vakergja I fotelja - „majbari planeta 

ko Khameskoro sistemi. Tari Phuv si majbari trujal milja fori. 

Sebepi lakoro saikeribe, pendzardi si sar „gaseskoro dzini”.

ЈУПИТЕР:НАЈГОЛЕМА ПЛАНЕТА 

ВО НАШИОТ СОНЧЕВ 

СИСТЕМ. СОСТАВЕНА 

Е ОД ГАСОВИ.

JUPITER:MAJBARI PLANETA KO 

AMARO KHAMESKORO 

SISTEMI. SAIKERDI SI 

TARO GASIJA.



„Planeta so si ko niče si pendzardi palo lakera angurstika 

thaj akharela pe Satrun. Oj si I šovto planeta thaj si jek 

taro majšuže. Hramon diso thaj lake”.

„Следната планета е најпозната поради нејзините 

прстени и се вика Сатурн. Таа е шеста планета и е една 

од најубавите. Запиши нешто и за неа“.

SATRUN:

SAIKERDI SI TARO MATERIE SO SI 

POLOKHE TARO PANI, A O ANGURSTIKA 

SI TARO ČAČUTNO PAHO THAJ.BARA.

САТУРН:

СОСТАВЕН Е ОД МАТЕРИИ ПОЛЕСНИ ОД 

ВОДАТА, А ПРСТЕНИТЕ СЕ ОД ВИСТИНСКИ 

МРАЗ И КАМЕЊА.



„O palune trun planete si Uran, Neptun thaj Pluton”.

„Soske si vunata, te na margje pe ja te nane mazuni?” pučlja o Ivan.

„Ha, ha” asandili I fotelja. „Asavke si sebepi lengoro saikeribe. But si 

barvale metalencar. A okoja ko agor si Pluton, oj si najtikni ko kosmosi”.

„Трите последни планети се Уран, Нептун и Плутон“.

„Зошто се сини, да не се тепале, или пак се тажни?“ праша Иван.

„Ха-ха“, се насмеа фотелјата. „Тоа е поради нивниот состав. 

Многу се богати со метали. А она на крајот, тоа е Плутон, 

најмалата планета во вселената“.

URAN, NEPTUN THAJ PLUTONSI O 

PALUNE PLANETE KO KHAMESKORO 

SISTEMI…

УРАН, НЕПТУН И ПЛУТОН СЕ 

ТРИТЕ ПОСЛЕДНИ ПЛАНЕТИ ВО 

СОНЧЕВИОТ СИСТЕМ…



„Vakti sit e dza amenge khere”, vakergja I fotelja. „Ko šuru, 

adava si sa so šaj te sikljove baš amaro Kmameskoro sistemi. 

Iker tut zorale! Amaro iranibe ka ovel prekal o asteroidija”.

„Na mangava te khuva amen dajek olendar”, vakergja o Ivan.

Numa ko adava vakti…

„Време е да си одиме дома“, рече фотелјата. „За почеток, 

тоа е сè што би можел да научиш за Сончевиот систем. 

Држи се цврсто! Нашето враќање ќе биде возбудливо, низ 

поле од астероиди“.

„Не би сакал да се судриме со некој од нив“, рече Иван.

Но токму во тој момент…



За Фондацијата „Чекор по чекор“

Фондацијата за образовни и културни иницијативи „Чекор 
по чекор“ - Македонија го поддржува развојот на отвореното 
општество реализирајќи активности во областа на образованието, 
уметноста, културата, издаваштвото, како и човековите (детските) 
права и граѓанското општество. Фондацијата води, координира, 
учествува и директно спроведува активности кои промовираат 
иновации, напредок и развој на работата во предучилишните 
установи и основните училишта во Република Македонија. 

Фондацијата се фокусира на следните цели и приоритети: 

 - Постојан професионален развој на вработените во 
   детските градинки, основните и средните училишта 
 - Подигање на свеста за важноста од квалитетно   
   образование 
   за развојот на детето 
 - Унапредување на знаењата и вештините кај децата и  
   младите 

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТОТ

Проектот има за цел да ја подобри состојбата на ромската 
заедница за да може полесно да се искористат постојните 
можности за образование, вработување и учество во демократски 
процеси на одлучување на локално и национално ниво, преку:

• Зајакнување на образовните постигања на Ромите, преку 
подобрување на предзнаењата на децата на предучилишна 
возраст, успехот на учениците од I до VII одд. и степенот на 
писменост кај млади девојки и жени;

• Подигање на нивото на информираност и подобрување на 
вештините на Ромките за подобро родителство и проактивно 
одговорно граѓанство;

• Унапредување на демократското учество на Ромите во 
процесите во заедницата и подобрување на капацитетите 
и вклученоста на ромските НВОа во прашања кои се 
однесуваат на квалитетот и дискриминацијата во услугите за 
жени и деца.

Baš Fonacija ,,Hapa pali hapa”

I Fondacija baš edukacijakere thaj kulturnikane inicijative ,,Hapa pali 
hapa”-Makedonija dela dumo ko bajroibe phravdo sasuitnipe kerindoj 
aktivitetija ki umal tari edukacija, arti, kultura, ikalutnipe, sar thaj 
manušikane (čhavorikane) nijamija thaj dizutnengoro sasuitnipe. I 
Fondacija legarela, koordinirinela, lela than thaj direktnikane kerela 
aktivitetija save so promovirinena inovacie,anglunipe thaj bukjakoro 
bajroibe ko anglosikljovibaskere ustanove thaj fundavne sikljovne ki 
Republika Mkedonija.

I fondacija si fokusirime ko akala resarina thaj prioritetija:

 - Kontinuirime profesionalnikano bajroibe e bukjarnenge ko  
   čhavorikane khera, fundavne thaj maškarune sikljovne;
 - Minsakoro vazdibe baš o dzanlibe taro kvaliteteskoro   
   educiribe baš čhaveskoro bajroibe;
 - Dzanlibaskoro anglunipe thaj veštine ko čhave thaj ko   
   terne.

CELIJA E PROEKTESKERE

E proekteskiri resarin si te kerel majšukar e romengoro hali te šaj 
polokeste te te šaj te istemalkeren pe o šajdipa baši edukacija, 
butikeribe thaj participacija ko demokratikane procesija ko anibe 
decizie ko lokalno thaj nacionalno leveli, mujal:

• Zuraripe i edukacija e Romengiri, mujal zoraripe o dzandipe 
ko čhave so si ko berša anglal te dzan gi sikljovni, o sukcesi e 
chavengoro taro I dzi ko VII to klasi, hem o leveli taro pismenost 
ko terne chaja thaj romnja;

• Bajraripe o leveli taro informiribe thaj te bajron e Romengere 
veštine bašo pošukar roditelstvo hem proaktivno dzovapjalo 
dizutnipe;

• Bajrardi thaj demokratikani participacija e Romengiri ki kedin 
thaj te kerel pe po šukar o kapacitetija thaj I inkluzija ko 
Romane biradzakere organizacije ko pučiba baši o kvaliteti thaj i 
diskriminacija ko servisija e romnjenge thaj e chavenge.

...diso zoraleste pelo thaj  o tikno Ivan arakhlja pe ki phuv pe kamrate, bi te 

dzanel so ovela.

„Šaj zasukjum”, pengja peske sovavno.

„A šaj adava na sine suno. Mangava te dzanav čače Ii ki kupa 

sijam sine ko drom ko kosmosi”, phengja dikhindoj I irame 

fotelja.

„Te sine suno, mangava palem te dikhav le, a te sijum 

sine čače ko drom...”

Taro adava so ulo leske, naštine sine te sovel but 

vakti rakjate thaj dikhela sine tari pendzerka, 

gndinela sine kaj akava leskoro drom nane te ovel 

paluno. Adaleske mangela sine but bukja te sikljol 

baš o kosmosi, te vizitkerel planete, te hramonel 

but bukja pe tetratkate . Koj dzanela, šaj leskiri 

mangin ka phergjol…

…нешто силно тресна и малиот Иван се најде на подот од својата соба, не 

знаејќи што се случува.

„Мора да сум заспал“, прошепоти сонливо.

„А можеби тоа и не беше само сон. Би сакал да знам дали навистина 

патувавме заедно низ вселената“, рече гледајќи ја превртената фотелја.

„Ако сепак беше сон, би сакал повторно да го сонувам, а ако навистина 

патував…“

Возбуден од она што му се случи, не можеше да заспие долго во ноќта и 

гледајќи низ прозорецот, размислуваше и се надеваше дека ова патување 

нема да му биде последно. Па тој сакаше да научи толку многу работи 

за вселената, да посети многу планети, да запише уште многу нешта во 

својата тетратка. Кој знае, можеби желбата ќе му се исполни…
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Proekti baši kapacitetengoro thaj minsakoro zorarkeribe baši demokratija ko Roma mujal i edukacija
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