Наставен план за 8 Март
Кппија за наставници/шки
Ппуребнп време за да се изврщау вежбиуе: 45-60 минууи, нп мпжау да се скрауау и
прпдплжау вп кпнуексу на ппуребиуе на шаспу.
Насуавни ппмагала: Сп пглед на упа дека насуавауа се пдржува пнлајн, на ушенишкиуе/циуе
мпжау да ушесувуваау вп вежбиуе, дпкплку предавашкауа/пу гп сппделау нивнипу екран,
или еднпсуавнп мауеријалиуе се прауау на секпј/а ушеник/шка ппсебнп.
Меупд на рабпуа: групна дискусија, квиз пращаоа.
Цели на шаспт:
● Пувпраое на дискусија за рпдпвиуе суерепуипи
● Сензиуивизираое на класпу за рпдпвиуе суерепуипи.
● Привлекуваое внимание кпн исклушенпсуа на жениуе пд исуприпграфијауа и
ушебнициуе пп исуприја
● Преппзнаваое на исклушувашки нарауиви вп дебауауа за рпдпва еднаквпсу.
● Пхрабруваое на криуишкп мислеое на ушенишкиуе/циуе

Објаснуваое за предавашките/ите:
Вежбиуе вп пвие мауеријали е предвиденп да се имплеменуираау за време на шас,
идеалнп на 8 Мару. Нивнауа цел е да пхрабрау дискусија за време на шас кпја би била
врамена вп уемиуе кпи се ппкриваау вп самиуе вежби, сп дппплниуелна впдена дискусија
пд предавашкауа/пу. Дппплниуелниуе мауеријали кпи се прикашени вп кппијауа за
насуавникпу/шкауа се предвидени какп ппмпщен мауеријал кпј насуавнишкиуе/циуе би гп
кприсуеле какп референуна упшка за ппјаснуваое на ппуенцијалниуе идеи кпи би се
презенуирале на шаспу. Пукакп ќе се заврщау вежбиуе мпже да следи краука видеп
презенуација за знашеоеуп на 8 Мару. Дппплниуелнп, мпже да се пхрабрау
ушенишкиуе/циуе да исуражуваау ппдеуалнп за знашеоеуп на 8 Мару или бпрбауа за
рпдпва еднаквпсу вп нивнипу лпкален кпнуексу.
Структура на шаспт:
Впвед
Ппција брпј 1
Предавашкауа/пу дава краупк впвед за упа щуп ќе се дискууира на шаспу и зпщуп е упа се
дискууира упкму денес. Дппплниуелнп, мпже да ги праща ушенициуе/шкиуе зпщуп е важен
8 Мару и какп ним им е ппзнау.
Ппција брпј 2
Предавашкауа/пу мпже да спедели екран сп две секпјдневнп кприсуени кплпквијални
изреки – Издржи мащки и Плаше/Огпвара какп жена. Мпже да се кприсуау и други
изреки кпи би биле сп лпкална пбпенпсу и кпи би биле ппблиски на ушенициуе/шкиуе.
Ппција брпј 3
Дпкплку ушенишкиуе/циуе ја следау насуавауа преку елекурпнски уред, мпже паралелнп да
ги изгледаау рекламиуе вп прилпг на насуавнипу план и преку упа да се развие ппшеуна
дискусија за јазикпу вп медиумиуе и прппагираое на суерепуипи вп главнпуекпвнипу
дискурс. Диксусијауа за првауа реклама (Кплауа или женауа? Женауа или кплауа... Дпвери
се на Credissimo!). Mпже да се наспши кпн упа зпщуп прпмпвираоеуп на рпдпви
суерепуипи вп медиумиуе е неприфауливп и какп ваквипу мауеријал, кпјщуп е пущуен вп
еуер вп 2021, е щуеуен вп ппглед на сѐ ущуе урадиципналниуе рпдпви улпги вп
семејсувпуп.
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Линк дп рекламауа:
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&fbclid=IwAR2aLTqy7rhhL8JXnQq4BvMqCzggQ
2k_xUpDZUFKfKAxg2Wjq50ZRZxH2YU&v=FoBI61tskVE&feature=youtu.be
Вупрауа реклама (Zlaten Dab) исуп преусуавува ущуе еден пример за прпмпција на рпдпви
суерепуипи вп медиумиуе, ппупшнп прппагираое на улпгауа на женауа вп дпмпу какп
сппругауа кпја секпјдневнп пригпвара и му дпсадува на мажпу.
Линк дп рекламауа: https://www.youtube.com/watch?v=MeXOSGfwC0o
Целуа на пва е да се ппшне сп дискусија за упа какп секпјдневнипу јазик спдржи
фпсилизирани рпдпви суерепуипи и какп сп несвесна уппуреба на ваквипу јазик ние
акуивнп придпнесуваме за ппнауампщнп ппууикнуваое на ваквиуе суерепуипи. Наспкиуе
вп пвпј насуавен план се самп еден нашин на кпј би мпжелп да се развие дискусија за
прикашениуе мауеријали, па пууука, насуавнишкиуе/циуе мпжау да изнајдау алуернауивни
нашини на дискусија и дебауа за време на шаспу.
Втпр дел
Впдена дискусија преку квиз
Целуа на пваа вежба е ушенициуе/шкиуе да се заппзнаау сп дел пд знашајниуе архиуекуки,
писауелки, умеуници и бпрки за женски права пд нащауа земја. Дпкплку
насуавнишкауа/кпу смеуа дека има услпви за упа, мпже ушенициуе/шкиуе да се ппделау вп
некплку групи и заеднишки, сп пгранишенп време пд 4-5 минууи да ги пдгпвпрау
пращаоауа. Идеалнп, ушенициуе/шкиуе не би кприсуеле инуернеу сп цел да ги пребараау
пдгпвприуе, нп сп пглед на упа дека насуавауа генералнп се изведува пнлајн, мпже да
биде и кприснп и дппплниуелнп да ги заинуересира за уемауа. Пукакп групиуе ги
пдгпвпрау пращаоауа сп ппмпщ на веќе прилпженипу уексу вп кппијауа на
предавашкауа/пу, насуавнициуе мпжау да пувпрау дискусија за пращаоауа и да ги
пхрабрау ушенициуе/шкиуе да ушесувуваау сп сппсувени аргуменуи.
Кприснп е да се развие дискусија за упа кплку пд нив им се веќе ппзнауи. Акп ппгплемипу
дел пд пваа исуприја на женскп дејсувуваое какп акуивни шиниуелки вп ппщуесувпуп ги
слущаау за првпау, зпщуп смеуаау дека упа е уака? Какп најшесуп е преусуавена женауа вп
исупријауа кпја се изушува какп дел пд насуавнауа прпграма?
Вп делпу сп пращаоауа ппврзани сп спвременауа ппзиција на женауа вп ппщуесувпуп,
кприснп е да се пхрабрау ушенишкиуе/циуе да размислау какп бпрбауа за еманципација на
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женауа уекпвнп се менува. Кпи се нпвиуе фрпнупви кпи се пувпраау вп феминизмпу и на
щуп дппрва уреба да се рабпуи.
1. Ппдреди и ппврзи ги земјите пп тпа кпга жените се стекнале сп правп на глас вп
светпт, ппшнувајќи хрпнплпщки пд најранп дп најдпцна
а. Југпславија

① 1920

б. Шведска

② 1945

в. Швајцарија

③ 1867

г. Америка

④ 1971

Пбјаснуваое: Пред 75 гпдини, на 11 авгусу, 1945 гпдина жениуе вп Југпславија дпбиле
правп на глас. Правпуп на глас за жениуе билп ппуврденп ущуе вп 1941 гпдина вп
дпкуменуиуе на Врхпвнипу щуаб на нарпднппслпбпдиуелниуе паруизански пдреди на
Југпславија, кпј вп упа време имал кпнурпла над уериуприиуе пслпбпдени пд нацисуишкауа
пкупација. Тпа правп првпау е искприсуенп пп Вупрауа свеуска впјна, на избприуе за
Усуавпувпрнпуп спбрание вп нпември 1945 гпдина. Вп упа време, сиуе мажи и жени над
18-гпдищна впзрасу вп земјауа гласаа за Усуавпувпрнпуп спбрание. Пп пвие избпри,
првиуе на кпи југпслпвенскиуе жени имаа правп на глас, на 29 нпември 1945 гпдина,
мпнархијауа беще укинауа и беще прпгласена Федерауивна Нарпдна Република
Југпславија.
Женскпуп движеое вп Македпнија се јавува кпн крајпу на 19 век. Вп перипдпу ппмеду
двеуе свеуски впјни е фпрмирана Македпнскауа уајна женска прганизација (МТЖП), кпја е
преухпдник на македпнскпуп движеое АФЖ (Ануифащисуишки фрпну на жениуе), шија
главна цел била да гп ппдпбри пбразпваниеуп на жениуе и да ја згплеми нивнауа суапка
на писменпсу.
Вп прилпг е прикашен линк дп каруа на кпја се прикажани гпдиниуе кпга жениуе, ппсле
гпдини прпуесуи и јавен приуиспк, се суекнале сп правпуп на глас. Сп твездишки се
пбележани земјиуе каде правпуп на глас за жениуе е пгранишенп, најшесуп самп за белиуе
жени.
-

https://i.redd.it/c6qdzz8m06k01.jpg

Извпри:


https://www.insider.com/when-women-around-the-world-got-the-right-to-vote-2019-2
https://okno.mk/node/79877
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https://mia.mk/na-deneshen-den-pred-75-godini-zhenite-vo-ugoslavi-a-se-steknaa-sopravo-na-glas/
 https://i.redd.it/c6qdzz8m06k01.jpg
 https://www.wfd.org/wp-content/uploads/2020/02/WPP-WFD-MK.pdf
2. Какп се вика првата рпманпписателка пд Македпнија?
a. Драгица Најшеска, „Пеперуга сп науппени крилја“
б. Пливера Никплпва ,,Тесна врауа’’
в. Лилјана Дирјан ,,Прирпдна ппјава’’
Пбјаснуваое:
1969-уа, издавашкауа куќа „Мисла“ вп Скппје, гп пбјавува првипу рпман на Драгица
Најшеска, „Пеперуга сп науппени крилја“. Напищан е самп 13 гпдини пп рпманпу на
Славкп Јаневски ,,Селп зад седумуе јасени’’ . Рпманпу шекал да биде пбјавен цели шеуири
гпдини. Најшеска гп напищала рпманпу вп 1965 и самауа гп превела на српски. Пукакп
издавашкауа куќа гп прифауила ракпписпу, ппсле две гпдини ппбарале рецензија пд Блаже
Кпнески, самп за пукакп Кпнески ќе ја напище рецензијауа ракпписпу ущуе две гпдини да
псуане непбјавен. (Кплбе, 2021)
Лилјана Дирјан (1953-2017) е рпдена вп Скппје. Диплпмирала на Филплпщкипу факулуеу
вп Скппје. Била на суудиски пресупј вп Париз какп суипендису на францускауа влада и
Фпндацијауа „Губелкијан“. Ппезијауа на Дирјан е преведувана на мнпгу јазици и е
засуапена вп ануплпгииуе на македпнскауа спвремена ппезија. Била една пд пснпвашиуе и
шлен на Друщувпуп на независни писауели на Македпнија.
Оливера Никплпва е рпдена вп 1936 гпдина, вп Скппје. Ушела вп Суруга и Велес, а
заврщила Филпзпфски факулуеу вп Скппје. Меду нејзиниуе дела, најбрпјни се нејзиниуе
рпмани за деца, меду кпи најппзнауп делп е сигурнп Зпки Ппки (1963). Пливера Никплпва
е авупр и на некплку уелевизиски игри: „Зпки Ппки“ (ув-куклена серија); „Среќен пау,
Зпки!“ (ув-куклена серија, сп Глигпр Ппппвски и Видпе Ппдгпрец); „Девпјкиуе на Маркп“
(ув-серија вп щесу епизпди)
Тпшки за разгпвпр сп ушенишкиуе/циуе: Какп делауа пд задплжиуелнауа лиуерауура за
пснпвнп пбразпвание ја прикажуваау ппзицијауа на жениуе и вп кпи улпги најшесуп ја
гледаме женауа? Кпи нпви спвремени писауелки ги знаау и какп ја прикажуваау женауа вп
нивниуе дела?
Извпри:
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https://www.dw.com/mk/%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
-%D1%80%D0%BE%D0%B4-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B
0/a-56732451
http://oliveranikolova.com/index.php?option=com_content&view=article&id=42&Itemi
d=294&lang=mk

https://antolog.mk/avtori/liljana-dirjan-2/
3. Какп се викалп првптп списание ппсветенп на прпблемите на жените вп
Македпнија и нивна еманципација?
а. Теа Мпдерна
б. Женски пешау
в. Македпнка
Пбјаснуваое:
Списаниеуп ,,Македпнка’’, суаналп прган на Ануифащисуишкипу фрпну на жениуе (АФЖ),
шиј прв брпј се ппјавил вп нпември, 1944 гпдина и упа е првпуп женскп списание
на македпнски јазик. Исуражувашкауа Ивана Хчиевска (2021) за Слпбпден пешау пищува
дека ,, Иницијауивауа за издаваое на пва списание, била ппкренауа вп пкупмври 1944
гпдина, пд сурана на акуивисукиуе пд АФЖ и Веселинка Малинска, какп прва главна
уреднишка’’. Веселинка Малинска е и најисуакнауа фигура вп движеоеуп на АФЖ, какп и
ушеснишка на АСНПМ. Хачиевска исуп ппуенцира дека инуереснп е да се следи уекпу на
прпмениуе вп имеуп на списаниеуп низ гпдиниуе ,,Така, списаниеуп гп нпси имеуп
„Македпнка“ дп 1953 гпдина, кпга е преименуванп вп „Прпсвеуена жена“ – Прган на
спјузпу на женскиуе друщува вп Македпнија (главен уредник Лилјана Манева); вп 1990
гпдина, прпдплжува да се издава ппд имеуп „Жена“ (главен уредник Таујана Кппашева); пд
1997 дп 2005 гпдина се издавалп ппд имеуп „Жена нпва“ (главен уредник Лилјана Дирјан)
и пд 2005 краукп време излегува ппд имеуп „Згпдна“ ‘’.
Тпшки за разгпвпр сп ушенишкиуе/циуе: Какп спвремениуе списанија ппсвеуени на жениуе
успеваау да ги прикажау уекпвниуе прпблеми сп кпи се сппшуваау девпјкиуе и жениуе? Пд
кпи извпри најшесуп се инфпрмираау уие? Какпв јазик најшесуп кприсуау медиумиуе при
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пренесуваое на рпдпвп-сензиуивна спдржина?

Извпр: https://www.slobodenpecat.mk/ivana-hadhievska-istoricharka-i-istrazhuvach-kakvo-eznacheneto-na-makedonka-prvoto-zhensko-spisanie-vo-makedonija/

4. Кпја спцијалистка и бпрка за женски права вп Македпнија е ппзната какп
,,македпнската Рпса Луксембург’’?
а. Ауина Бпјачи
б. Искра Грабул
в. Рпса Плавева
Пбјаснуваое:
Рпса Плавева била македпнска спцијалисука, акуивисука за женскпуп правп на глас
и меду првиуе жени пплиуишари вп пупманскипу перипд. Свпјпу акуивизам за
еманципација на жениуе гп прпдплжилавп Кралсувпуп Југпславија, ппдпцна и вп
спцијалисуишка Југпславија. Нејзинауа куќа преусуавувала месуп за средби на
македпнскиуе и уурскиуе акуивисуки кпи засуапувале феминисуишки уеми и уеми за
женскауа еднаквпсу. Вп 1917 гпдина на нејзина иницијауива, пкплу 100 жени
ппупищале писмп кпе ппвикувалп на пслпбпдуваое на Рпза Луксембург, сп кпја
впеднп и се дппищувале какп идеплпщки спвременишки. Вп 1920 гпдина ја
пснпвала Прганизацијауа на жени спцијалисуки вп Скппје. Рпса Плавева е ппзнауа
какп „македпнскауа Рпса Луксмебург“. Лпкалнп била нарекувана и „дели Рпса“ щуп
мпже да се преведе какп „храбра Рпса“.
Атина Бпјачи (13 мару 1944 вп Пхрид - 28 декември 2010 вп Скппје) — македпнска
мараупнка вп пливаое. Ущуе на 11-гпдищна впзрасу успеала да ги спбпри сиуе
македпнски рекпрди вп пливаое на крауки пауеки вп слпбпден суил, делфин суил
иун. Македпнскипу плимписки кпмиуеу вп 1988-уа гпдина ја прпгласи за великан на
македпнскипу сппру. Ппдвигпу на упгащ 25-гпдищнауа пхриданка Бпјачи, сесура на
ппзнауиупу пливаш Дики Бпјачи и пулен на уренериуе Александар Радиќ, Славе
Фиљан и Славкп Оегпван - сп препливуваоеуп на Ла Манщ, щесу гпдини ппдпцна,
вп 1975 гпдина, беще ппууик за режисерпу Милан Дуршинпв да гп сними
македпнскипу игран филм Исправи се Делфина. За упа какп гп препливала Ла
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Манщ, уаа се присеќава ,,Пкплу мене сиуе вп бунди, 6 шаспу науурп, а јас уреба да
пливам. Пливав 13 шаса и 20 минууи, впдауа уемна, спнце не се ппјави, ме нападна
и јауп медузи, нп капеуанпу Хашиспн мнпгу дпбрп ме впдеще. Имав кризи, пспбенп
пред самипу брег, кпга ппради гплемауа псека впдауа се ппвлекуваще и за 300
меури, и ми се шинеще дека пливам вп месуп. Нп, извпнреднипу Хашиспн ги извесуи
сиуе брпдпви вп присуанищуеуп вп Дпвер и уие, сп сирениуе ми даваа ппддрщка вп
ппследниуе меури. На брегпу излегпв лазејќи”.
Искра Грабул била архиуекука, умеуница и духпвна следбенишка. Диплпмирала
при Архиуекупнскипу факулуеу вп Скппје, а дел пд суудииуе ги ппминала на BeauxArts вп Париз. Заеднп сп сппругпу и скулпупр Јпрдан Грабулпски- Грабул се авупри
на еден пд најважниуе сппменици вп Северна Македпнија – масивнипу
мемпријален ценуар ппсвеуен на Илинденскпуп впсуание вп Крущевп. Денес
двајцауа преусуавуваау важни фигури вп мпдернисуишкауа архиуекуура и умеунпсу.
Искра Грабул пдреден перипд ппминала и вп Индија каде суанала следбенишка на
филпзпфпу и гуру Сауја Саи-Баба и превела некплку негпви книги. Дплгп време ја
пдржувала Сауја Саи Прганизацијауа вп Македпнија.
Извпр:


https://mk.voanews.com/a/macedonian-sinisa-atina-bojadzi112619984/453316.html

5. Наведи име на еден сппменик или биста вп твпетп местп на живееое или вп
пкплните места, кпе е вп шест на живптпт и залпжбите на извесни знашајни жени
пд нащата земја.

Пбјаснуваое и мпжни пдгпвпри:
Сппменик на Жената бпрец, паркпт ,,Жена бпрец’’
Сппменикпу на женауа бпрец се напда вп паркпу ,,Жена бпрец’’ пред Тргпвскипу ценуар,
меду улициуе „11 Пкупмври'1 и „Мпща Пијаде". Изграден е пд мермер. Негпв авупр е
скулпупрпу Бпрп Миуришевски. Пукриен е на 8 мару 1970 гпдина. Непрпценлив е
придпнеспу на жениуе и женскауа младина пд Скппје и Скппскп, какп и пд цела
Македпнија и Југпславија, вп векпвнауа бпрба за слпбпда. Пп пснпваоеуп на „Женскауа
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набавна задруга" вп 1940 гпдина, вп кпја шленуваа пкплу 150 жени дпмаќинки,
рабпунишки, сууденуки и др. младинки, беще разгпрена щирпка пплиуишка и друга
акуивнпсу. Вп херпјскауа НПВ и Ревплуција жениуе и младинкиуе пд Скппје и Скппскп,
ушесувуваа рамнпправнп вп првиуе редпви на бпрбауа, заеднп сп нивниуе другари и
синпви и рамп дп рамп се бпреа за свпјауа слпбпда и за слпбпдауа на свпјпу нарпд прпуив
пкупауприуе. За ваквпуп акуивнп ушесувп вп напреднпуп рабпунишкп ревплуципнернп
движеое, пред впјнауа, за ушесувпуп и придпнеспу вп НПВ и Ревплуцијауа и вп ппвпенауа
изградба, е ппдигнау пвпј сппменик, вп знак на признание и благпдарнпсу кпн нив.
Паркпт ,,Жена бпрец’’ пак е изграден пп земјпуреспу вп Скппје вп јули 1963 гпдина, какп
мемпријален прпсупр за сеќаваое на жениуе кпи ушесувувале вп НПВ и ревплуцијауа.
Паркпу е исуп уака замислен какп зелена паза вп ценуарпу на градпу кпј изпбилува сп
виспкпкауници, прпмеуни улици и градска врева. За жал, градани на Скппје и сиуе пние
кпи гп знаау, паркпу гп викаау „Жена парк“, намесуп „Парк Жена бпрец“.
Тетпвп - Сппменикпт „Ппбеда“ се напда вп ценуарпу на Теупвп. Кај лпкалнпуп население
пвпј сппменик е ппзнау и какп „Сппменик на ревплуцијауа“ или „Сппменик на Женауа
Бпрец“. Теупвп беще ппследнипу пслпбпден град на уериупријауа на нащауа земја. За
изградбауа на сппменикпу бил пбјавен кпнкурс на кпј ппбеди идејнпуп рещение на Бпрка
Аврампва. Бпрка Аврампва (1924 – 1993) е рпдена Теупвшанка, кпја диплпмирала
скулпуура на Академијауа за ликпвни умеунпсуи вп Загреб. Аврампва е првауа македпнска
академска вајарка кпја свпјауа прва сампсупјна излпжба на скулпуури ја прганизираще вп
1954 гпдина вп Скппје щуп впеднп беще и првауа сампсупјна излпжба на жена-умеуник вп
нащауа земја.
Бистата на Вера Јпциќ вп Скппје
Сппменикпт на Вера Јпциќ вп Македпнска Каменица
За Вера Јпциќ - Вера Јпциќ била рпдена на 21 авгусу 1923 гпдина, вп
Белград пд
семејсувп кпе пп Балканскиуе впјни ја напущуилп Србија и се преселиле вп Синделиќ,
скппскп. Ущуе какп млада била љубппиунп деуе кпе сакалп се да види, се да заппзнае и се
да науши. Била првпуп женскп деуе кпе ушелп вп пснпвнпуп ушилищуе вп Синделиќ и била
пдлишен ушеник. Ушесувувала вп Пpплеунауа пфанзива кпја се пдвивала вп месециуе мај и
јуни 1944 гпдина, при щуп единициуе пд куманпвскп изведувале прпбив кпн Беласица и
Егејска Македпнија. Задашауа да се прпбие пбрашпу пд бугарски впјски, се паднала на
бауалјпнпу вп кпј била шлен Вера Јпциќ. Вп уие бпрби, кај с. Сурацин, Kуманпвскп на 20 мај
1944 гпдина била уещкп ранеуа. За нарпден херпј била прпгласена на 20 декември 1951
гпдина.
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Сппмен пбележје на Невена Гепргиева-Дуоа вп паркпт ,,Жена Бпрец’’, вп Скппје
Невена Гепргиева Дуоа, македпнска кпмунисука, паруизанка, припаднишка на
младинскпуп, синдикалнпуп и рабпунишкпуп движеое. Вп нејзина шесу и именуван и
спцијалнипу ценуар ,,Дуоа’’. Таа на свпи 16 гпдини била најмладауа паруизанка вп Првипу
скппски паруизански пдред (1941) и прва жена паруизан вп паруизанскиуе пдреди на
Македпнија. Загинува на 6 декември вп 1942, на 17 гпдищна впзрасу, вп близина на
велещкпуп селп Нежилпвп вп бпрба сп бугарскауа пплиција. Вп паркпу ,,Жена бпрец’’
ппсупи сппмен-пбележје ппсвеуенп на Невена Гепргиева-Дуоа. Вп 1969 гпдина била
ппсуавена нејзина бисуа вп пснпвнпуп ушилищуе щуп гп нпси нејзинпуп име вп Кисела
Впда, а вп 1978 гпдина и вп Сууденускипу дпм вп Скппје щуп гп нпси нејзинпуп
име.[7] Вп 2014 гпдина нејзинауа бисуа вп двпрпу на сууденускипу дпм е унищуена,[8][9] а
вп 2016 била украдена и нејзинауа бисуа вп пснпвнпуп ушилищуе вп Кисела Впда.

Тпшки за разгпвпр сп ушенишкиуе/циуе: Зпщуп има уплку малку сппменици, бисуи, па и
имиоа на улици кпи нпсау име на важни жени пд нащауа исуприја? Дали мпжеби
дејсувуваоауа и залпжбиуе на жениуе пд исупријауа се уреуираау какп маргинални вп
пднпс на уие на мажиуе?
Извпр: http://www.monumental.mk /

6. Ппврзи ги изјавите сп лишнпста.
а. Греуа Тунберг

① Без пглед на упа какп изгледаме, нам жениуе ни е
мнпгу уещкп кпга суанува збпр за суандарди за
убавина. Меуа сме на мизпгинија и пмраза, дури и акп
се вклппуваме вп кпнвенципналниуе идеи за убавина.

б. Били Ајлищ

②Да живеевме пппдржливп, мислам дека мажиуе и
жениуе ќе беа ппрамнпправни.

в. Лизп

③Акп намесуп мене, мпмше нпсеще вака щирпки
алищуа, на никпј пкп немаще да му урепне. Лудеуп
инсисурираау да ,,се пблекувам какп девпјше’’; да
нпсам уесни алищуа заради мпјауа кариера.
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Пбјаснуваое:
Цитатпт пд Грета Тунберг – екп-феминизмпу не е нещуп нпвп, нп е мпменуалнп
акууелизиранп заради бранпу на млада генерација на акуивисуки и акуивисуи кпи
екплпгијауа и експлпауираоеуп на прирпдауа гп уреуираау инуерсекципналнп сп
феминизмпу и бпрбауа прпуив пауријахаупу. Климаускиуе прпмени имаау ппгплемп
влијание врз пние делпви пд населениеуп кпи најмнпгу зависау пд прирпдниуе ресурси за
егзисуенција, а имаау најмалку мпжнпсуи да се спрпуисуавау на екплпщки кауасурпфи.
Жениуе се сппшуваау сп ппгплеми ризици заради климаускиуе прпмени вп сиууации на
сирпмащуија, а мнпзинсувпуп пд сирпмащниуе вп свеупу се жени.
Цитатите на Били Ајлищ и Лизп – Били Ајлищ пувпренп збпрува за нејзинпуп искусувп сп
уелесна дисмпрфија и какп упа влијае на нејзинпуп менуалнп здравје. Суауисуикиуе
ппкажуваау дека уелеснауа дисмпрфија е скпрп еднаквп засуапена и кај жениуе и кај
мажиуе. Трендпу за ппрасу на уелеснауа дисмпрфија кај лудеуп најшесуп се припищува на
се’ ппвеќе препвладувавашкауа ппсесија сп урендпвиуе за убавина на спцијалниуе мрежи
и генералнп вп ппщуесувпуп. Ппзнауп е дека најуврдпглавиуе и најуппрниуе урендпви за
убавина се исуприски наспшени кпн жениуе. Пууука, пна щуп Лизп гп исуакнува вп сиуе
нејзини дела и генералнп сп нејзинауа јавна перспна се фпкусира на расшленуваое на
суандардиуе за убавина, пспбенп кпга суанува збпр за дебелинауа и щуп всущнпсу знаши
здравп уелп.
Тпшки за разгпвпр сп ушенишкиуе/циуе: Шуп мислау ушенициуе/шкиуе за гпрниуе изјави?
Дали екплпгијауа и рпдпвауа еднаквпсу се инуерсекципналнп ппврзани? Кпј е ппппгпден
пд суандардиуе за убавина, мажиуе или жениуе?

7. Какп се вика македпнската режисерка кпјащтп заеднп сп Љубпмир Стефанпв гп
режираще дпкументарнипт филм Медена земја?
а. Ана Јакимска
б. Билјана Гарванлиева
в. Тамара Кпуевска
г. Тепна Суругар Миуевска
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Пбјаснуваое: Кптевска е рпдена вп Прилеп. Дпбила суипендија за суудираое вп сурансувп
вп Тенеси*1+. Диплпмирала на Факулуеу за драмски умеунпсуи на Св. Универзиуеу „Кирил
и Меупдиј“ вп Скппје, сп акцену вп дпкуменуарнипу филм. Заеднп сп Љубпмир Суефанпв,
Кпуевска ппминала ури гпдини снимајќи гп дпкуменуарнипу филм за дивипу женски
пшелар Хауиче. Филмпу првишнп уребалп да биде краупк дпкуменуарен филм за регипнпу
на рекауа Брегалница, кпга наищле на пшелар. Кпуевска и Суефанпв преухпднп рабпуеле
заеднп на друг дпкуменуарен филм, Езерп пд јабплка. Медена земја псвпил ури награди
на филмскипу фесуивал „Санденс“ вп 2019 гпдина и дпбил две нпминации на 92-уп
издание на Пскар: Најдпбар дпкуменуарен филм и Најдпбар сурански филм. Тпа е вупр
македпнски филм кпј дпбил нпминација за Пскар пп „Пред дпждпу“
Ана Јакимска е режисерка и писауелка пд Скппје. Децауа ќе дпјдау е нејзинипу прв краупк
филм, кпј ја псвпи наградауа за најдпбра краука нпминација вп живп на Медунарпднипу
филмски фесуивал вп Шангај вп 2017 гпдина, а беще прикажан и награден низ целипу
свеу. Вп 2019 гпдина уаа гп режираще краукипу филм Непнски срца. Мпменуалнп рабпуи
на нејзинипу прв игран филм Неонски срца.
Гарванлиева (Скппје 20. Јули 1973 – Берлин, Германија 10. Сепуември 2016) е авупрка на
дпкуменуарниуе филмпви „Девпјшеуп сп хармпника“, „Девпјшеуп щуп бере уууун“ за
Јуруциуе вп Македпнија и „Шивашки“, приказна за ури жени кпи рабпуау какп щивашки за
сурански фирми вп Шуип, щуп вп 2010 ја псвпи главнауа награда „Срце на Сараевп“ на
Сараевскипу фесуивал. Сиуе нејзини филмпви играа и беа наградувани на брпјни свеуски
фесуивали. Таа е авупрка на сценарипуп на „Злаунауа пеупрка“, дплгпмеуражнпуп игранп
деби на Гпран Треншпвски, щуп следнауа недела ќе гп заувпри гпдинащнипу фесуивал
„Браќа Манаки“ вп Биупла.
Тепна Стругар Митевска (рпдена 1974 вп Скппје) — македпнска режисерка и
прпдуценука. Диплпмирала на Оујпрщкипу универзиуеу – на Tisch School of the ArtsGraduate Film Department. Рабпуела на мнпгу филмпви, меду кпи Јас сум од Титов Велес,
Жената што ги избриша солзите и Гпсппд ппсупи, имеуп ѝ е Пеурунија.

Заклушпк:
Предавашпу/шкауа ги пращува ушенишкиуе/циуе да сппделау импресии пд дпсега
сппмнаупуп и щуп мислау за инфпрмацииуе кпи ги дпбиле пд квизпу. Часпу мпже да
заврщи сп краукп видеп за знашеоеуп на 8 Мару или сп акуивнпсу пп избпр на
насуавникпу/шкауа.
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