
Манифестацијата Ноември-Месец на науката 2018  
 

Програма  
 

за 10. ноември (сабота) 2018 г. – I до VI одд. - Природни науки и Математика 
 

Време  Активност  Просторија  Забелешка  

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

09:30 Свечено отворање Физички амфитеатар  

10:00-13:00 Натпревар во експерименти и изработки 

Ходници на I и II спрат 
Работните места за натпреварувачите 
ќе бидат обележани. Распоредот на 
учениците ќе биде дополнително 
објавен. 

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

13:00-14:00 Пауза за ручек и кафе пауза Приземје  

14:00-14:30 
Предавање за ученици и наставници–  
Математичка гимнастика  
Валентина Гоговска  

Математички амфитеатар  

14: 30-14:45 

Предавање за наставници - „Визуелизација -како метод 
на работа со ученици со ПП по предметот природни 
науки“ 
Светлана Миоковиќ Томеска 

Математички амфитеатар  

 
 
14:30-16:30 
 
 

Работилници (активност за ученици) 
„Математиката е повеќе од бројки“ - СММ 
„По трагите на животните“ – ИДСБ 
„Запознај ја Македонија преку играње плочка“ – ИЗСГ 
„Прошетка низ Сончевиот систем“ - САД 

 
Просторија бр. 135 
Физички амфитеатар 
Просторија бр. 95 
Обележан простор на II спрат 

 

16:15-17:00 Кафе пауза за наставници (подигање на сертификати за 
учество на ментори, наставници и ученици) Приземје Место за регистрација на 

учесници 

17:00 

Доделување дипломи на најуспешните по природни 
науки и математика 
за   I – IV одд. 
за   V одд. 
за   VI одд. 

 
 
Биолошки амфитеатар  
Математички амфитеатар  
Физички амфитеатар  

 
 
Просторија бр. 205 – II спрат 
Просторија бр. 121 -  I спрат  
Приземје 



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


