
 



Ђачка задруга "Полет" 

 Дана 02. 04. 2015. године, након иницијативе за оснивање ученичке задруге од 

стране ученика и руководствa школе, организована је оснивачка скупштина ђачке 

задруге Угоститељско-туристичке школе којој је присуствовало тридесет ученика и 

професора. Тада је једногласно донета одлука да назив ђачке задруге буде "Полет". 

Осивач задруге је Угоститељско-туристичка школа са седиштем у Нишу, у улици 

Мајаковског број 2. 

 Циљеви и задаци задруге су: развијање позитивног односа према раду и 

стваралаштву, стварање радних навика и професионално усмеравање ученика, 

повезивање наставе са производним и другим корисним радом, развијање осећања 

одговорности за преузете обавезе и дужности и за поштовање рада и радне 

дисциплине, унапређивање и развој школе и друштвене средине и др. 

 Председник скупштине ђачке задруге "Полет" је Андрија Радичковић, ученик III-

4, а заменик председника Милан Богић, професор рачунарства и информатике. 

Председник надзорног одбора је секретар школе Марко Илић, док су чланови: Марко 

Пејић, шеф рачуноводства и Немања Михајловић, ученик II-4. Председник извршног 

одбора је Небојша Китановић, професор рачунарства и информатике, а заменик 

председника Маријана Андрејић. Чланови извршног одбора су: Тамара Ристић, 

наставник посластичарства са практичном наставом, Костадин Ранђеловић, ученик IV-

4 и Јана Николић, ученица II-4. Педагошки руководилац задруге је Радоица 

Милошевић, наставник услуживања са практичном наставом. 

 Ђачка задруга "Полет" је уписана у регистар ђачких задруга Републике Србије под 

бројем 1/4 од 21. априла 2015. године.

 

 

 

 

Ко је ко и где је ко у школи 

 
Сузана Стојановић 

директор 

канцеларија бр. 11 

тел. О18/233 830 

 

Радмила Илић 

 педагог 

тел. 018/233 830 

 

Марко Илић 

секретар 

канцеларија бр. 9 

тел. 018/233 830

 

 

 

 

 

 

 

Рачуноводство 

тел. 233 830 

канцеларија бр. 10 

 

Маријана Андрејић 

координатор практичне наставе 

канцеларија бр. 14 

 

Професорска зборница 

приземље 

тел. 018/233 830



 

Уводна реч директора школе 

Драги ђаци, 

 Задовољсто ми је и част што имам прилику да вам се обратим, захваљујући 

редакцији часописа "Полет" Угоститељско-туристичке школе. 

 Инспирацију за овај текст пронашла сам у бајци Чироки Индијанаца „Два вука“. 

Парафразираћу вам најбитније делове ове древне приче у жељи да вас подсетим да је 

човек, ма колико се људско друштво кроз историју мењало, готово увек исти. Увек је 

иста људска потреба за срећом, увек важе иста животна правила, увек и одувек исти 

проблеми и неспоразуми, а како ћемо креирати свој живот, зависи највише од нас 

самих. 

 Исконска прича је у дијалогу деде и унука, поред индијанске ватре која 

догорева, у звезданој ноћи, док сви остали из племена спавају. Стари Индијанац 

приповеда свом унуку да се у сваком човеку одвија непрестана битка, односно да се 

боре два вука. Један је добро: истина, вера, радост, безусловна љубав, доброта, 

праштање, нада, љубазност, разумевање других, сталоженост, благонаклоност, 

великодушност... Други је зло: бес, љубомора, завист, похлепа, надменост, кривица, 

лагање, гордост, немогућност праштања... Унук је неколико тренутака ћутао, а онда 

питао деду који вук побеђује. 

 - Онај кога храниш – рекао је стари Индијанац, без размишљања. 

 Минуло је много дана, година и векова од ове звездане ноћи, време и даље 

„капље као киша, кап по кап“, променили су се начин живота, навике, знања, видици, а 

човек је, опет, исти. Опет се, и увек ће тако бити, иза свих животних ломова, крије 

људско лице у потрази за срећом. 

 Свако од вас је, драги моји ђаци, цвет у башти што се живот зове. И задатак је 

нас, одраслих, да вас негујемо и чувамо, да вас подигнемо кад поклекнете под тежином 

раскошне младости, да вас поведемо на пут светлости, разума и просвећености. 

 Надам се да ћете из ове школе изаћи са пуним коферима исписаних бележница 

који ће сакрити, можда и заувек, само ваше, мале и велике, тајне и жеље, пријатеље за 

цео живот, искрене и неузвраћене љубави, ђачке несташлуке, одговарања, писмене 

задатке. Али, надам се да ћете понети и знања и вештине које ће вам помоћи да тешке 

животне загонетке решавате успешно и да пронађете смисао у узвишеним тренуцима 

живота, али исто тако и у ситницама које живот значе. 

 Желим вам да храните добро у себи, чувате доброту око себе, негујете лепоту у 

најширем смислу те речи и славите љубав. Јер, једино моћ љубави може да обогати 

свет и оплемени сваког од нас! 

                                                                          Директорка школе Сузана Стојановић 



Треба да знате... 

 

ИСТОРИЈАТ ШКОЛЕ 

Историја наше школе, дуга више од 60 година, не разликује се много од других 

школа. Настајала је у послератном периоду који је носио много проблема, брига и 

тешкоћа. Свакодневно се суочавала са мањком средстава, недостатком стручног 

наставног кадра; често се селила и борила за свој кров над главом и самосталност. Сада 

је ово школа са својим просторијама и именом, својим идентитетом и угледом за који 

се борила и градила више од 60 година. 

 Прве, несигурне кораке као Нижа угоститељска школа направила је 1949/50. 

школске године. Најпре је била припојена Нижој трговинској школи. Образовала је 

ученике за послове кувара и конобара у трогодишњем трајању. Практична настава се 

одвијала у кафани "Два јелена".  

Школа је стекла самосталност 06. 10. 1953. године и добила назив Стручна 

угоститељска школа. Нишка и Републичка комора су се потрудиле да школа има 

интернат и практичну радионицу "Млади угоститељ". Тада је требало решити проблем 

недостатка наставног кадра, непостојања уџбеника, адекватног наставног програма, 

намештаја и опреме. Практична настава се изводила у разним угоститељским 

објектима. 

Школа је постигла напредак 1955. године, када је друштвено самоуправљање 

преобразило у образовно-васпитну установу. Рад се одвија у Школи ученика у 

привреди. Ученици се активније укључују у ваннаставне активности, учествују у 

друштвеним, културним и спортским активностима, освајају награде. 

Школа је престала са школовањем трогодишњег кадра школске 1960/61. године, 

када је последња генерација ученика полагала матурски испит после завршена три 

разреда. 

Одлуком Савета за просвету и културу НР Србије, школовање је скраћено на две 

године. Школа је 1960. године добила назив Угоститељска школа са практичном 

наставом, на основу резолуције о стручном школству и образовању стручних кадрова 

од стране Савезне народне скупштине. Следећих десет година, школа је образовала 

само конобаре и куваре. 

Школски трговински центар, коме је припадала и наша школа, основан је 

1963/64. године. Налазио се у просторијама Радничког универзитета. То је време 

успона наше школе, јер је уписано 17 одељења занимања: кувар, конобар и, први пут, 

посластичар. 

Економски школски центар основан је 27. 12. 1968. године одлуком Скупштине 

општине Ниш број 61/13, а чиниле су га следеће школе: школа за КВ раднике у 

угоститељству, Средња економска школа "Борис Кидрич" и Школа за КВ раднике у 

трговини.  

Угоститељска школа са практичном обуком "27. март" је 1970/71. школске 

године радила у згради некадашње Грађевинске школе, све док није прешла у нове 

просторије у Улици Мајаковског. 

Школа је први пут добила четворогодишња занимања школске 1979/80. године: 

конобар  техничар, кувар техничар и угоститељско-туристички техничар. 

Економски школски центар је престао да постоји 01. 07. 1986. године када је 

свака школа постала самостална. 

Школске 1991/92. године почело је школовање кадрова V степена занимања: 

конобар специјалиста, кувар специјалиста и угоститељско-туристички техничар. 



Школа сада образује занимања: 

- у трогодишњем трајању: посластичар, кувар и конобар; 

- у четворогодишњем трајању: угоститељски, кулинарски и туристички техничар; 

- конобар специјалиста и кувар спрецијалиста V степена. 

На школској згради стајали су следећи називи: Нижа стручна школа, Стручна 

угоститељска школа, Угоститељска школа са практичном обуком "27. март", Школа за 

квалификоване раднике у угоститељству, Образовно-васпитна организација 

угоститељско-туристичке струке "27. март". Под данашњим називом 

УГОСТИТЕЉСКО-ТУРИСТИЧКА ШКОЛА, регистрована је 15. 02. 1991. године, Фи 

2063/90 код Привредног суда у Нишу. 

Годинама је упорно савладавала многе проблеме, тешкоће и бриге, често је била 

без довољно средстава, стручног наставног кадра и самосталности. Више пута се 

селила, мењала име, али је успела да изгради свој идентитет и да постане пример 

другима. 

   За 60 година постојања, наша школа је створила стабилност у својим 

образовно-васпитним стремљењима и непоколебљиву окренутост будућности и 

временима која долазе.  

 

 

 

 



Није лако бити наставник 
 

Прве школе се јављају на древном истоку. Наравно, школа је одувек 

подразумевала наставу, а настава наставнике. На почетку су то били путујући учитељи. 

За овај позив бирани су „паметни и угледни“ људи. А данас? Времена се мењају, 

реформе се смењују, тако да се данас пред наставнике постављају високи захтеви. 

Ако је прави избор, то је позив у који се уноси целокупна личност и који се 

обавља са пуно љубави, хуманости и несебичности. Јер, срећан је онај који даје... Док 

се школују, будући наставници и не помишљају са каквим ће се проблемима борити у 

школи. Не могу  ни да сањају да ће  бити под  јаком „контролом“. Да се од њега очекује 

да буде стручан, добар, праведан, хуман, да буде добар друг, замена за родитеље ако 

затреба, раме за плакање, судија, уметник, тренер, лекар, глумац и још ко зна шта.  

Средњошколско доба је период телесног, интелектуалног, емоционалног и 

социјалног сазревања, па ово раздобље карактерише недостатак искуства, несталност, 

нерасположење, незадовољство, недостатак самопоуздања, али и велики 

интелектуални развој. Пошто је пут примера и пут васпитања, наставник мора да зна да 

и у ненаставним ситуацијама својим понашањем делује на ученике у готово свим 

контактима у школи, али и ван ње. То је можда једина професија где се 

професионализам и лично толико преплићу да је тешко повући јасну линију којом 

бисмо разграничили службене од личних намера, особина, жеља, захтева. 

Какав то наставник треба да буде? 

Наставник мора, поред познавања предмета који предаје, да поседује знање из 

педагогије, психологије, дидактике, методике и да то успешно примењује у 

свакодневној пракси. Добар наставник мора да има изграђене правилне ставове о 

животу, да је одговоран, савестан, принципијелан, хуман, приступачан, дружељубив... 

Зато не би смело да се деси да наставник заборавља договор и упутства, да мења исказе 

и лако даје обећања, да нема никакве захтеве, да пажњу посвећујe успешним 

ученицима, а да мање успешне и не примећујe. 

У својој аутобиографској приповеци Иво Андрић каже о свом учитељу 

Љубомиру следеће: "То је био један од оних необичних људи који нити заузимају 

високо место у друштву, нити одударају нарочитим способностима, али имају неку 

унутрашњу снагу, која нема потребе да се објављује нарочитим подвизима, али која 

живи, носи их и дејствује на сваког с ким се сретне." 

Много је примера из свакодневног живота који говоре да се грешке наставника 

не заборављају.  Тако се и дан данас препричава да је славни  Исак Њутн био веома 

лош ђак у основној школи. Лав Толстој је положио пријемни за факултет тек из другог 

покушаја, описан је као неспособан за учење. Едисона је учитељица још у првом 

разреду прогласила неспособним да прати наставу. Алберт Ајнштајн је био толико лош 

ђак да би га данас сигурно сврстали у децу са посебним потребама, док су  Черчила 

сматрали најглупљим у разреду. 

Педагог школе Радмила Илић



 

Пример добре праксе 

Француски језик се доста користи у кулинарству. Наши ученици су препознали 

значај учења француског језика и показали велико интересовање за његову примену. 

Веома често користе оригиналне називе при припреми различитих јела, посластица, 

сосева и др. 

Као пример добре праксе дана 23. 10. 2015. године одржан је угледни час  

француског језика у корелацији са куварством са практичном наставом у кабинету 

куварства, који су припремиле професорке Татјана Станојевић и Зорица Дурмишевић. 

Поред овог часа, ове године припремали смо неколико интересантних рецепата 

који се често користе у свакодневној кухињи: 

• Fondue au fromage 

• Fondue au chocolat 

• Quiche Lorraine 

• Tarte aux pommes 

• Soupe a l’oignon 

• Tapendae aux olives noirs  

• Ratatouille provencale 

 

 

Највећи утисак на ученике је оставио - Fondue au chocolat, не само због укуса, већ и 

због начина припреме и употребе посебне посуде за припрему. Зато ћемо вам овом 

приликом приказати оригиналан рецепт:



 

FONDUE AU CHOCOLAT 

Ingredients pour 6 personnes 

Pour la fondue: 

• 50 ml de la crème fraiche  

• -500 g de chocolat noir 

Pour les trempettes: 

Au choix: ananas, pommes, poires, oranges, fraises, framboises, bananes, kiwis. 

Pour accompagner: 

• Glace vanilla 

• Noix de coco 

• Poudre de noix de coco 

1. Epluchez et coupez en morceaux les fruits et mettez- les dans les saladiers 

2. Faites fonder le choclat et la crème fraiche dans un caquelon a fondue, et melangez 

bien jusqu’a obtenir un mélange bien lisse et onctueux. 

Pour finir 

Trempez les fruits dans le chocolat avec des pics a fondue. 

Bon appétit! 

 

 



 

ДОБРОДОШЛИ У ЦАРСКИ ГРАД НИШ 

У Нишу се нећете осећати као гост, јер се у Нишу сви осећају као код куће. 

 

Европска раскрсница 

У једном од најстаријих градова овог дела Европе, захваљујући географском 

положају, укршта се више путних праваца који повезују Средњу и Западну Европу, 

Влашку низију и Поморавље са Јадранским, Егејским и Црним морем. Историја ових 

простора памти Римљане, Готе, Илире, Трачане, Келте, Хуне и друге народе. 

Устоличењем римског цара Флавија Валерија Константина, рођеног у Нишу у другој 

половини III века, заштитника хришћанства и великог државника и ратника, град 

добија значајно место у светској историји. Уколико желите да доживите и прошетате 

кроз део светске, српске и нишке историје, свакако не смете пропустити да видите 

следеће: Археолошку салу Народног музеја, налазиште Медијана, тврђаву, споменик 

Ћеле кула, меморијални парк Бубањ, цркву Светог цара Константина и царице Јелене, 

зграду Бановине и др. ТВРЂАВА – симбол града Ниша, турско здање из 1723. год. 

представља оазу тишине и спокоја. У старим каменим нишама, са леве стране од улаза 

у тврђаву, налазе се кафе-барови који пружају добру забаву дању уз кафу, а ноћу уз 

добру поп и рок свирку.  

Фестивалски град 

Град незаборавног провода, изврсне хране, добре музике, глумаца, писаца, 

спортиста и боема.  

Културни живот Ниша карактеришу многобројна догађања високе уметничке 

вредности. На отвореном простору тврђаве, на летњој позорници – каменом театру 

сјајне акустике, сваке године одржавају се: Хорске свечаности и Филмски сусрети 

глумачких остварења. Посебно место у календару културних дешавања има џез 

фестивал Нишвил, Сајам књига и Сајам туризма, интернационални етно фестивал, 

ликовна колонија Сићево као најстарија на Балкану.  



 

Престоница добре хране 

Као један од већих центара транзитног туризма у овом делу Балкана, Ниш је 

развијао и своје туристичке потенцијале и објекте. Бројни хотели, преноћишта, 

хостели, као и велики број ресторана и клубова са разноврсном музиком, чине 

незаобилазан део боравка до ситних јутарњих сати. Обиље мириса вас мами на сваком 

кораку. Немојте се устручавати да питате, сваки Нишлија ће вам врло радо 

препоручити омиљени специјалитет и омиљену кафану. Ујутру бурек, у подне кафа, 

читање новина уз слушање добре музике у неком од кафића, а ноћу у неком од 

клубова, па ујутру опет бурек... то је тек за памћење.  

У граду постоји Туристичка организација Ниш и бројне туристиче агенције које 

ће вам понудити удобан смештај, програм разгледања града на неколико сати до 

неколико дана, посета Нишкој Бањи, могућност бављења екстремним спортовима, као 

и многа излетничка места.  

КАЗАНЏИЈСКО СОКАЧЕ – некада занатлијска четврт, данас права зона доброг 

провода, улица препуна духа старог Ниша, шарених башти, мириса роштиља и добре 

кафе. 

НИШКА БАЊА – није само лечилиште него и место за активан одмор, са 

разноврсним спортским садржајем, тениским теренима, фудбалским тереном, 

коњичким клубом, трим стазама. За оне који воле лековиту воду, препоручујемо 

затворен базен у хотелу ,,Радон“ у чијем коплексу се налазе фитнес клуб, теретана и 

сауна.  

 

Хотели, ресторани, клубови 

У преко 500 угоститељских објеката, међу којима је велики број ресторана брзе 

хране, експрес ресторана, на менију поред домаћих специјалитета, налазе се 

италијанска, кинеска, грчка јела. Незаобилазне “слатке ствари“ наћи ћете у млечним 

ресторанима и посластичарницама. Препоручујемо: 

Хотели – Tami Residence, My place, Panorama luх, Eter, Нишки цвет, Александар, 

Лион МД 

Хостели – Bad and breakfast, Europa, Happy, Marvel, Kosmopolit 

Ресторани – Стара Србија, код Рајка, Мезе, Нишлијска механа, Американац, 

Бисер, Кинески ресторан, Night and Day 

Клубови – Diamond, Vavilon, Liv, Sunset, Scena 

Утисак који већина гостију понесе из Ниша је гостопримство, укусна храна, 

добар ноћни провод. Зато вам од срца препоручујемо да зароните свим чулима у 

нишки мерак, од сутона до свитања! 

Јована Нешовић II-6 



Чланови туристичке секције 

 

 

 

ПИСЦИ У ШКОЛСКИМ КЛУПАМА 

 

Желим да пропутујем свет 

 Одувек сам волела све у вези са путовањима и екскурзијама. Оно дивно узбуђење 

док се пакујем, ишчекивања поласка, уживање у самом путовању до одредишта и сам 

долазак на место до ког сам путовала. 

 По мом мишљењу за добро путовање није неопходно много. Не мора да се путује 

далеко и са пуно ствари, већ да се путује тамо где желите и са ким желите. Ништа не 

може уништити путовање као неадекватно друштво. 

 Волим да читам и често сам у књигама наилазила на дивне и сликовите описе места 

која никада раније нисам видела. Често затворим очи и пробам да замислим како би та 

описана места изгледала. Како изгледа јахати на камили док сунце јако сија, а сув 

пустињски ветар нежно котрља зрнца песка који се протеже докле поглед допире. Како 

би та иста пустиња изгледала ноћу… Да ли би звезде сијале јачим сјајем на 

мастиљавом небу док мрак растерује само логорска ватра? Желим да видим и осетим 

како заиста изгледа вожња саоницама по снегу на Аљасци, док хладан ветар пецка 

кожу, адреналин струји венама, а срце куца у ритму корака запрежних паса. Волела 

бих да видим како изгледа путовати кроз џунглу пуну папрати и лијана, где се ваздух 

чини зеленкаст, филтриран кроз лишће. 

 Волела бих да посетим и видим пуно тога: Седам светских чуда, Ајфелову кулу у 

Паризу, зграду Опере у Сиднеју, Кип слободе у Њујорку, Ајрес Рок, мост Голден Гејт у 



Сан Франциску, Петру – град уклесан у стени у Јордану, звездасти песак у Јапану, Таџ 

Махал у Индији, гејзире на Исланду…  

 Желим да путујем "Оријент експресом" од Париза до Истанбула, па одатле возом 

до Кине, и возим се Трансибирском железницом која иде кроз Русију, обиђем Велс и 

Ирску бициклом, упознам се са различитим културама и земљама. 

 Волим да путујем и покушаћу да обиђем што више места која сам навела, али и она 

која нисам. Има толико необичних предела на овом свету, да ће ми бити потребне 

године да све обиђем, али се унапред томе радујем.   

Милица Рашић II-2 

  

  

Пред иконом Светог Саве 

Гледам твоје лице, а видим Хиландар на љутој атоској стени, чујем далеки шум 

и осећам како мирише чемпрес, бор, тамјан и босиок. 

Гледам твоје лице и видим своје извориште, своју прошлост. 

Пре много векова позваше православна звона најмлађег и најлепшег Немањиног 

сина да одбаци богато рухо српског великаша и обуче скромну монашку ризу. И остави 

Растко господарске дворе, раскошне одаје, препуне трпезе и жагор служинчади, весели 

лов по зетским шумама, да у тишини манастирскога здања служи Богу и роду 

подједнако. 

Видим високе и плаве Немањиће и беле орлове на штитовима, и понизну 

себарку како пали кандило, моли се пред сликом светитеља чији лик вековима стоји у 

кући мојих отаца чувајући огњиште и штитећи породицу. 

Онда гори ватра на Врачару, плаче милешевски Бели анђео, ватру види цела 

Србија, бесни силни Синан-паша. 

Гледам лице најсветијег међу Србима и речи саме полазе: 

Опет си нам потребан, Свети Саво, опет си нам потребан да нам покажеш куда 

да кренемо, да још једанпут измириш завађену браћу над гробовима њихових дедова, 

да будеш светило у мраку безверја, незнања и глупости што царују Србијом. 

 

Нешовић Јована II-6 

I место на литерарном конкурсу 



Неке друге пољане 

Кад у цик невине зоре 

Видим јутро што бори се с ноћи, 

Душу ми тешке мисли море 

Ал' и даље се надам да ће све проћи. 

 

Желим плава пространства, 

Црвене пупољке, сунцокрете златне, 

А осећам да сад све ме боли, 

А срце неће и не може да воли. 

 

Очи зелене као поље - 

Схватам - никад пронаћи нећу, 

И осећам: с јутром све креће набоље, 

Опет дивићу се животу и цвећу. 

 

Осећам: све полако губим; 

Схватам: 

пространства нису моја, 

То ја и даље невешто љубим – 

Бићу своја и само своја. 

 

Милојковић Наталија  IV-1 

У једном откуцају сата 

 

У једном откуцају сата 

колико тога нестане 

и колико се роди. 

У једном откуцају сата 

светло заискри, заблиста, 

па се удави у капи воде. 

Тај један трен 

није довољан да падне кап кише 

са небеског свода, 

нити да ветар заигра кроз уснуло дрвеће 

можда је довољан тек да љубав нестане 

или да се мржња роди, 

или, можда, да у неком  животу, 

време однесе један откуцај срца... 

 

Марковић Петра II-6 

 

 

 

 



 

Наши кулинари 

 

У жељи да обогатимо ваша кулинарска знања и приближимо вам обичаје и 

трпезе других народа, ове стране часописа Полет посвећујемо интернационалној 

кухињи. За ову прилику одабрали смо причу о гастрономским навикама нама блиског, 

европског народа. 

 

Грчка 

 

"Порекло и почетак свих добрих ствари у животу лежи у добром јелу" – написао 

је кајем 4. века пре нове ере грчки филозоф Епикур. 

 Историја грчке гастрономије дуга је преко 2500 година и представља право 

богатство, разноврсност укуса, 

мириса, зачина, састојака, боја и 

арома. 

 Грчка кухиња је трпела 

снажан утицај са стране: испрва 

Италијана, а онда у највећој мери 

од Турака. Отуд Грцима сарме, 

баклаве, мусака, ћуфте, пилав… 

Значајан је утицај и Венеције, као и 

словенских народа са севера. 

 Маслине и маслиново уље 

на којем се све спрема, мноштво 

рибе и морских плодова, 

невероватна разноликост воћа, 

поврћа и житарица, ароматични и 

омамљујући зачини попут оригана, нане, тимијана, босиљка, сусама, уз маштовитост 

овог старог народа, учинило је да Светска здравствена организација прогласи исхрану 

у Грчкој најздравијом на свету. Од меса Грци најрадије једу јагњетину, печену и 

кувану, а онда и јаретину, па затим говедину, пилетину и ређе свињетину. И код нас су 

познати горис и сувлаки, врсте сендвича са сецканим или млевеним месом печеним на 

ражњу у танкој тортиљи са разним додацима од поврћа. Без укусног фета сира не може 

се ни замислити чувена грчка салата (уз краставац, парадајс, црни лук, маслиново уље 

и оригано). Грци радо пију јогурт од којег праве познату салату tzatziki (јогурт са 

сецканим краставцем, уз додатак маслиновог уља, белог лука и мирођије, понекад уз 

шаку сецканих ораха). 

 Грчка је земља чији је гурман Архестрат још 330. године пре нове ере начинио 

први кувар, чији су средњовековни кувари монаси, да би се разликовали од других 

калуђера, носили високе беле капе, претече данашњих куварских. 

 Од пића, најпопуларније је вино рецина, а много се пије чувени узо уз мезе у 

крчмама "узеријама". 



 

Улога хлеба у животу Срба 

 

О хлебу насушном као храни можемо говорити кроз историјски, нутритивни и 

много других аспеката, али ми ћемо се задржати на обредном значају од тренутка 

рођења до завршетка живота. 

По рођењу детета "даривање кревеца" носи симболичне поруке о срећи, 

здрављу, благостању и заштити новорођенчета. Гости ће код Срба бити традиционално 

дочекани хлебом и сољу – традиционалном добродошлицом која најбоље осликава 

велико срце сиромашног тежака. 

На крсној слави код Срба централно место заузима славски колач – хлеб богато 

украшен и уз вино и жито освећен у цркви. Чесница за Божић је хлеб са новчићем који 

дарује укућанима срећу и благостање. 

Један од најбитнијих момената у нашем духовном животу је причешће уз 

нафору – тело Исусово и вино – крв Исусову. За свадбу млада ломи обредну погачу и 

улази у нови живот. За тешке послове се каже да доносе "хлеб са седам кора", где се са 

великом муком човек бори управо за парче хлеба. У част хлебу у Пећинцима сликар 

Јеремија је основао музеј хлеба у коме црта, прави и исклеше хлебове.  

На вечни починак наш човек се испраћа хлебом који се подели присутнима, а 

затим и четрдесетницом од 40 малих хлебова. Хлеб је симбол сједињености, јер у себи 

садржи много зрна жита и када се разломи и подели представља симбол заједништва. 

 

Наставник посластичарства са практичном наставом  

Тамара Ристић 

 

 

Лепо је знати... 

 

Бонтон за столом 

- За столом се никад не обавља лична хигијена, не чисте се нокти, не чешља и слично. 

- Салвете треба размотати и ставити у крило, никада их не треба везивати око врата. 

- Салветом се бришу руке и уста. Уста се бришу пре него што се пије, како се уснама 

не би умастио руб чаше. 

- За столом се седи тако да не сметамо осталима. Лактове не треба да стављамо на сто, 

већ их ваља приљубити уз тело. 

- Никада не треба разговарати пуним устима. Храну треба прогутати, а затим 

разговарати. 

- Супа се једе кашиком. Кашика се не приноси устима врхом него са стране. 

- Понекад је супа врела, али није пристојно у њу дувати. Исто тако није лепо да се 

гласно срче. 

- Кад је тањир готово празан, треба га мало нагнути од себе да би се супа могла 

захватити. 



- Хлеб се једе руком. Ако се јело једе само 

виљушком, дозвољено је да се помаже 

комадићем хлеба који се држи у левој руци. 

- Руком се једу и поједине врсте сендвича, 

као и разне врсте воћа. При томе при руци 

треба имати салвету. 

- Рукама можемо да једемо и месо живине, 

иако се месо једе по правилу ножем и 

виљушком. Виљушка се држи у левој, а 

нож у десној руци. 

- Месо се не сме уситнити на тањиру, треба 

га резати залогај по залогај. Приноси се 

устима само виљушком. 

- Виљушку, нож и кашику за време 

употребе или после јела не треба стављати 

на сто, нити наслањати о руб тањира. За 

време јела ваља их прекрстити на тањиру, а 

после јела ставити једно поред другог. 

- И, најзад, кашика, виљушка и нож држе се 

у горњем делу, а не при дну. 

 

 

Међународни дан туристичких водича 

 Обиласком културно-историјских знаменитости града Ниша обележен је 

Светски дан туристичких водича. Две туре заинтересованих грађана, међу којима је и 

део ученика првог и четвртог разреда наше школе образовног профила туристички 

техничар, предводили су лиценцирани водичи који су им пружили све информације о 

културно-историјским споменицима нашег града. 

Археолошко налазиште "Медијана", концентрациони логор на Црвеном крсту, Ћеле 

кула, Нишка бања, Тврђава, Официрски дом, само су 

неке знаменитости Ниша које привлаче велики број 

туриста. Нишлије свакодневно могу да их виде и 

посете, али ретко ко то и уради. Организовани 

обилазак града био је идеална прилика да се град 

упозна из неког другог угла, а и да се ученици 

практично упознају са радом лиценцираних 

туристичких водича. 

 Шетњу и обилазак знаменитих места у Нишу 

омогућило је Удружење туристичких водича, са 

којима школа има дугогодишњу сарадњу. 

 Међународни дан туристичких водича обележава се сваке године 21. фебрура. 

 

  

 



Oбележили смо Европски дан језика 

Језик је настао као човекова потреба за споразумевањем и без њега се не може 

замислити настанак, развој и историја људског друштва. Без језика, људски живот не 

би био оно што јесте. 

Европски дан језика је установљен у Савету Европе 2001. године. Обележава се 

26. септембра ради скретања пажње јавности на лингвистичко богатство Европе. 

У петак 25. септембра 2015. године ученици и наставници Угоститељско-

туристичке школе су на занимљив и оригиналан начин обележили овај дан у кабинету 

услуживања. Организатори приредбе били су наставници страних језика, као и српског 

језика и књижевности. Ове године, они су одлучили да овај дан обележе поезијом. Сви 

су уживали у оригиналним стиховима познатих европских песника Десанке 

Максимовић, Џорџа Гордона Бајрона, Александра Сергејевича Пушкина, Гијома 

Аполинера, Дулсе Марије Лојназ, Винћенца Кардарелија, Вирона Леонтариса и 

Хајнриха Хајнеа на осам језика. Конферанса је вођена на српском језику. Приредба је 

завршена музичким нумерама на француском и енглеском језику у пратњи електричне 

и акустичне гитаре. 

Следећи ученици су својим залагањем и ентузијазмом омогућили да ова 

приредба буде успешно изведена: Живковић Јована II-5, Трајковић Стефана II-5, 

Срејић Анђела IV-4, Станковић Марија III-2, Саћиповић Божана II-6, Манчић 

Александра II-6, Нешовић Јована  II-6, Ивечић Никола IV-4, Милосављевић Анђела III-

5, Николић Јана III-4, Митић Лука IV-4 и Живковић Алекса III-5 у улози водитеља. 

 

 Наставник енглеског језика Александра Белопавловић 

 



Парламентарац сам и дичим се тиме 

Као и сваке школске године, и ове године ученички парламент Угоститељско-

туристичке школе вредно ради.  

 

 

У септембру је одржана прва радионица под називом "Људска права као потребе 

и жеље", на којој су чланови ученичког парламента, захваљујући организацији "КОМ 

018" били у могућности да науче нешто више о људским правима. За време "Дечије 

недеље" ученици су поставили паное, како у холу школе, тако и у свим учионицама, у 

част права детета. 

 Средином октобра месеца ученици наше школе су, у сарадњи са тимом за 

безбедност деце и заштиту од злостављања слушали предавања на тему злостављања и 

заштите. У току овог месеца су се вршиле и последње припреме за предстојеће акције. 

У октобру је наша школа добила и свог представника у Савету ученика средњих 

школа. 

Месец новембар је био пун акција. Прва акција у низу представљала је поделу 

флајера тима за превенцију болести зависности разредним старешинама, који су 

касније упознали своје ученике са тим. Следећа акција је била хуманитаног карактера – 

прикупљање одеће за социјално угрожене ученике наше школе. Акцијом је руководила 

наставница Снежана Игрошанац, а њој су се придружили чланови ученичког 

парламента, одељењске заједнице и тим за хуманитарне активности. Наша школа се 

такође одазвала и пројекту "Интернационални дан средњошколаца", који су држали 

ученици Савета у згради Бановине у Нишу. 

Председник ђачког парламента је Кристина Марковић, ученица IV-5, а 

координтор школског тима за подршку ђачком парламенту професорка Марина 

Божановић. 



ШКОЛСКЕ ВЕСТИ 

 
РЕНОВИРАЊЕ КАНТИНЕ 

Док су се наши ђаци заслужено одмарали, ми смо од средине јула до краја 

августа 2015. године вредно радили на реновирању школске кантине, тако да је од 

школске 2015/16. године кантина, за добробит наше деце, засијала пуним сјајем. 

 

 

ЕКОЛОШКА СВЕСТ 

Дана 30. 09. 2015. године одржано је предавање на тему "Самоникло јестиво 

биље". У улози предавача је био професор Данило Радић, асистент Љубисав 

Стојановић, а организатор предавања професорка биологије, екологије и заштите 

животне средине Снежана Барјактаровић. Предавање је било веома интересантно и 

поучно, а ученици и наставници који су присуствовали предавању били су радознали 

да предавачима поставе и додатна 

питања увези са здравом исхраном. 

Еколошка секција је дана 08. 12. 2015. 

године реализовала радионицу под 

називом "Еколошка авантура", а тема 

радионице је била рециклажа, 

смањивање количине отпада у циљу 

очувања животне средине. Радионицу 

су водили ученици: Никола Стојановић 

III-1 и Сара Стојановић I-3.  

 

Руководилац еколошке секције 

проф. Снежана Барјактаровић. 



Медијана фест 

 

Општина "Медијана" је у периоду од 28. 09. до 02. 10. 2015. године 

организовала такмичење основних и средњих школа за ученике који се рекреативно 

баве спортом тј. за ученике који нису регистровани у неком спортском клубу и то у 

следећим спортским дисциплинама: атлетици, кошарци, малом фудбалу и одбојци. 

Угоститељско-туристичка школа је учествовала у кошарци и малом фудбалу. У 

кошарци смо освојили друго место, а екипу су чинили следећи ученици: Ђорђе 

Младеновић IV-4, Павле Никодијевић IV-4, Филип Стојановић IV-1, Лазар Томић IV-2 

и Немања Михајловић III-4. 

У малом фудбалу смо освојили четврто место, а екипу су чинили следећи 

ученици: Момировић Немања IV-1, Немања Никодијевић IV-1, Никола Павловић IV-1, 

Станојевић Александар IV-1, Лазар Томић IV-2,  Срђан Рајчић IV-2, Јован Савић IV-2, 

Андрија Домић IV-2, Борис Перић IV-3 и Гаврило Моштарић III-3. 

Сви ученици који су учествовали у овом такмичењу заслужују највеће похвале 

због фер и коректне борбе, као и због освојеног другог, односно четвртог места, док 

нам је у кошарци замало измакла медаља.  

Проф. физичког васпитања Милош Жугић 

 

 

 



"Матејевачка берба 2015" 

 

19. 09. 2015. одржана је традиционална манифестација "Матејевачка берба 

2015", коју организују ГО „Пантелеј“ и удружење "Чегар", а под покровитељством 

града Ниша. Циљ ове манифестације је да се вратимоправим вредностима у духу вина 

и почетка бербе грожђа, као и очувању традиције некада најразвијенијег 

виноградарског краја Матејевачког виногорја.  

Радове којима је наша школа представљена су припремили ученици одељења 

IV-1:  Милојковић Наталија, Шипић Чедомир и Стојановић Филип, и ученица III-1 

Пенић Бранка.  

Ученике су за ову прилику  припремале наставнице Ристић Тамара и 

Гроздановић Јелена. Наставница Гроздановић Јелена је уједно била у жирију за оцену 

најбоље припремљених сармица од виновог лишћа, што је у складу са овом 

манифестацијом. 

Манифестацију је посетила министарка пољопривреде проф. др Снежана 

Богосављевић  Бошковић, која је разговарала са ученицима и наставницима о 

смеровима које наша школа нуди, о циљевима и плановима ученика, и изразила 

дивљење њиховој креативности и умећу. 

 

Са наставницама и 

ученицима је разговарао и 

градоначелник Ниша 

проф. др Зоран Перишић, 

а међу посетиоцима су 

били и председник 

општине "Пантелеј" 

Срђан Савић, као и 

народни посланик Милија 

Милетић. 

Основни циљ 

наставника и наших 

ученика је да уз дружење 

и размену искустава са 

другим учесницима 

манифестације, јавности представе стечена знања и вештине и приближе рад наше 

школе што већем броју људи. Основни циљ је у потпуности остварен, а ученици су 

били достојни представници своје школе и струке. 

 

Руководилац секције куварства Јелена Гроздановић 

 



04. 09. 2015. године одржани су 

„Етно сусрети“ у Нишкој Бањи у 

организацији удружења „Круна“. 

Школу су представљали куварски 

и посластичарски радови ученика 

одељења II-1 и III-1, које су 

припремале професорке куварства 

са практичном наставом Милка 

Ранђеловић, Вијолета Пенков и 

Тијана Томић,као и професорке 

посластичарства са практичном 

наставом Бранка Плавшић и 

Тамара Ристић. 

*** 

- 16. 09. 2015. године настављена је успешна сарадња са Универзитетом „Сингидунум“ 

чији представници држе радионице ученицима трећег и четвртог разреда. 

*** 

-  21. 09. 2015. обележен је Међународни дан мира под слоганом „Мир је IN, насиље 

OUT“  

*** 

06. 10. 2015. године у директном преносу у Јутарњем програму РТС-а у серијалу 

„Кухињски калфа“ кулинарски рад Пролећни киш лорен ученика III-2: Марије Николић, 

Саве Станковића и Луке Ранђеловића и професорки Вијолете Пенков и Анчице 

Димитријевић освојио је друго место у коначном пласману после гласања гледалаца 

преко интернета и одлуке стручног жирија.  

*** 

-  29. 10. 2015. године 35 ученика је прошло обуку о предузетништву у организацији 

Омладинског едукативног центра.  

*** 

У октобру 2015. је почела хуманитарна акција „Чепенинг“ у организацији ђачког 

парламента. 



 

 

- 17. 11. 2015. године ученици и професори Угоститељско-туристичке школе су 

организовали коктел у Регионалном центру за професионални развој у образовању, 

после састанка коме су присуствовали министар просвете, науке и технолошког развоја 

Срђан Вербић, градоначелник града Ниша Зоран Перишић, начелник Школске управе 

Драган Гејо, ректор Универзитета у Нишу, декани свих факултета и други. 

 

 



*** 

- 04. 12. 2015. године окречен је део фасаде школе у оквиру пројекта „Окречи 

прејаке речи“у организацији Центра за развој цивилних ресурса. 

*** 

- 10. 12. 2015. обележен је Дан људских права и Дан особа са инвалидитетом. 

*** 

- 11. 12. 2015. године две екипе ученика образовног профила посластичар другог 

и трећег разреда учествовале су у великом такмичењу у припремању колача и торти 

„Слатка мала изврнута торта“ у мегамаркету „Рода“ у Нишу и освојили прво место.  

*** 

- 11. 12. 2015. године ученици одељења III-5  и професорка Марина Божановић 

посетили су ГО „Медијана“ , а час социологије одржао је начелник ГО „Медијана“  

*** 

 

23. 12. 2015. године приказан је прилог на телевизији РТС у емисији „Знање – 

имање“ о учешћу школе у пројекту „Органска производња - развојна шанса за младе“ 

који је подржан од стране Министарства омладине и спорта у организацији 

Омладинског едукативног центра. 

*** 



- 25. 12. 2015. године одржана је интерактивна радионица у организацији Центра 

за развој цивилних ресурса на тему националне и етничке мањине у којој је 

учествовало тридесет ученика школе.  

*** 

- Крајем децембра спроведена је акција „Књига за велико срце“ у организацији 

Центра за развој цивилних ресурса и ђачког парламента наше школе.  

*** 

- Крајем децембра је спроведена акција прикупљања пластичних флаша под 

називом „Рециклажом до културе“, а ученици три одељења који су се у највећем броју 

одазвали акцији гледали су бесплатно позоришну представу „Едмунд Кин“ 25. јануара 

у Народном позоришту. 

 

- 29. 12. 2015. године у малој сали школе одржана је новогодишња журка за 

ученике.  

*** 

- Промоције виших и високих школа: Висока пословна школа из Лесковца,  

Академија „Филиповић“ из Јагодине, „Метрополитен“,  Народни универзитет из Ниша, 

Филозофски факултет из Ниша.  

*** 



- Учешће у пројекту „500 лопти за будуће асове“ у циљу промоције спорта и 

спортских вредности међу младима, у организацији трговинског ланца „Рода“ као 

спонзора српске кошарке.  

*** 

- 23. 12. 2015. године школу и школску 

радионицу „Маргер“ посетио је познати кувар 

Саша Мишић, аутор и водитељ популарне ТВ 

емисије Паклена кухиња. 

 

 

*** 

- 24. 12. 2015. године постављен је инфо-пулт у холу школе од стране Регионалне 

развојне агенције.  

*** 

- Од 18. 01. 2016. године до краја фебруара у школи се одржавају језичке 

радионице које реализују чланови студентске организације AIESEC, тако да 33 ученика 

усавршавају енглески језик, а 15 ученика учи шпански језик. 

***



Школизми 

♥ И на малом одмору рађају се велике школске љубави. 

♥ Решио сам да се поправим у школи. За почетак ћу појачати ужину. 

♥ На неким часовима се понашам као народни посланик. Присутан сам само ради 

кворума. 

♥ У школи се од наставника браним ћутањем. 

♥ Кад год покушам да савладам градиво, савлада ме сан. 

♥ Лако је наставницима када је дневник у њиховим рукама. 

♥ Немојте да бежитите из школе, стићи ће вас незнање. 

♥ Школа је лепа, нарочито за време распуста. 

♥ Школа има и лепих страна. Рецимо, ону окренуту сунцу. 

♥ Мајка опомиње сина: "Не дери се, ниси у школи!" 

♥ Волим да чувам књиге. Зато их не отварам. 

♥ У школи сам наређао јединице, али Ану волим за петицу. 

♥ Имам високо мишљење о школи. Попела ми се на главу. 

♥ Ћутање је једино злато које само у школи није на цени. 

♥ До школе бих дошао за пет минута да успут нема десет кафића. 

♥ Мој деда на селу гаји овце, а ја у школи блејим. 

♥ Многи су на животном путу заобишли школу. 

♥ Неки наставници су толико бучни да на њиховим часовима не може ни да се 

дремне. 

♥ Неко иде у школу на време, а неко да му прође време. 

♥ Иду топлији дани, моћи ћу лакше да загрејем столицу. 

♥ Не идем ја џабе у школу. Родитељи најбоље знају колико их то кошта. 
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