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Каде се наоѓа Град Скопје и што се има во него?

Градот Скопје се наоѓа во  северниот дел од Република Северна Македонија. Скопје
е главен и најголем град во Републиката.
Во Скопје има:
- Две реки: Вардар и Треска
- Опкружен е со три планини : Водно, Китка и Скопска Црна Гора
- Езеро Треска
- Кањон Матка
- Пештера Врело
- Многубројни историски и културни знаменитости: Стара Скопска Чаршија (има

многу интересна улица со чадорчиња), Камен Мост,Скопско Кале, Музеи....
- Зоолошка градина
- Многу паркови (Градски парк , Адреналински парк , Парк на езерцата....)
- УБАВИНАТА НА НАШИОТ ГРАД МОЖЕ ДА ЈА ДОЖИВЕЕ СЕКОЈ НА СВОЈ НАЧИН
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Како Градот Скопје го добил неговото име

Градот Скопје низ историјата сменил неколку имиња. Неговото Античко име е Скупи, во византиските документи

е запишан како Скопје, Скопие и Скопље.

Постојат разни легенди за неговото настанување.

Една легенда вели дека потекнува од грчкиот збор ,,скопиа” и толкување како ,,караула” поради можното

постоење на караула односно ,,набљудувачница” на тоа место (скопос значи гледање) .

Друго легенда за настанување на името на Градот Скопје е онаа која го ,,извлекува” толкувањето на овој збор

од ,,собир” односно ,,собиралиште” и најверојатно го означува местото каде што челниците на околните места

или племиња се собирале за да разговараат за некои заеднички работи.
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Зошто е важен нашиот град

Градот Скопје е важен затоа што во него има многу интересни места кои се прекрасни и можат да се посетат.

Посебно се интересни за странските туристи.

Таков пример е четири члено семејство од Лондон  кои во 2011 година се одлучиле да го посетат Скопје и да

поминат 4 дена во него. Најголем впечаток им оставиле старите пазари (чаршија), црквите, џамиите, големиот број

на ресторани или пак античките турски бањи, Тврдината Кале, Старата Чаршија, продавниците во кои се продаваат

антички предмети, Центарот на градот и плоштадот ,,Македонија” и трговските центри.
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Знаменитости во Скопје

Оној кој што еднаш дошол во Скопје,

сигурно се заљубил во неговите  знаменитости кои  го чуваат некогашното

Скопје од заборав, лето, едноставно постојат неколку култни места кои не смеете да ги пропуштите бидејќи тие се срцето на

Скопје.

Во продолжение прочитајте неколку од нив:

прекрасната природа или гостопримливиот народ кои од секогаш му давале посебен шмек на овој град. Без разлика дали ќе го

посетите во зима или Скопското кале – место каде се поврзуваат историјата и традицијата

Македонскиот народен театар (МНТ) – спој на културата и историјата.

Кањонот Матка – природна убавина од која запира здивот

Милениумски крст на Водно – најголемата знаменитост на Скопје и симбол на христијанството во земјава

Старата скопска чаршија – спој на традицијата и културата
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Скопје – град на солидарноста
Мотото на Град Скопје е Град на Меѓународна солидарност.

Постои од времето на катастрофалниот земјотрес во 1963 година.

На ден 26.07.1963 година во Скопје се случи катастрофален земјотрес во кој имало многу жртви, многу повредени,

голем број на станови биле урнати а уште поголем број оштетени.

87 држави помогнале со парична помош, медицинска помош, инженерска поддршка, градежни тимови и набавки.

Скопје се издигнал од пепелта, и со тоа го добил епитетот „градот на солидарноста“.

Некои семејства државата одлучила привремено да ја напуштат земјата, стравувајќи од последичните шокови и

ширењето на разни болести.
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Како се одбележува 13-Ноември во нашата градинка

Со  помош на коцки се
градел Градот Скопје

Изработка на
албум со слики
за Град Скопје



Како се одбележува 13-Ноември во нашата градинка

Изработка на
макети Град
Скопје

Изработка на
постер
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за Град Скопје

Изработка на
постер



Како се одбележува 13-Ноември во нашата градинка

Изработка на
постер и албум со
слики за Град Скопје

ер



Многу стихотворби знаеме за нашиот град



Информациите ги добивме од следните линкови

https://kanal5.com.mk/ubavinite-na-skopje-niz-ochite-na-edno-britansko-

semejstvo/a178429

https://skopje24.mk/hrana-znamenitosti-prirodni-ubavini-raboti-koi-mora-da-gi-

posetite-vo-

skopje/?fbclid=IwAR3qDL9BfXymqA2GAq18KwM7P90rcKKgEdkXEoDFSfldhnPwCdi

z5D5BAPsж

https://museumofsolidarity.eu/2017/06/30/%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%

98%D0%B5-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4-%D0%BD%D0%B0-

%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1

%81%D1%82%D0%B0/?lang=mk&fbclid=IwAR1VYxLLnnghh6UH_RA2WdTWQmLujvV

Ne8rDQOyWI9I8AYhPVKY7Cs-2hr8
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Ви благодариме на вниманието


