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Aматерско позориште „Полет“ 

  
На почетку школске 2016/17. године основано је позориште Угоститељско-туристичке 
школе „Полет“. Иницијативу за оснивање покренули су ученици, а подржана је од 
стране актива за српски језик и књижевност и руководства школе. 
 На својим редовним окупљањима, чланови позоришта усвајају технике говора, 
држања, читања, учења текстова, дикције, интоације и јавног наступа. Уз помоћ 
наставника Марије Николић и Александре Ђорђевић увежбавају различите драмске 
текстове и обликују говорне вештине. 
 Чланови аматерског позоришта су ученици: Немања Станковић, Божана Саћиповић, 
Стефана Трајковић, Предраг Таков, Маја Тодоровић, Јован Живковић, Никола 
Петровић, Димитрије Раденковић, Стефан Стаматовић, Катарина Вељковић, Алекса 
Живковић, Петар Ђокић, Анђела Симић, Сара Павловић, Катарина Филиповић,  Вељко 
Анисијевић, Алекса Живковић, Анђела Милосављевић, Мила Николић, Анђела 
Николић, Анђела Смиљковић и Даница Милојевић. 
 Аматерско позориште „Полет“ је имало велике јавне наступе у ОШ „Свети Сава“и 
Дому војске Србије, као и многобројне наступе у школи. 
 Наша мала дружина сваког дана броји све више чланова и дружиће се са вама у 
новим представама. 
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Уводна реч директора школе 

 

„Где год од нас зависи да нешто урадимо,  
ту од нас зависи и да то не урадимо.  

Врлина и неваљалство су у нашој власти.“  
Аристотел 

 
 
Драги ђаци, 
 

Лепо понашање је свевременска драгоценост, па није избледело ни у модерном 
начину живота. Тешко је и нама, одраслима, да се нађемо и снађемо у друштву у коме 
владају неизвесност, несигурност, забуна у мислима и неред у осећањима. А како ли је 
тек вама? Разни изазови, као што су Facebook, Instagram, Buzz, Youtube и други, којима 
сте често опчињени, имају, поред добрих, и лоше стране. О томе можемо увек да 
причамо, а ја, ипак, желим да пишем о лепом понашању. 
 Сигурна сам да највише деце и младих људи и у данашњим условима живота 
успевају да изразе лепе људске особине. Бојим се да о њима најмање причамо и 
пишемо, а пуне су их учионице, школе, спортски терени, радионице, улице... 
 Размишљање о томе због чега неко понашање сматрамо исправним помаже нам 
да разликујемо добро и зло. Зато је етичност увек пожељна особина. Свесно чините 
оно што ће за вас и ваше окружење и сутра бити добро. 
 Пристојност је, такође, важна особина, која подразумева контролисање 
импулсивности, уредност и прилагодљивост  друштву  у коме живимо. Да ли ћемо 
бити љубазни према некоме зависи и од других људи. Пристојност је нешто друго. То 
је наша лична карта коју свуда носимо са собом и помоћу које нас људи идентификују. 
 Одговорност је оно што чините, остварујући своја права и не занемарујући 
обавезе. Увек будите спремни и способни да станете иза својих речи и дела. Одговоран 
је и поштен човек који зна одмерити своја права према својим дужностима. 
 Самосвест је важна особина личности. Сваки човек је посебан и свакоме је 
најтеже да упозна, изрази и оствари своје специфичности. Свест о личним циљевима 
нас не удаљава од реалних могућности, као што и свест о сопственим манама не 
умањује наше врлине. Ни у чему што нам се дешава нисмо сами, ни први, ни једини. 
 Аутономност подразумева да имамо јасну слику о себи. Зато се не треба 
поводити за оним што вам не одговара само због тога што други тако чине. Није све за 
свакога, јер нисмо сви исти. 
 Емпатија је у свако време добродошла особина. То је способност уживљавања у 
положај, ситуацију и осећања других људи. У замршеном и неразјашњеном свету , 
какав  је наш, важно је да будемо сусретљиви и спремни да пружимо подршку и помоћ 
другим људима. Ми смо, људи, тако и саздани да само кроз другог човека можемо 
потпуно осетити лепоту и величину живота који нам је дат, који је у нама и око нас. 
 Ненасилност подразумева демократичност; снагу права, а не снагу силе. Иако се 
о томе данас много прича и зна, неми смо сведоци насиља у разним видовима живота. 
Ненасилност значи борбеност и такмичарски дух по правилима игре, које сви поштују 
и друштвено су прихватљива.  
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 Толеранција значи уважавати и подносити разлике, а живот нуди неизмеран 
број различитости. Уважавајући друге, имамо обзир и према њиховим жељама, 
тешкоћама, слабим странама. 
 Упорност и истрајност су, такође, веома важне. Вредан и упоран рад воде вас до 
личног остварења, а тако стечени  плодови пружају велико задовољство. Највећа 
награда за човеков труд није оно шта ће тиме добити, већ оно шта ће тиме постати.  
 Ето због чега је лепо понашање свевременска драгоценост. Треба се потрудити 
да се оно препозна, подстакне и развија. Може се и научити и то је поента ове приче. 
Да ли је тешко? С важним стварима никада није лако... 

Сузана Стојановић, директорка школе 

 

 

 

 

Рад Мие Манић, ученице III 5 
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Топлички устанак 

 Победама у Церској и Колубарској бици српска војска успела је да одбрани 
Србију од Аустроугарске, али је у јесен 1915. године била приморана да се повлачи ка 
југу. Те исте јесени Србију је напала и Бугарска, те је српска војска предвођена 
краљем, престолонаследником и владом морала да напусти отаџбину и, преко Црне 
Горе и Албаније, да се склони у Грчку. Са српском војском кренуле су и бројне 
државне институције, као и велики део народа. Србију су окупирали Аустроугари и 
Бугари. Бугарску окупациону зону чиниле су области данашње источне и југоисточне 
Србије. Наредба Команде бугарске војске да се српско мушко становништво, од 
деветнаест до четрдесет година, регрутује у њене редове убрзала је потребу српског 
народа да крене у борбу против тамошњег окупатора Србије.Српска команда, знајући 
да се неке чете српске војске нису повукле са својом главнином и да је ситуација на 
југоистоку Србије посебно тешка, послала је из Грчке свог војника, некадашњег 
четничког војводу Косту Миловановића Пећанца. Задато му је да се авионом спусти на 
подручје Топлице, повеже са остацима српске војске и подигне устанак који би знатно 

ослабио и деловање 
бугарске војске. 

Коста Миловановић 
Пећанац успева да 
сакупи чете које су 
се криле по шумама, 
а у Топлицу долази 
и неколико чета из 

Црне 
Горе.Потпоручник 

српске војске Коста 
Војиновић се, са 

својим 
следбеницима, 

повезује са Костом 
Пећанцем и 
добровољцима из 
Црна Горе. У селу 
Обилић (у близини 
Бојника), 24. 

фебруара 1917. године, донета је одлука о подизању Топличког устанка.Циљ устаника 
био је: ослободити Прокупље, Ниш, Врање, Лесковац, Пирот, а касније и Крушевац. За 
ширење устанка по Топлици били су задужени Коста Пећанац, Коста Војиновић за 
област око Копаоника, за Јабланицу Милинко Влаховић, Тошко Влаховић за 
Неготинску крајину, а за заплањски, врањски и пиротски крај Јован Радовић.Још од 
првог дана устаничке чете су започеле борбе против Бугара. Убрзо, по избијању 
устанка, устаници су ослободили Прокупље и Куршумлију и напали Ниш, али су били 
заустављени на Јужној Морави (у близини моста код села Мрамор). 

Територија ослобођена Топличким устанком названа је Четничка држава јер су је, 
својом борбом против окупатора, створили српски устаници звани четници, а 
простирала се скоро до Алексинца, Ђуниса и Александровца на северу, Копаоника и 
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Китке на западу, до Врања на југу. Створене су и две слободне територије: између 
Сокобање и Сврљига и област око Власотинца. Центар Четничке државе био је у 
Топлици, а седиште у Прокупљу. 

 Топлички устанак, прилично размахнут, натерао је окупатора да јаким снагама 
крене против четника. Бугарска и аустроугарска војска су се здружиле, а у акцију 
гушења устанка се укључио и велики број Албанаца. Коста Пећанац је био забринут  за 
судбину народа и исход устанка, па је одлучио да се са својим четама повуче у 
планину, док је Коста Војиновић чврсто веровао у успех устанка.  

 Устаничке чете, јако ослабљене, раздвојене различитим одлукама својих 
старешина, са све мање муниције и хране, бројчано умањене, напуштале су ослобођене 
територије и враћале се у шуме и брда. Окупаторске власти су Прогласом објавиле да 
је Топлички устанак окончан 24. марта 1917. године.  Део четника наставио је да пружа 
отпор окупаторима, али постоје тврдње да је Топлички устанак угушен када је, после 
дуге потере, у селу Гргуру, 23. децембра 1917. године, убијен један од вођа устаника 
Коста Војиновић. 

Само што је устанак угушен, Бугари су кренули са великим терором над 
становништвом југоисточне Србије. Много људи је страдало и уништен је велики број 
села. Један део устаника, које је окупатор успео живе да ухвати, затваран је у тамнице 
Нишке тврђаве. Из тамница заробљени устаници су, кроз тунел, спровођени до рова 
Тврђаве где су стрељани. Тунел кроз који су устаници одвођени на стрељање остао је 
упамћен као „Капија смрти“. Топлички устанак био је једини устанак у Европи у 
Првом светском рату подигнут на територији окупираној од стране Централних сила. 
Букнувши у време кад су отпочеле борбе опорављене српске војске на Солунском 
фронту, Топлички устанак, ношен храброшћу четника, јачао је наду српског народа у 
што скорије ослобођење Србије и крај Великог рата. 

 

Споменици у Нишкој 
тврђави који говоре о 
Топличком устанку. У 
доњем, левом углу је 
спомен - костурница 
подигнута на месту 
где су стрељани 
заробљени устаници.  

 

 

Владислав Петковић, 
професор историје
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Нишка Бања 

Топла вода –жива згода 

 На десет километара од градске вреве Ниша на путу ка Софији, у јужном делу 
Нишке котлине, под шумовитим брдом Коритник налази се Нишка Бања, права оаза 
здравља.То је природно лечилиште богато термоминералним изворима и природним 
минералним блатом. Заштићена од ветрова, окружена зеленилом, има умерено 
континенталну климу са пријатним летима и благим зимама, на надморској висини од 
248 метара. 

 

 

Кад историја прича 

 Од давнина се зна за Нишу Бању. Позната је још из доба Хадријане (117-136. 
год). Римљани су у другом веку изградили купатило и читав бањски комплекс, а топлу 
воду су спровели до Медијане оловним цевима.  У средњем веку Нишка Бања је била 
познато турско насеље. Ту је турски султан Сулејман имао своју резиденцију, која му 
је служила за предах у походу на Београд. Време је пролазило, Бања се 
развијала. Упоређивали су је са купатилом у Будиму. Имала је одвојене базене за 
мушкарце и жене, просторије за масажу и инхалацију. Жива згода. У новије време, 
између два светска рата, Бања је била право лечилиште и рај за душу.  
 Трамвај од Ниша до Бање неприкидно је превозио госте, али и нишлијске 
излетнике. А кад су сви ратови прошли, Нишка Бања је 1975. године добила стационар 
„Радон“ и Институт за превенцију и рехабилитацију реуматичних и срчаних болесника.  
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Објекти за здравље 

 Поред „Радона“, ту су и стационари „Зеленгора“ и „Терме“ који имају 
савремену опрему, удобан смештај и здраву храну. За оне који долазе на одмор и 
рекреацију у понуди су и фитес клуб, сауна, фризерски салон, козметички салон, кафе 
бар.  

 

Објекти комерцијалног туризма 

 Хотелски комплекс „Партизан - Озрен“ смештен је у самом центру Бање. 
Хотели са капацитетом од 303 лежаја, у свом саставу имају два ресторана у којима се, 
поред интернационалне и националне кухиње, припрема и дијетална исхрана. Осим 
класичних пансионских услуга, гостима су на располагању: посластичарница, аперитив 
бар, ТВ сала, сала за билијар, аутоматска куглана и три вишенаменске сале за скупове. 
Велика предност је повезаност хотела са терапијским блоком. За пословне људе и оне 
који промовишу науку, образовање и културу ту су сале за организовање конгреса, 
саветовања, стручне скупове. Приватни смештај у Нишкој Бањи нуди комфор и домаће 
гостопримство у вилама и приватним кућама. Собе су једнокреветне, двокреветне и 
трокреветне са 2,3 и 4 звездице и обезбеђују смештај за око 3000 гостију. Неки од 
најпознатијих ресторана су: „Девет Југовића“, „Летња позорница“ , „Бели двор“, „ Рај“, 
„Пролеће“, „Гурманова тајна“ и др. 
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За срце и душу 

 Нишка Бања је све познатија као место за припреме и такмичења у разним 
спортовима. Хиподром, тениски терени, терени за велики и мали фудбал, одбојку и 
стрељана, најчешћа су места спортских дешавања. Одржавају се међународна 
такмичења у параглајдингу, чији такмичари стартују са обронка прелепог Коритника, 
круже над Нишком Бањом и спуштају се у њено подножје. Поред уметничке галерије и 
летње позорнице, у летњој сезони отворени амфитеатар, палата од фонтане и парк 
постају стециште бројних културних догађаја. Манифестације „Дани жалфије“ и „Етно 
сусрети“ су својеврсне атракције културно-спортског лета које траје од  јуна до 
септембра. Посебно је живо на дан  Св. Илије, 2. августа, када се одржава чувени 
Светоилијски сабор. 

 

Околина – излетничка места  

Јелашничка клисура 

 Клисура је удаљена 5 километара од Нишке Бање. Њена укупна дужина је 2 
километра. То је прави природни раритет и спада међу најлепше и најромантичније у 
југоисточној Србији. Идеална конфигурација клисуре стварала је услове за израду 
пењалишта на природној стени, на којој се одвијају планинарско-алпинистичке 
активности. На располагању је чак више од 40 спортско-пењачких смерова (по UIAA) 
са комплетном тестираном опремом у стени. 

 

 

Доња и горња студена 

 Село удаљено 12 километара од Нишке Бање, по археолошким истраживањима 
датира још из доба праисторије. Посебна вредност овог краја је нетакнута природа и 
обиље ретког, лековитог биља, као и печурака и шумских плодова.
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Бојанине воде 

 Излетиште са спортско-рекреативним садржајима удаљено 15 километара од 
Нишке Бање, надморске висине 700-1300 метара, представља оазу чистог и свежег 
планинског ваздуха и сунца, која је намањена за љубитеље планинарења. 

 

Сићевачка клисура 

 Клисура представља праву изложбу скулптура у природи. Венци околних 
планина, на северу Сврљишке, а на југу Суве планине, прави су избор за планинарење, 
алпинизам и параглајдинг. Ово подручје је идеално и за лов, риболов и кајакаштво. 
Овај регион познат је по производњи вина и ракија. Љубазни домаћини дочекују вас 
отвореног срца и уз обавезно послужење вином и ракијом. 

 

 

 

 

НА КРАЈУ, ДОБРО ДОШЛИ! 

 

Нишка Бања се, захваљујући природи, баш добро сместила, пријатно свежа у 
најспарније време и заклоњена у хладне дане. 

 

ДА ИЗЛЕЧИ, ПОМОГНЕ И ОСВЕЖИ! 

 
Чланови туристичке секције  
Христина Стојадиновић IV5 

Младен Денић IV5 
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Наше ученице најбоље у пословању туристичких агенција 
 

 

 

  Збор угоститељских и туристичких радника Србије који окупља раднике, 
ученике и студенте је јединствена прилика да се презентују нова достигнућа из области 
гастроекономије и услуживања, унапређења квалитета услуге и понуде, као и 
унапређење развоја угоститељско-туристичке привреде. Ова манифестација је одржана 
у Крагујевцу јубиларни тридесети пут и трајала је од 23. до 26. новембра 2016. године, 
а за организацију су заслужни Самостални синдикат угоститељства и туризма Србије и 
Угоститељско-туристичка привреда, као и средње школе и факултети који образују 
кадрове за ову делатност.  

 Ученици Угоститељско-туристичке школе у Нишу су још једном потврдили 
своје велико знање и умеће и, поред велике конкуренције, са Збора се вратили са 
највећим признањима и наградама. Златне медаље донеле су ученице образовног 
профила туристички техничар, Анђела Милосављевић, IV-4, коју је припремао 
наставник агенцијског и хотелијерског пословања Мирслав Милосављевић и Миа 
Манић, III-5, коју је припремала наставница агенцијског и хотелијерског пословања 
Маја Граховац. Анђела је прво место освојила у пословању туристичких агенција, где 
је приказала аранжман намењен авантуристима. Њена велика жеља је да побољша 
туризам у Нишу, као и да допринесе развоју туризма на Старој планини. Миа је на 
такмичењу из рецепцијског пословања презентовала туристичку понуду Нишке Бање и 
хотел "Tami Residence" у коме је обављала практичну наставу. Њена је жеља да Нишкој 
Бањи врати стари сјај, јер сматра да је она и даље велики потенцијал југоисточне 
Србије. 
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Петнаест златних залогаја 

 

На Нишком сајмишту у недељу 25. 09. 
2016. године одржана је манифестација 
„Залогај југа“ коју је традиционални по десети 
пут рганизовало Удружење угоститељских и 
туристичких посленика Ниша. Манифестација 
је окупила бројне кулинаре, посластичаре и 
пекаре из  Македоније, Бугарске, Грчке, 
Хрватске и Србије, али и ученике 
угоститељско-туристичких школа који су се 
такмичили у припремању јела националне 
кухиње, зимнице, славских колача и чварака. 

Угоститељско-туристичку школу из 
Ниша  на овој манифестацији су представљале четири екипе састављене од укупно 
петнаест ученика који су се такмичили у три дисциплине и притом показали своје 
знање, умеће и креативност. Трочлани жири, састављен од стручњака из области 
кулинарства, препознао је квалитет који негујемо у нашој школи, тако да је 
Угоститељско-туристичка школа ову манифестацију завршила богатија за 15 златних 
медаља. 

Једну од екипа Угоститељско-туристичке школе која се такмичила у спремању 
јела националне кухиње су чинили: ученица одељења IV-1 Божуновић Николина, 
образовног профила кулинарски техничар и ученици одељења III-1: Димитријевић 
Марко и Николић Милица, образовног профила кувар. Они су припремали рад за 4 
особе под називом „Виноградарски ручак“, а у томе су им стручним саветима помогле 
наставнице куварства Вијолета Пенков и Милка Ранђеловић. Сва јела и пића су била 
сервирана у аутентичним посудама од глине и стакла на округлој софи прекривеној 
столњаком и надстолњаком са националним мотивима у складу са задатом темом. 
Посетиоци су уживали у нашим специјалитетима и имали утисак да је берба грожђа 
догађај који се обележава и памти. 

Још једна екипа наше школе се такмичила у спремању јела националне кухиње,  
а то су ученици наставника куварства Петра Арсенкова: Цветковић Драгана, Букарица 
Никола, Миленковић М. Иван и Стојановић 
Михајло, одељења IV-2, образовног профила 
кулинарски техничар. Они су припремали рад 
под називом „Старински ручак“, тако да је 
рад у складу са својим називом обухватао 
јела и рецепте наших бака, као што су: 
домаћа сува сланина и суво месо, сир, сукана 
пита, проја са сиром, печено пиле са 
кромпиром, сладак купус са свињским месом, 
моравска салата, печена паприка, стругана 
погача, печене јабуке и грожђе. Сва јела су 
такође била сервирана у аутентичним 
посудама од глине, у духу традиције и обичаја. 
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Када је у питању такмичење у припремању зимнице, имале су запажен наступ 
ученице образовног профила кулинарски техничар, одељења II-2:  Живковић Катарина 
и Ивановић Даница. Оне су осмислиле и приказале различите рецепте за зимницу. У 
свему томе их је усмеравала наставница куварства Тијана Томић. Тако су се на 
изузетно аранжираном штанду, уз декорацију од венца црвене паприке, шарениле 
папричице бабуре најразличитијих нијанси жуте, црвене и зелене боје, декоративне 
тикве, а ту су се нашле и тегле различитих врста слатка из нашег краја, као што су 
слатка од купина, смокава, дуња, шљива, вишања; различите врсте пекмеза од кајсија, 
шипурака, шљива, вишања, дрењина, као и пекмез од јабука и шаргарепа. Од слане 
зимнице био је изложен ајвар од паприка, цепкани ајвар, ајвар од паприка и плавог 
патлиџана, љутеница, ловачка салата, пеглана парика, филети паприка, феферони и 
козји сир у маслиновом уљу. 

 
 

   
 
 

Угоститељско-туристичка школа се такмичила у још једној дисциплини, а то је 
такмичење у припреми славских колача. Славски колач је симбол Христа који је хлеб 
живота, а вино којим се колач прелива симболично представља крв Христових рана. 
Школу су у овој дисциплини представљали следећи ученици: Марија Николић из 
одељења IV1 образовног профила кулинарски техничар и ученици образовног профила 
посластичар из одељења II-1: Ђорђевић Александра, Ђорђевић Маријана, Ђорђевић 
Немања, Цакић Наталија, Пржић Снежана. Ученици су припремали различите врсте 
славских колача, као што су славски хлеб, царски хлеб, чесница, косовска погача итд. 
За ово такмичење припремала их је наставница посластичарства Бранка Плавшић. 

Помоћ приликом припреме за такмичење, као и подршку на самом такмичењу, 
пружила је и координаторка практичне наставе Маријана Андрејић. Школа је у 
потпуности подржала своје ученике и професоре на овом такмичењу и сви су 
функционисали као један велики тим са заједничким циљем, а то је промоција 
образовних профила наше школе, као и самих ученика и наставника. С обзиром на то 
да је освојено 15 златних медаља у три различите дисциплине, циљ је у потпуности 
остварен. 
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НАШИ КУЛИНАРИ ПРЕПОРУЧУЈУ: 

 

Каре с поморанџама 

Припремите: један свињски 
каре од око 1,8 кг, уље, 1 кг 
кромпира, 3 кашике жутог шећера, 3 
непрскане поморанџе, две кашике 
скробног брашна, першуново лишће, 
супу, со, бибер. 

Нарендајте кору две 
поморанџе, исцедите сок и помешајте 
са шећером, сољу и бибером. 
Засеците месо по средини, па усек и 
месо споља натрљајте припремљеном 
смесом. У усек додајте насецкан 
першун. Пеците око 40 минута у 
загрејаној рерни на 190 степени. Ољуштен кромпир исеците на кришке и поређајте око 
меса. Пеците још пола сата, а по потреби и дуже. Док се пече, заливајте супом, па 
соком од печења. Извадите готов кромпир и месо и умотајте алуминијумском фолијом. 
У сок од печења сипајте 4,5 дл супе, сок треће поморанџе и скробно брашно 
растворено у мало воде. Загревајте и стружите варјачом, да се отопи карамелисани 
слој. Дотерајте укус, па сипајте у чинијицу и послужите уз месо. Украсите прженим 
половинама поморанџе. 

 
 
 

КУГЛИЦЕ СА СУСАМОМ 
 

 Припремите: сто грама чоколаде у праху, 100 г маслаца, 125 г шећера у праху, 50 г 
горког какаоа, 1 кашику млека, 2 жуманцета, 1 кашику мање масне слатке павлаке, 
ванилин шећер. 

 Мешајте млеко са чоколадом на ниској 
температури да се отопи. Додајте шећер, 
жуманца, маслац исечен на листиће, слатку 
павлаку и какао. Смањите температуту и даље 
мешајте да се смеса згусне. Оставите да се 
охлади. У охлађено додајте ванилин шећер и 
смесу ставите у фрижидер да се хлади 
неколико сати, да се стегне. Од добро 
охлађене смесе обликујте куглице, па једну 
половину уваљајте у просејани какао, а другу 
у семенке сусама. 
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Бакин колач 

 
 У септембру је у Угоститељско-туристичкој школи у Нишу сниман пети 
наставак серијала Кухињски калфа који се емитује на РТС-у. Тема овог петог серијала 
је здрава, слатка и јефтина школска ужина. Ученици и наставнице посластичарства су 
се одлучиле за припрему посластице под називом Бакин колач са џемом од мешаног 
воћа. 
 У припреми овог производа су учествовали ученици одељења III-1, образовног 
профила посластичар: Трифуновић Ивана, Станковић Милица, Митић Славиша и 
Радојковић Стефан. Ученике су припремале наставнице посластичарства Бранка 
Плавшић и Тамара Ристић. 
 Бакин колач је традиционална посластица, а припремљена је од домаћих 
намирница. Производ се једноставно припрема, али је веома укусан. Не спада у скупе 
посластице, хранљив је и добар предлог за ђачку ужину. При декорисању ученици су 
показали  изузетну креативност и дали пример да се једноставна ђачка ужина може 
лепо украсити и учинити примамљивом. Производ је спој традиционалног и модерног, 
јефтиног и квалитетног оброка. Као и у претходним серијалима, и у овом учествују све 
школе из Србије које образују профиле за потребе угоститељско-туристичке привреде.  
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ПРЕДЛОГ ЗА ШКОЛСКУ УЖИНУ 
 

БАКИН КОЛАЧ 
 

КОЛИЧИНА У ГРАМИМА: 175 гр по особи 
ВРЕМЕ ПРИПРЕМЕ: 5 минута 
ВРЕМЕ ПЕЧЕЊА: 30 минута 
 ЦЕНА: 40,00 динара по особи 

 
 
Потребне намирнице за 8 особа:  
 

• 4 јаја 
• 300 gr смеђег шећера 
• 250 ml млека 
• 400 g оштрог брашна 
• 250 ml уља 
• 1 кесица прашка за пециво  
• 2 кесице ванилин шећера 
• мало стругане лимунове коре 
• 2 gr соли 
• 500 gr џема од мешаног воћа  
• 250 gr кандираног воћа 

 
 
Начин припреме: 
 

• I корак: Жуманце одвајамо од беланца и  улупамо шам са 2 гр соли. 
• II корак: Постепено додајемо шећер и мутимо док се кристал шећер не истопи. 
• III корак: Додајемо једно по једно жуманце,  ванилин шећер и стругану 

лимунову кору. 
• IV корак: Пенасто улупану масу сјединимо са млеком и уљем. 
• V корак: Постепено додајемо брашно са прашком за пециво. 
• VI корак: Печемо у врућем и добро подмазаном калупу. 
• VII корак: Бакин колач филујемо џемом од мешаног воћа и декоришемо 

мешаним воћем. 
 

Постоје и различити начини декорације овог колача. Бакин колач је могуће 
украсити шлагом или кремом од кестена, а тесту се може додати 100 гр млевених 
ораха, лешника или бадема. Уместо уља може се користити путер. 
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Уметници у нашим клупама 

Књигама се човек винуо у сфере духа и разума 
 
 Неко је једном рекао да нема књиге, а да у њој не постоји нешто добро. Онима 
који обожавају књиге попут мене, чак и најмања књига може улепшати дан. 
 Постоји нешто у књигама што опчињава и што при сваком поновном читању 
пружа нешто ново. Постоје разни стилови, тако да свако може пронаћи књигу по својој 
мери, мада је све ређе видети неког мог вршњака са књигом. Већина њих не жели да 
чита чак ни лектиру, већ би радије гледала филм по тој књизи. Све више је оних који 
би радије сатима монотоно гледали у екран телефона или компјутера, него да читају на 
свежем ваздуху, а тако само отупљују ум. Не схватају да од читања има више користи: 
подстичу концентрацију, јачају меморију, обогаћују дух, пружају извор забаве и 
предмет размишљања. Књиге пружају толико тога да је стварно неправда што их 
толико избегавају и занемарују. Волим да читам књиге различитих стилова и могу 
препоручити свакоме по неку. За оне који воле мистерије ту је Агата Кристи и њени 
многобројни романи као што су: „Тајна дворца Чимниз“, „Човек у смеђем оделу“, 
„Убити је лако“. За оне који воле класике ту су романи Џејн Остин, Шекспира и 
Шарлот Бронте. Уколико желите да читате о авантурама, препоручила бих књиге 
Марка Твена и Жила Верна, а једна од мојих омиљених је „Кроз пустињу и прашуму“. 
За оне који воле трилере ту је овек Стивен Кинг, док ће они који воле научну 
фантастику бити одушевљени серијалима о Ерагону и Сафири. 
 Свет књига је разноврстан и узбудљив, а што је најбоље од свега, увек је ту, на 
дохват руке, само чека да га откријете.  

 
 

Милица Рашић, III2 
 

 
 

Рад Мие Манић, ученице III 5
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Чајанка са Шекспиром 

 Драматизацијом  познате сцене „Капулетов врт“ из Шексипирове трагедије 
„Ромео и Јулија“ обележено је 400 година од смрти чувеног драмског писца. Улога 
Шекспира припала је Алекси Живковићу,  Ромеа Петру Ђокићу и Јулије Анђели 
Симић. 

 
 

 Приредба је употпуњена и казивањем најлепших Шекспирових сонета које су 
говориле ученице: Сара Павловић, Катарина Филиповић, Анђела Милосављевић и 
Даница Милојевић. Ученице су спремале наставнице Весна Тадић и Александра 
Белопавловић. 
 
 

Код Мине Караџић на балу 

 Вукову победу за увођење народног језика и бал на коме се прославља, верно су 
приказали ученици: Немања Станковић, Божана Саћиповић, Стефана Трајковић , 
Предраг Таков, Маја Тодоровић, Јован Живковић, Никола Петровић, Димитрије 
Раденковић, Стефан Стаматовић и Катарина Вељковић. Ученике је спремала 
наставница Марија Николић. 
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 Ученици Угоститељско-туристичке школе одељења III-5 и III-6 су припремили 
малу представу поводом обележавања 152 године од смрти творца српског језика, Вука 
Стефановића Караџића. Представа под називом „Код Мине Караџић на балу“ је 
одржана 31.10. у кабинету услуживања. Сви „глумци“ су били маскирани и дочарали 
су дух тог доба. За тренутак су нас вратили у оно доба када је све било другачије, па и 
удварање песника Бранка Радичевића прелепој Мини. Представи су присуствовали 
професори, као и ученици школе. На крају представе Божана Саћиповић је отпевала 
песму нашег познатог певача Здравка Чолића, под називом „Пјевам дању, пјевам 
ноћу“, иначе аутора песме Бранка Радичевића. Инспирација за ову песму била је Мина 
Караџић.  
 
 Дана, 10. 11. 2016. ова представа је одржана и у Основној школи „Свети Сава“, 
истим поводом, са истим глумцима, у чијим су глумачким остварењима могла уживати 
и деца ове школе. Деци се веома допала ова представа, нешто су научили, а уједно су 
се и забавили. Наставници и учитељи ове школе су такође похвалили наше глумце, као 
и водитељку ове представе, Катарину. За овако успешну представу и добру 
организацију, треба посебно захвалити професорки српског језика Марији Николић 
која је то осмислила и реализовала 
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СНОВИ У КОФЕРИМА  

 Петодневна екскурзија за ученике трећег и четвртог разреда Угоститељско-
туристичке школе изведена је од среде, 12.10.2016. до недеље, 16.10.2016. године, по 
планираном програму: Ниш – Братислава – Беч – Праг – Ниш, у организацији ТА „Vip 
tourse“ из Ниша. 
 Обишли смо три велика европска града:  Братиславу, Беч и Праг. Братислава и 
Беч су два најближа главна града у Европи, с обзиром да је раздаљина 60 км. 
 

 
 

 Братислава, главни град Словачке, полунемачки-полумађарски је град. Када су 
Турци заузели Будим, мађарски краљ и комплетна влада су се преселили у Пожењ, 
како се Братислава тада звала. Тек после распада аустроугарског царства, почиње 
словачка историја Братиславе. Током једнодневног обиласка Братиславе видели смо 
следеће знаменитости: ректорат универзитета, народни музеј, филхармонију, зграду 
опере, катедралу, музеј, телевизијски торањ, палату Грашал, Братиславски дворац или 
Братиславску тврђаву. Тврђава постоји од XI века и најпре је била утврђење, а у XV 
веку је саграђен дворац. За време аустроугарске монархије достиже врхунац, а данас у 
дворцу постоји ризница у којој се чува благо, музеј воштаних фигура и део националне 
библиотеке.  
 Беч је космополитски град, културни центар, град са пребогатом историјом, 
европски национални парк. Последњих пет година проглашаван је другим најбољим 
градом за живот на свету (први је Ванкувер у Канади).  1854. године дошло је до једног 
великог подухвата који је у многоме одредио данашњи изглед Беча, а то је  измештање 
главног тока реке Дунав, а већ 1876. године је направљен први мост са две траке. 
 Током панорамског разгледања Беча, видели смо многе знаменитости: Uno sity 
(трећи центар Уједињених нација), пратерски точак, јеврејску четврт, плажу 
Копакабана (име добила по чувеној плажи Копакабани у Бразилу), споменик 
аустроугарском генералу Тегетофу (први је обукао морнаре у тегет униформу), зграду 
осигурања Унике, Националну академију уметности, Националну галерију, позлаћени 
споменик Јохану Штраусу (творцу Бечког валцера), Кугин стуб, градски парк, хотел 
„Империјал“, зграду Бечке опере (међу првих пет опера на свету по дешавањима), 
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Филхармонију, Музичку академију, Трг Марије Терезије, зграду примењених 
уметности (садржи седам различитих музеја), зграду Народног позоришта и др. Затим 
смо обишли три дворца изузетне лепоте и ракоши: Белведере, Хофбург и Шенбрун. 
 

 
 
   Дворац Белведере се састоји из горњег и доњег дела; има две палате, врт ружа, 
алпски врт  (у коме има више од 17 000 врста биљака).  
 Хофбург није јединствен грађевински комплекс, зато што је, током векова, више 
пута дограђиван. До XVII века је био утврђење за одбрану, а у барокном периоду је 
изграђена величанствена палата. Данашњи бечки Хофбург се састоји од 18 зграда и 19 
дворова, тако да се простире на великој територији и зато се каже да је „град у граду“. 
  Шенбрун је један од највећих и најлепших двораца у Европи. Прави развој 
Шенбрун доживљава средином XVI века, када имање купује Максимилијан II и даје му 
име Шенбрун, што значи „лепи извор“. Као и за већину грађевина у Бечу, и за 
Шенбрун је најзначајнија Марија Терезија. Градња Шенбруна је трајала 60-ак година. 
Први владар, који је рођен, живео и преминуо у Шенбруну био је Фрањо Јосиф. Данас 
туристи најчешће обилазе 26 просторија у дворцу. 
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Посебну знаменитост Беча 
чине угоститељски објекти. 
Многе од чувених бечких 
кафана, хотела и 
посластичара и данас 
привлаче велики број 
туриста. Позната је тзв. 
царска и краљевска дворска 
посластичара „Demel“, из 
времена аустроугарске 
монархије, а водич нам је 
показао хотел „Sacher“ у 
коме је рођена чувена 

„Сахер“ торта, уз напомену да се оригинални рецепт чува као највећа тајна до данас. 
Крајем XIX века, бечке кафане су биле места окупљања великих филозофа, 
књижевника и мислилаца, који су се критички обрачунавали са разним социјалним и 
политичким проблемима друштва. Кафане са најдужим животним веком у Бечу данас 
су: „Landtmann“, „Central“, „Hawelka“ и др. Што се тиче бечке кухиње, Аустоугарска је 
и ту имала кључну улогу. Наиме, у Хабсбуршкој монархији је живео велики број 
различитих националности, па се то одразило и на кулинарство. Тако на пример, 
карактеристична бечка штрудла потиче из Мађарске, пуњени јастучићи са пекмезом од 
шљива и слатке кнедле потичу из Бохемије (данашње Чешке), уштипци су стигли из 
Венеције итд. Од осталих кулинарских специјалитета, истичу се: бечка шницла, бечка 
кобасица, царски дробљенац (мрвљено тесто од палачинки) и кувана говедина која се 
сервира са умаком од влашца. 
 Праг је модеран град који данас има милион и двеста хиљада становника. 
Познат је под многим надимцима: зову га Златни Праг, Град торњева (има их тачно 
550).  Историја града почиње у IX веку, када је праотац Чех довео прва словенска 
племена на ту територију. За историју града је везана легенда из X века о кнегињи 
Либуши, која је била видовита и која је наслутила да ће Праг достићи величину и 
лепоту да ће му се цео свет клањати. 
 Панорамско разгледање је обухватило многе знаменитости Прага: Карлов 
универзитет, Карлов трг, Трг Св. Васцислава, Трг „Мустек“, цркву Св. Ане, цркву Св. 
Климента, копију Ајфелове куле и др. Детаљнији обилазак Прага смо почели од 
Храдчана, чија историја 
почиње 1007. године. 
Најпре је на том 
простору саграђено 
утврђење и две мале 
цркве: Св. Вита и Св. 
Ђорђа. Карло IV је 
наложио да се направи 
катедрала у готском 
стилу импозантне 
величине и лепоте. 
Храдчани су окружени 
вртовима, од којих су 
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најпознатији и најлепши вртови краљице Ане, направљени у XVIII веку. Снажан 
утисак је оставило и крстарење реком Влтавом, на туристичком броду „Атлантида“, 
тако да смо лепоте Прага видели и из те перспективе.  
 

 
 

 Циљ екскурзије – непосредно упознавање појава и односа у природној и 
друштвеној средини, упознавање културног наслеђа и привредних достигнућа која су у 
вези са делатношћу школе, у потпуности је остварен. 
 
 

 
 

 Сви ученици и шест одељењских старешина се, током свих пет дана, понашало 
одговорно и културно и због тога заслужују све похвале 

 
 

Вођа пута 
Сузана Стојановић, директор 
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Школске вести 

Од 20. 08. до 26. 08. 2016. год. - Ученици наше школе били су ангажовани у виду 
волонтерске сарадње као пример добре праксе на Летњој позорници у тзв. глумачкој 
ложи на Фестивалу глумачких остварења домаћег играног филма. 

 

*** 

02. 09. 2016. год. – У Нишкој Бањи одржани су „Етно сусрети“ у оквиру којих  су 
учествовали ученици одељења III-1 и II-1, који су имали прилику да се искажу у етно 
посластицама и изради славског колача. Ученици су предвођени наставницама 
посластичарства Бранком Плавшић и Тамаром Ристић. 

 

*** 

02. 09. 2016. год. – У Лесковцу је одржано такмичење „Лесковачка роштиљијада“ у 
оквиру којег су учествовали ученици одељења IV-3 и III-2, који су освојили бронзану 
медаљу у дисциплини Припремање 10 комада ћевапа од 200 гр, сребрну медаљу у 
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дисциплини Припремање пљескавице од 200 гр и златну медаљу у дисциплини 
Припремање јела по избору које је названо „Пилећа фантазија“. Ученике су 
припремале наставнице куварства са практичном наставом: Анчица Димитријевић, 
Вијолета Пенков и Јелена Гроздановић. 

 

*** 

Од 09. 09. до 11. 09. 2016. год. – Десеторо ученика другог и трећег разреда прошло је 
едукацију о предузетништву, изради бизнис плана и органској храни у Регионалном 
центру у организацији НВО „Омладински едукативни центар“. 

*** 

14. 09. 2016. год. - Дванаесторо ученика првог и другог разреда имало је прилику да 
присуствује предавању „Храна се једе, не баца се“ у Инфо кутку. 

*** 

14. 09. 2016. год. - Ученици oдељења IV-5 образовног профила туристички техничар су 
у пратњи наставника Мирослава Милосављевића, разредног старешине Маријане 
Младеновић и туристичког водича Милице Беган обишли културно-историјске 
споменике града Ниша. 

***  

21. 09. 2016. год. – Извршено је иницијално тестирање ученика другог разреда из 
српског језика и књижевности. Тестове је припремио Завод за вредновање квалитета 
наставе. 

*** 

22. 09. 2016. год. – Одржана је манифестација „Изађи ми на теглу“ у оквиру које је 
учествовала наставница куварства и познавања робе, Сузана Стевановић, као стручни 
члан жирија у избору најбољег ајвара. 
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Од 19. 09. до 28. 09. 2016. год. – Тим за подршку Ученичком парламенту и Тим за 
хуманитарне активности спровели су хуманитарну акцију „Сајам размене и продаје 
уџбеника“. Акција је била намењена ученицима наше школе који су социјално и 
материјално угрожени и дечијој установи „Мара“. 

 

 

*** 

24. 09. 2016. год. – Одржана је манифестација „Матејевачка берба 2016“,  у оквиру које 
су учествовали ученици одељења III-2 и III-1. Ученике су представљале, наставница 
куварства Јелена Гроздановић и наставница посластичарства Тамара Ристић. 

 

     

*** 

25. 09. 2016. год. – Одржана је манифестација „Залогај југа“ у оквиру које су 
учествовали ученици одељења IV-1, III-1, IV-2, II-2, IV-1, II-1. Ученици су се 
такмичили у припремању националне кухиње, зимнице и славских колача. 

***  
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26. 09. 2016. год. – Обележен је Европски дан језика тако што је у холу школе 
организована караоке журка у оквиру које су представљени поједини европски језици 
кроз музику. Приредба је успешно изведена од стране ученика одељења III-3,4,5,6, i 
IV-4 и наставника страних језика. 

 

 

*** 

Од 26. 09. до 30. 09. 2016. год. – Одржано је такмичење основних и средњих школа које 
се налазе на територији ГО Медијана за ученике који се рекреативно или уопште не 
баве спортом. Наши ученици такмичили су се у малом фудбалу (освојено пето место) и 
кошарци (освојено шесто место). 

*** 

28. 09. 2016. год. – Извршено је иницијално тестирање ученика другог разреда из 
математике. 

*** 

28. 09. 2016. год. – Сниман је серијал „Кухињски калфа“ који се емитује на РТС-у. У 
припреми производа „Бакин колач са џемом од мешаног воћа“ учествовали су ученици 
одељења III-1. 

*** 

04. 10. 2016. год. – У нашој школи организована је акција добровољног давања крви у 
оквиру које је дванаесторо ученика четвртог разреда добровољно дало крв. 

*** 

07. 10. 2016. год. – Одржан је састанак  НВО Омладински едукативни ценар, ђачке 
задруге и Ученичког парламента у нашој школи, поводом представљања Универзитета 
у Мизурију, под називом „Програм добијања акредитоване дипломе америчке средње 
школе“. 
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*** 

11. 10. 2016. год. – Дечијој установи „Мара“ подељен је школски прибор, који је 
прикупљен у оквиру хуманитарне акције „Сајам размене и продаје уџбеника“. 

*** 

Од 12. 10. до 16. 10. 2016. год. – Реализована је екскурзија за ученике трећег и четвртог 
разреда на релацији Ниш – Братислава – Беч – Праг – Ниш. 

*** 

Од 17.10. до 21. 10. 2016. год. – Омладина ЈАЗАС Ниш, организовала је тренинг за 
вршњачке едукаторе. Циљ пројекта је повећање нивоа знања о ХИВ/АИДС-у и полно 
преносивим инфекцијама код младих. Овај тренинг завршило је петоро ученика наше 
школе. 

*** 

18. 10. 2016. год. – Обележен је Светски дан хране припремањем и излагањем 
националних и интернационалних јела и посластица. Успешној реализацији овог 
догађаја допринели су ученици одељења II-1, III-2, IV-1 и IV-2 и наставници страних 
језика, куварства и посластичарства. 

*** 

19. 10. 2016. год. – Одржана је прва тренинг радионица  у просторијама Медија центра, 
након приступања пројекту под називом „Зелени ученички парламент – ЗУП“. Од 
ученика наше школе присуствовала је председница Ученичког парламента Анђела 
Микић, IV-4. 

***

 

28. 10. 2016. год. – Одржана је 
манифестација „Пекарски дани“ у 
Алексинцу у оквиру које су 
учествовали учиници одељења III-1, 
које је водила наставница 
посластичарства са практичном 
наставом Бранка Плавшић. 

 

*** 
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28.10.-30.10.2016.год. – Одржан је Национални састанак Уније средњошколаца Србије 
у дечијем одмаралишту „Букуља“ у Буковачкој Бањи. Тродневном догађају 
присуствовала је председница Ученичког  парламента наше школе Анђела Микић, IV4. 

 

 

*** 

30.10.-04.11.2016.год. – Спроведена је хуманитарна акција за лечење ученице 
Медицинске школе Е. Д. (прикупљен новац уплаћен је на текући рачун 05.11.2016. год) 

*** 

31.10.2016.год. – Обележено је 152 године од смрти Вука Караџића поводом чега је 
организована позоришна представа „На балу код Мине Караџић“, коју су припремили 
и реализовали ученици наше школе заједно са наставницом српског језика и 
књижевности Маријом Николић. 

*** 

 

03. 11. 2016. год. - Одржана је презентација 
организације еТwinning, која нуди 
могућност учешћа школе у пројектима 
међународне сарадње. Презентацији су 
присуствовали чланови Тима за израду и 
рад на пројектима и сви заинтересовани 
наставници школе. 
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***  

07. 11. 2016. год. – Обележавање јубилеја Дома ученика средњих школа Ниш 

 

 

*** 

08. 11. 2016. год. – Одржана је друга радионица у просторијама Медија центра, 
наконнаше школе присуствовала је председница ученичког парламента Анђела Микић, 
IV-4. 

*** 

09. 11. 2016. год. – У Регионалном центру формирана је фокус група са наставницима и 
родитељима у циљу боље сарадње родитеља и школе. 

*** 

10. 11. 2016. год. – Одржана је заједничка позоришна представа са ОШ „Свети Сава“. 
Наши ученици одржали су представу „На балу код Мине Караџић“, а ученици ОШ 
„Свети Сава“ „ Вуку Караџићу у част“. 

*** 

9. 12. 2016. Ученици Угоститељско-туристичке школе заједно са ученицима специјалне 
школе „Бубањ“ и Основном школом „Ћеле кула“, приредили су хуманитарну 
представу „Другари за другаре“ у Дому војске Србије. Програм су отворили ученици 
специјалне школе „Бубањ“ филмом „Успавана лепотица“, а потом су се пубилци 
представили ученици Угоститељско-туристичке школе и извели два приказа: „На балу 
код Мине Караџић“ и „Чајанка са Шекспиром“. Програм је завршен колажом песама у 
извођењу хора Основне школе „Ћеле кула“. Цена улазнице је износила 150 динара, а 
сав приход са ове хуманитарне приредбе биће употребљен за куповину ОСИ возила за 
ученике специјалне школе „Бубањ“. 
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*** 

Од 15.12.2016. до 17.12.2016.године у Сарајеву (Босна и Херцеговина) ученици IV3 
Немања Михајловић, Андрија Марковић и Марко Стојковић, предвођени наставником 
услуживања са практичном наставом Ненадом Стојадиновићем и организаторком 
практичне наставе Маријаном Андрејић, учествовали су на Међународном сајму 
вештина „Skills show“ у организацији „British council“. 

 

 

*** 
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АНЕГДОТЕ О СРПСКИМ ПИСЦИМА 
 
� Био Љуба Ненадовић у Београду. Сретне га поштовалац и пита: 

Колико ћеш још седети у Београду? 
Ненадовић извади новчаник, преброја новац и рече: 

Само још за седам динара. 

 
� Донео млади песник своје стихове Лази Костићу и моли га за мишљење. Када је 

Костић песме прочитао, младом колеги је написао: 

Свака строфа – катастрофа. 

 
� Тин Ујевић, за опкладу, везаних очију, проба разна вина и погађа: 

Црно, преклањска берба. Донели сте га од Гинића. Сићевачко, лањско, троше га 

код Трандафиловића и Три сељака. Смедеревско, овогодишње, није најбоље. 

Виноград окренут југозападу… 
А онда му у чаши донесу воду. Песник проба и каже: 

Ово никада нисам пио. 

 
� Јован Дучић је, као дипломата, често долазио у Београд и одседао у хотелу. Једном 

га пријатељ упита: 

Дука, што стално одседаш по хотелима, кад можеш у Београду себи да купиш 

кућу? 
А песник одговори: 

Шта ће ми кућа, у Београду ћу добити улицу. 

 
� Док је трајао књижевни караван по Херцеговини, Густав Крклец сазна да је Десанка 

Максимовић опет сломила ногу и да се налази у Игалу на лечењу. Предложи 
књижевној братији да Десанки пошаљу телеграм: 

Драга Десанка, мораш, коначно, схватити, да ниси стонога. 

 
� Пролазио Михаило Лалић поред једне београдске библиотеке. Управник га 

препозна и позове га да сврати, а писац одговори: 

Хвала, не могу. Боље да не видим колико књига нисам прочитао. 

 
� Путовао Бранко Ћопић некуд авионом. Време лоше, летелица се тресе. Да би 

одагнао страх, песник спева песмицу: 

Боже, иже јеси на небеси 

ако ми се што год деси 

ти удеси да ја паднем 

у наручје стјуардеси. 
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� Ратко Адамовић даје рукопис свог новог романа „Стари храст” Миодрагу 

Булатовићу да прочита и каже му своје мишљење, а Буле се брани речима: 

Извини, Ратко, али не могу. Знаш, и ја сада нешто пишем, па се бојим да не 

утичеш на мене. 

 

 

 

 

 

Рад Мие Манић, ученице III 5 
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