


Градот на мостовите и поезијата Градот на мостовите и поезијата 
на убавиот пишан збор, на 
прекрасните бистри води,тоа е 
градот Струга мостот кој го градот Струга,мостот кој го 
поврзува минатото и сегашноста о рзу а а о о се а ос а
.



Прекрасната глетка ќе го 
зароби  вашиот поглед  зароби  вашиот поглед, 
бескрајно мирното р ј р
езеро,шумулењето на бистрата 
вода и најзиното влевање во 
речното корито најзиниот пат речното корито најзиниот пат 
под стоте мостови  накаде 
далеку до Јадранот ,за миг ќе 

    направат да почуствувате дека 
сте го пронашле  рајот на сте го пронашле  рајот на 
Земјата.





Во вас ќе се разбудиВо вас ќе се разбуди 
заспаниот поет,музичар или 
сликар кој ќе сака сето тоасликар кој ќе сака сето тоа 
да го опее во песна,да го 
наслика во сите бои на 
природата или прекрасната 
музика на шумолењето на 
водата да ја претвори воводата да ја претвори во 
композиција.



Струга исто така се грижи и за 
образованието на младитеобразованието на младите.
Нико Нестор претставува средно 
училиште кое  се манифестира со 
долгогодишни успесидолгогодишни успеси.



Благодарение на големата желба и идеи 
за здрава и чиста животна средина е 
оформена GLOBE-секцијата во ноемвриоформена GLOBE-секцијата во ноември 
1998 година.
Најзаслужни за оформувањето на оваа 
секција се:секција се:

-Никол Киберт-доброволец на 
САД М јмировниот корпус во САД во Македонија

- Нада Стојанова-претседател 
на еколошкото друштвона еколошкото друштво 
АРЕАЛ ,професорка по 
хемија,голем ентузијаст и 
поворник на идеите за здрава 
и чиста животна околина



Атмосферски мерења

GLOBE

Земјина покривка Хидролошки мерења



Секојдновните мерења се 
извршуваат  најчесто во 
просториите на СОУ„гимназија 
др.Ибрахим Темо“, но исто така 
сето тоа може да се обави и на 
други места во околината на 
Струга.



Оваа вредна работа на Оваа вредна работа на 
учениците често била 
наградувана:

•31 пат chief scientist honor roll



• После 1 година од постоењето  GLOBE
 Н  Н     во Нико Нестор е прогласено за 

GLOBE-ѕвезда училиште .На 
училиштето наградата му ја врачи 
амбасадорот на САД во Македонијаамбасадорот на САД во Македонија,
г-динот Мајк Ајник кој го посети 
учѕлиштето на во мај 2000 година 
заедно со тогашниот министер за заедно со тогашниот министер за 
животна средина.

•Министерот за животна 
средина и Амбасадорот на 
САД во Македонија 

ј     овозможија учество на екипа 
од нашето училиште како 
набљудувачи на натпреварот 

 GLOBE   на GLOBE-училишта од 
Хрватска во јуни 2000 
година.



О  ј  ј    •Оваа секција ја посети и 
амбасадорот од ЕУ господинот 
Ерван Фуере .



•Благодарение на Министерството за 
    2000 животна средина во ноември 2000 

година ученик од GLOBE секцијата 
учествувасе на Меѓународната 
конференција за климатски промени конференција за климатски промени 
во Хаг-Холандија

Н    •На организираните натпревари 
базирани на податоците од GLOBE-
мерењата во мај 2000 година, нашиот 
проект освои 1 во местопроект освои 1-во место

•Следеа нови проекни задачи:



•Во годината на 
Физиката 2005 година 
нашето училиште се 
вклучи во проектот на 

 G O  сите GLOBE-училишта: 
Мерење на обиколката 
на Земјата-експеримент 

 Ена Ератостен.



Соработка со локалната 
средина:

•Неколку години радио Струга 
ги објавуваше мерењата на 
температурите облачноста и температурите,облачноста и 
врнежите на дожд 
регистрирани од нашата 
секцијасекција.

•Природо-научниот музеј со 
свој стручен кадар помага во свој стручен кадар помага во 
вршењето на биометриски 
мерења

•Размена на податоците од 
хидролошките мерења со 
јавното претпријатие Проаквај р р ј р

•Во соработка со Прокредит-
банка наши ученици собираа 
стара хартија-начин на 
скромно  самофинансирање на 
секцијата.



Идни задачи:

•Што повеќе ученици да се у ц д
вклучат во работатa на GLOBE-
секцијата со цел да се подигне 
свеста  на поголем број ученици р ј у ц
за важноста на зачувувањето на 
животната средина од 
непријателот во човечки лик

•Поголема афирмација на 
работата на GLOBE-секцијата во 
локалната средина и 
проширување на соработката со 
поголем број претпријатија

•Поголема соработка со 
останатите GLOBE-училишта во 
Македонија и во светот  Македонија и во светот, 
размена на искуства и податоци

•Зголемување на бројот на •Зголемување на бројот на 
активности поврзани со 
еколошките проблеми


