
Манифестација  НОЕМВРИ - МЕСЕЦ НА НАУКАТА 2019 

Програма за 30 ноември (сабота) 2019 г. – средни училишта – Биологија, Географија, Математика и Хемија 

 
Време  Активност  Место / Просторија  Забелешка  

08:30-9:30 Регистрација и подготовка на натпреварувачите Приземје 
Задолжително 
Место за регистрација на учесници 

09:30 Свечено отворање Физички амфитеатар Приземје 

10:00-12:45 Натпревар во експерименти и изработки 
Ходници на II спрат 
Работните места за натпреварувачите ќе 
бидат обележани.  

Натпреварувачите остануваат до 13 
часот на своите места. 
За посетители влезот е слободен од 
11-13ч. 

12:45-13:30 Пауза за ручек и кафе пауза  

За време на паузата за ручек 
(13:00-14:00) ќе се реализира квиз 
натпревар за учениците.  Квизот 
ќе го реализира ИЗСГ Природник 
во просторија 95.  
 
Приземје 

13:30 - 14:00 

 
Следење на кафеавата мечка во Преспанскиот регион 
 
Андреј Гонев 

 
Физички амфитеатар 

14:00-14:30 

Предавање за ученици и наставници 
 
Дмитриј Иванович Менделеев и 
Периодниот систем на елементите 
 
Владимир Петрушевски 

14:30-15:00 

 
Геопаркови, современ начин на заштита на геонаследството 
 
Ивица Милевски 

15:00-15:15 Кафе пауза  

15:15-15:45 

 
Највпечатливите соѕвездија на небото над нас 
 
Моника Пешевска  Физички амфитеатар 

15:45-16:15 
 

Escape room активности во наставата по природни науки 
 
 Марина Стојановска 

16:15-17:15 

Кафе пауза за наставници (подигање на сертификати за учество на 
ментори, наставници и ученици)  

Физички амфитеатар 

Приземје Место за регистрација на учесници 

За ученици: 
Посети на лаборатории за ученици  

16:30  - Распределба по групи во зависност 
од интересот, локација:  
математика и географија -I спрат, 
биологија – приземје соба 47,  
хемија – пред влезот на зградата 

При регистрација учесниците 
избираат група во која ќе се 
приклучат. 

17:15 Доделување дипломи на најуспешните Физички амфитеатар Приземје 



 
 
Организатори на манифестацијата 
 

Македонско географско друштво - МГД   
Македонско биолошко друштво - МБД 
Сојуз на хемичари и технолози на Македонија - СХТМ 
Сојуз на математичари на Македонија - СММ 
Друштво на физичари на Македонија 
Македонско астрономско друштво - МАД 
Скопско астономско друштво - САД 
Македонско еколошко друштво - МЕД 
Истражувачко здружение на студенти географи - ИЗСГ Природник 
Истражувачко друштво на студенти биолози - ИДСБ 
Природно-математички факултет – ПМФ, УКИМ, Скопје 
 
 
 


