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Уводна реч директора школе 

 

 Сада већ стару, 2017.годину, испратили смо у историју програмом у, свечано украшеној, малој 
сали школе, који је организовао наш Ђачки парламент. Симболичног назива „Микрофон је ваш и/или 
покажи шта знаш“, свечаност је била прилика нашим ђацима да покажу шта могу, колико смеју, како 
размишљају, да ли знају. И, показали су много! Не само више од очекиваног, већ су нас убедили да 
њихове идеје, креативност, храброст и жеља немају границе. 

 Наша Анастасија је водила програм као најбољи телевизијски водитељи из 80-их година 
прошлог века, шетали су Дијана и Марко похабаним паркетом мале сале, као светски познати 
манекени, певали попут најпознатијих музичких звезда, као наше Невена, Божана и Софија, казивали 
беседе које никог не остављају равнодушним, као Кристина, глумили уверљиво и убедљиво, говорили 
љубавне стихове у којима се свако од нас пронађе, као наш Урош, реповали попут Расте, Ајс 
Нигрутина, MCN-а и других, као Марко и Петар, жонглирали правом ватром и бакљама и загревали 
срца свих нас који их гледамо, као наш Алекса. 

 Инспирисана оним што су показали, имам потребу да им  још једном захвалим и поручим да 
негују своје таленте, увек мисле позитивно, раде оно што је добро и што усрећујуе и њих, и друге. 
Подсетили су ме и на Андрићеве речи: „Ми и не знамо колико снаге и какве све могућности крије у 
себи сваки човек. И не слутимо шта све умемо. Будемо и прођемо, а не сазнамо, шта смо све могли 
бити и учинити...“ 

 Драги ђаци, да бисте живели своје снове, једна од најважнијих ствари коју морате урадити је да 
одаберете циљеве који су вам важни. Управо циљеви одређују оно што ћете постати. Поставите високе 
циљеве и не заустављајте се док тамо не стигнете. Ако не пробате, нећете знати где су вам границе. 
Морате ићи корак по корак и имати на уму да су на испиту живота препреке и проблеми основни 
начин учења. Нема пречице, нити убрзања; не постоји никаква тајна која вас води до врха, постоји 
само напоран рад. 

 Сваки човек поседује јединствене таленте и способности. Колико људи никада не помисли на 
ту чињеницу. Боље пролазе они који су ипак, у једном раздобљу свог живота, постали свесни те 
унутрашње снаге, те је почели откривати и развијати. 

 Када смо мотивисани циљевима који имају дубоко значење, сновима које треба одсањати, 
истинском љубављу коју треба изразити, тада уистину живимо свој живот. 

 Зато крените у потрагу за својим неоткривеним талентима. Замислите ту потрагу као потрагу 
за скривеним благом. Једном када пронађете то своје унутрашње благо, отвориће се пред вама нови 
животни путеви. Они ће вас одвести до бољег и срећнијег живота. 

Сузана Стојановић, директорка школе 
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Кнез Јован Владимир 

 

 У ред својих владара које ће занавек памтити и поштовати и као светитеље, српски народ 
најпре је увео кнеза Јована Владимира. Кнез Јован Владимир, често називан и краљем, био је син 
српског властелина Петрислава (син властелина Хвалимира) који је, крајем 10. века, владао Дукљом и 
Подгорјем. Владимир је рођен у Дукљи, око 970. године, а владар Србије и Дукље постао је 1000. 
године, у време када Дукља беше централна област Србије. Време владавине кнеза Јована Владимира 
беше и време настанка и ширења Самуиловог царства. Године 1009. (по неким изворима 1010. године), 
цар Самуило, већ освојивши поједине српске области, свим снагама нападе Дукљу. Услед окршаја, са 
знањем да се не може дуго опирати далеко бројнијој Самуиловој војсци, кнез Јован Владимир са 
народом и својим војницима, из града Свача, повуче се у планину звану Облик или Косогор (Коса-

гора), камениту и тешко 
приступачну. Како није 
могао доћи до кнеза 
Јована Владимира, цар 
Самуило нареди да се, у 
планину, пусте змије од 
чијих ће уједа српски 
народ, војници и кнез 
умирати. Кажу да је, када 
је видео да ће и на који 
начин његов народ и 
војници скончати, кнез 
Владимир упутио 
молитву Богу, а Бог 
молитву кнеза услиши, те 
змије престадоше уједати 
и повукоше се. Но, како 
је Самуило наставио са 
опсадом, појави се неки 

Србин који је открио Самуилу пут до свога кнеза. Јован Владимир, видевши да ће Самуило 
надвладати, обратио се својим војницима: „Чини ми се, браћо, да мени предстоји испунити ону реч 
еванђелску која каже: Добар пастир полаже душу своју за овце своје. Боље ће бити, дакле, да ја сам 
положим душу своју за све вас и да добровољно предам тело своје да га убију, него да ви пропаднете 
од глади и од мача“ . Након што се предао цару Самуилу, Јован Владимир беше заробљен и одведен у 
Преспу, где га бацише у тамницу. 

 У Преспи Теодора Косара, ћерка цара Самуила,за коју кажу да је била тиха и скромна, умела је, 
вероватно из поштовања према заточеницима, обилазити сужње свога оца. Приликом обиласка 
тамница, срела је и српског кнеза Јована Владимира. По записима, лепота, младост и кроткост српског 
кнеза опчиниле су Косару, те она поче да га стално посећује и заљуби се у њега. Косара је од свога оца 
тражила да се уда за Јована Владимира на шта цар Самуило пристаде, те пусти Јована Владимира из 
тамнице. Теодора Косара и Јован Владимир венчали су се у Преспи, одакле су отишли у Дукљу из које 
су мирно владали српским земљама. 
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 Године 1014. цар Византије Василије II покренуо је велику војску и кренуо на цара Самуила. 
До, испоставиће се, одлучујуће битке дошло је на планини Беласици (тромеђа данашње Бугарске, 
Грчке и Македоније) у којој је византијска војска, до ногу, потукла војску цара Самуила. Убрзо након 
Самуиловог пораза на Беласици, уследила је и Самуилова смрт, након што је видео своје, од стране 
Византинаца, ослепљене војнике. Самуила је наследио његов син Радомир, али њега је свргао, како би 
се докопао власти, брат од стрица Владислав. Владислав позва српског кнеза к себи, а по посланицима, 
посла и златни крст, као доказ да су његове намере часне. Поучена злоделом учињеним над својим 
рођеним братом, сигурно и слутећи ко је творац тог чина, Косара је одговарала Јована Владимира од 
понуђене му посете. Упамћен је одговор Јована Владимира цару Владиславу: „Знамо да Господ наш 
Исус Христос, који је за нас пострадао, није на златном или сребрном Крсту распет био, него на 
дрвеном. Ако ти је, дакле, вера права и речи истините, пошљи ми по свештеним људима Крст од 
дрвета, и на веру у име Господа нашег Исуса Христа, уздајући се у Животворни Крст и Часно Дрво, 
доћи ћу“.Након што су му пренете речи српског кнеза, цар Владислав посла дрвени крст. 

  Јован Владимир, ношен вером, крену у Преспу бугарском цару и стиже у град. Но, испред 
једне цркве, по наређењу цара Владислава, 22. маја 1016. године, српском кнезу одсекоше главу. Тада 
је, ту пред црквом, како кажу, Јован Владимир узео своју главу, ушао у цркву и рекао: „У руке Твоје, 
Господе, предајем дух мој!“Тело Јована Владимира најпре је било је сахрањено у Преспи, али је,убрзо, 
пренето у Дукљу. 

 Вест о смрти кнеза Јована Владимира силно је потресла све српске земље. Теодора Косара оде 
у манастир и замонаши се где, до смрти, остаде под монашким именом Марија. Драгомир, стриц 
Јована Владимира преузео је, накратко, власт у Дукљи и спречио цара Владислава да оствари своју 
намеру и себи, са осталим српским земљама, потчини ову област. Цар Владислав је убијен 1017. 
године након чега се некадашње Самуилово царство, чије седиште беше у Охриду, сасвим распало. 
Године 1018. нови владар српских земаља постаје Драгомиров син Војислав, зачетник нове владарске 
династије Војисављевић, која ће наставити , поново из Дукље, борбу српског народа за даље јачање 
Србије. 

 Српски кнез Јован Владимир је јако брзо након своје смрти, од стране свог народа и цркве, 
проглашен за светитеља. Тако је постао први владар-светитељ у српском народу. 

  Овај владар је, временом, постао поштован не само од стране верника  православне, већ и 
католичке цркве.  

 Мошти светог Јована Владимира данас почивају у Елбасану (у данашњој Албанији), у месту 
које је некада припадало Дукљи - области средњевековне Србије. Глава светог Јована Владимира 
данас почива на Светој Гори, у бугарском манастиру Зограф. 

 Дан светог кнеза српског Јована Владимира је, по календару Српске православне цркве, 4. јун 
(22 мај). 

 

Текст припремио: Владислав Петковић, професор историје
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СПОРТ И АКТИВАН ОДМОР 

-ВАЖНО ЈЕ КАКО ЖИВИМО- 

 

 

 

Спорт у Србији има богату и разноврсну традицију, а спортисти Србије су већ постали бренд. Србија, 
као спортска нација, пружа одличне могућности професионалним спортистима, као и рекреативцима, 
да уживају у разним активним садржајима и да се одмарају у покрету.  

СПОРТ у туристичкој понуди заузима веома значајно место. Дух спортског надметања, узбуђења 
спортских догађаја, изузетни услови далеко од градова, опуштања у бујном зеленилу , чист ваздух… 

АКТИВАН ОДМОР представља оно активно путовање блиско природи које неко започиње из 
познатог окружења да би срео непознате људе и посетио непозната места, са циљем истраживања, 
учења, пословања, комуникације, рекреације или спорта. 

-ЖЕЉЕ КОЈЕ НАС ПОКРЕЋУ- 

Жеље су оно што обликује наше понашање, оно што даје мотивацију и људе води напред ка неким, 
нама битним, циљевима, које, када постигнемо, осећамо задовољство. 
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Савремени живот подразумева мало кретања, а више седења, па је бављење различитим физичким 
активностима у данашње време постала потреба, а физичка кондиција основа за добро здравље. Свако 
активност бира према сопственом афинитету, а неке од могућности су: 

� ПЕШАЧЕЊЕ И ПЛАНИНАРЕЊЕ - Једну земљу, њене становнике, културу и историју најбоље 
ћете упознати пешачењем и планинарењем. Планинарска друштва нуде велики број 
атрактивних програма и тура. Уз присуство искусног водича, услуге могу користити и 
почетници. 
 

� АЛПИНИЗАМ И СПОРТСКО ПЕЊАЊЕ - Препоручљиво за искусније планинаре у зимским 
условима. 

� СКИЈАЊЕ И СНОУБОРДИНГ, ПАДОБРАНСТВО И ПАРАГЛАЈДИНГ  су најатрактивнији 
спортови  у Србији. Уз помоћ инструктора, туристи могу да доживе и ову врсту искуства .  

� СПОРТСКИ КАМПОВИ – Концепт који је прилагођен реализацији  спортских активности  и 
има социолошки, васпитни, психолошки и едукативни карактер. 

Нaша препорука: СТАРА ПЛАНИНА 

Стара планина удаљена је од Ниша свега 70км. Фасцинантна лепота нетакнуте природе чини Стару 
планину најлепшом планином источног дела Србије. Представља природну границу са Бугарском, са 
највишим врхом Србије – Миџор 2169m. Привлачна је у свако доба године. 

ПРОЛЕЋЕ – Пружају се непрегледни пашњаци, златоносни потоци, старе шуме, плантаже боровница. 
У ведро јутро поглед иде све до плавог Дунава. Задржала је своју тајновитост, своја света места , 
древне обичаје, слободу и бесконачност. Планинари и пустолови, авантуристи и природњаци, мали и 
велики, враћају јој се изнова и изнова. 

ЛЕТО - има повољну климу и лети, па је 
право задовољство шетати по њој. 
Мирисне траве, кантарион, мајчина 
душица, бројне врсте орхидеја, лептири. А 
када вам понестане даха од пешачења и 
када зажелите да се одморите, 
добродошли сте у траву, међу бубамаре, и 
само испружите руку и већ имате 
квалитетан воћни оброк у виду боровница, 
дивљих малина или брусница. Биће то 
тренутак када ћете схватити ДА СМО ДЕО 

ЗЕМЉЕ И ЗЕМЉА  ЈЕ ДЕО НАС. 

ЈЕСЕН - ако никада нисте имали такво 
искуство, онда замислите како се 
километрима око вас пружају стогодишње 
шуме, гребени, као и планински потоци, 
водопади, невероватне лепоте - то је Стара 
планина. Са њених падина стада коња 
долазе на кладенац и готово да можете 
осетити отварање лишћа на ветру. 
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ЗИМА - на висовима око Миџора и Бабиног 
зуба снег се задржава око 150 дана у 
години. Љубитељи скијања могу изнајмити 
комплетну скијашку опрему, ангажовати 
инструкторе и обавити неопходне поправке 
и одржавање опреме. Најмлађима је 
препуштен забавни скијашки парк на 
Марковој ливади. За љубитеље екстремних 
спортова, Стара планина пружа могућност 
за брдски бициклизам, вожњу џиповима, 
параглајдинг, док остали заљубљеници у 
природу имају прилике да уживају у 
планинарењу, сакупљању лековитог биља, обиласку бројних водопада и другим активностима. 

СМЕШТАЈ И УСЛУГЕ: STARA PLANINA Hotel & Spa 4*, ХОТЕЛ БАБИН ЗУБ, ПЛАНИНАРСКИ 

ДОМ БАБИН ЗУБ. 

Туристичка секција, ученици: Микуловић Матеја и Станковић Александар IV 1 
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Млади посластичари 

 

Угоститељско-туристичка школа је дана 06.12.2017. имала част и задовољство да угости 
познатог посластичара Здравка Гавриловића . Гостовање овог врхунског мајстора свога заната и 
освајача бројних награда и признања је организовано у оквиру пројекта под називом „Млади 
посластичари“.Циљ пројекта је првенсвтвено избор најбољег младог посластичара, али и 
популаризација образовног профила посластичар и мотивисање младих да се баве овим занимањем 
.Пројекат је покренула компанија „Дијамант“, чији је бренд амбасадор управо Здравко 
Гавриловић.Овом приликом је Здравко Гавриловић одржао и мастер клас за ученике образовног 
профила посластичар прве, друге и треће године, што су они са великом пажњом испратили. 

 

У оквиру пројекта организовано је и интерно школско такмичење на коме је своје знање и умеће 
приказало шест посластичара друге и треће године.Стручно око Здравка Гавриловића посматрало је и 
оцењивало како припремају и декоришу  „Краљевски  мињон“ и „Паризер крем“ следећи ученици: 
Митић Дајана, Митић Ема, Агушевић Невена, Пржић Снежана, Цакић Наталија и Ђорђевић Немања. 
Сви ученици су припремили врхунски свој рад, што је Здравку јако отежало посао, али је на крају, 
ипак, изабрао три најбоља посластичара, а то су: Митић Дајана из одељења II1, Ђорђевић Немања и 
Пржић Снежана из одељења III1.Финално такмичење ће бити одржано априла 2018.године, када ће 
учествовати најбољих 15 ученика из свих школа, учесница пројекта.Најбољи млади посластичар ће 
бити награђен стипендијом у износу од 200.000,00 динара, коју додељује компанија „Дијамант“. 

Ученике за такмичење су припремале наставнице посластичарства Бранка Плавшић и Тамара 
Ристић, а организацију догађаја је извршила координатор практичне наставе Маријана Андрејић уз 
подршку директорке школе Сузане Стојановић.  
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„Ваља се“  – Народне поуке и пословице о јелу 

 

Као неписана правила понашања, која се преносе са колена на колено,народне поуке су 
својеврсни духовни стуб око којег се градила колективна свест нашег народа. Такве поруке регулишу 
понашање у свим сферама живота, а у погледу јела, из њих израња читав народни бонтон који упућује 
на то како се „ ваља“  или „не ваља“  понашати приликом јела, односно треба односити према јелу. 
Примери поука и пословица о јелу, прикупљени из обимне етнолошке грађе, упућују на схватање 
уврежено у народној свести и пракси о храни уопште, као услову опстанка, као божанском дару који 
ваља поштовати као светињу. 

 Понашање за софром 

Непристојно је: 

• Сести за софру пре старијег 
• Јести неопраним рукама 
• Захватати боље и веће парче испред другог 
• Јести више јела него хлеба 
• Мрвити хлеб 
• Говорити са пуним устима 
• Смејати се, церекати и кревељити 
• Свађати се за време јела 

 
Веровања (Заштита од зла) 

 
• Не ваља бацати хлеб – јер тако бацаш своју срећу а и грехота је 
• Не ваља јести лежећи, јер ћеш се разболети 
• Не ваља газити мрве, слути на сиротињу 
• Не ваља бити алав на јело, јер то слути на зло 
• Не ваља деца да једу мозак јер ће бити заборавна 

 
Изреке о јелу 
 

• Човек не живи да једе, већ једе да живи. 
• Богат једе кад хоће, а сиромах кад може. 
• Како удробиш, тако ћеш и кусати. 
• Не тражи хлеба преко погаче. 
• Не пече питу ко уме, него ко има. 
• Ко о чему, баба о уштипцима. 
• Старо месо, добра чорба. 
• Што је масније, то је часније. 
• Купус, репа и сланина, то су браћа и дружина. 
• Ко купус сади и крмачу храни, не боји се глади. 

 
Текст припремила: Јелена Гроздановић , наставник куварства 
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TEX-MEX 

Кухиња Теx-Меx је избор америчких 
каубоја чија је изворна мексичка кухиња 
прилагођена укусу који је њима, као 
придошлим Европљанима, највише 
одговарао. 
Ради се о једноставној кухињи, али изузетно 
укусној, коју карактеришу лака припрема и 
једноставни састојци. То је кухиња која може 
да се допадне свима, чак и онима са 
традиционалним укусом. Управо због тога 
теx-меx кухиња је идеална за једну вечеру са 
пријатељима или породични ручак. И не 
само то, многе изазовне идеје могу се 
искористити за елегантне аперитиве или за 

ужине.  
Састојци до којих је лако доћи, брза и једноставна припрема, оригиналност и традиција - уз мало 
маште у аранжирању и сервирању, као и пријатна атмосфера, пружа нашим гостима незаборавно вече 
и сигурни успех нашег гастрономског избора. 
 Укус, али и забава за шпоретом нису у супротности са уравнотеженом дијетом: поврће, месо, 
махунасто поврће, цереалије и риба присутни су у пођеднакој мери у овим традиционалним јелима. 

 
МЕКСИЧКЕ ТОРТИЉЕ 

 
Тортиље, танке лепиње направљене од брашна и воде, интегрални су део многих јела теx-меx 

кухиње. 
Служе се уз јела (као код нас хлеб) или се у њих увијају разна јела од меса и поврћа. Најбоље је 

да су јако танке и еластичне. Припрема је наизглед једноставна, али да бисте имали савршене 
резултате неопходно је добро развући тесто оклагијом и водити рачуна приликом печења. 

Свакако је најједноставније користити већ готове тортиље које се могу купити у 
супермаркетима. 

 

БУРИТОС СА ПОВРЋЕМ 

ВРЕМЕ  ПРИПРЕМЕ: 1х 15 мин 

ЗА 6 – 8 ОСОБА 

• 24 тортиље од пшеничног брашна 
• 2 главице црног лука 
• 6 малих тиквица 
• 700г шампињона 
• 4 парадајиза 
• 2 чена белог лука 
• ½ струка целера 
• сок од 1 лимуна 
• љута алева паприка 
• 350г ренданог полутврдог сира 
• 1 веза коријандера или першуна 
• маслиново уље 
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Оперите поврће и ситно га исецкајте. Тиквице исеците на танке колутове. Шампињоне 
очистите, исецкајте и попрскајте лимуновим соком.У веЋем тигању пропржите ситно исецкани бели и 
црни лук и целер. Додајте затим тиквице и шампињоне и повремено мешајте. Парадајиз ољуштите, 
исеците га на коцкице и додајте осталом поврћу; посолите, побиберите и зачините алевом паприком.  

 

 

 

Загрејте тортиље са обе стране у тефлонском тигању, па стављајте преко динстано поврће, поспите 
ренданим сиром и млевеним коријандером, затим пресавијте тортиље на пола или их уролајте. 
Подмажите уљем ватросталну посуду и поређајте у њу бурритос. Пеците у претходно загрејаној рерни 
(160°Ц) петнаестак минута. 

ДЕСЕРТ - ПРЖЕНЕ БАНАНЕ 

ВРЕМЕ  ПРИПРЕМЕ: 30 мин 

• 3 банане 
• 1 кашика бутера од кикирикија 
• 50г бутера 
• 2 дл слатке павлаке 
• 2 касике шећера у праху 
 

ГЛАЗУРА 

• 1,5 дл рума 
• 4 кашике браон шећера 
• ½ кашичице цимета 
• ½ кашичице мускатног орашчића 
• со 

Ољуштите банане и исеците их уздуж на 4 дела. 
Подмажите тигањ бутером од кикирикија, поређајте 
банане и ставите преко њих комадиће бутера. Пржите 
банане окрећући их више пута док не добију златно жуту 
боју. Иазвадите их из тигања и држите на топлом. У тигањ 
у коме сте пржили банане сипајте рум, додајте браон 
шећер, цимет, мускатни орашчић и мало соли. Кувајте на 
средњој ватри док не добијете гушћу глазуру. Прелијте 
банане овом глазуром и украсите слатком павлаком коју 

сте умутили са шећером у праху. Служите топло. 

Текст припремила: Милица Бероња, наставник куварства
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Где су?  Шта раде? 

 

Редакција часописа „Полет“ ће својим читаоцима представити некадашње ученике 
Угоститељско-туристичке школе, а данас младе, успешне људе. 

 

 Моје име је Давид Станојевић.Рођен сам 1983. године у 
Нишу. Говорим два страна језика, енглески и италијански  . 
Угоститељско-туристичку школу у Нишу завршио сам 2002. 
године, смер угоститељски техничар. 

 Након завршене школе и одслуженог војног рока, запловио 
сам у воде туризма и угоститељства, почевши као конобар, затим 
бармен, преко рецепционера до менаџера смештаја, па до тренутне 
позиције - менаџера хотела високе категорије. Тај пут је трајао 
неких 15 година, али су се, на крају, рад, труд, упорност, 
непрестано усавршавање и љубав према послу  исплатили. Такође, 
велику улогу у мојој каријери заузима и рад на преокоокеанском 
броду, који је од изузетног значаја уколико неко жели да се 
професионално бави овим послом. 
 

 
 Бити  менаџер у туризму и угоститељству, значи бити добар домаћин, окружен људима који 
очекују квалитетну услугу, адекватне савете, добар маркетинг, флексибилност у раду, оштрину у 
одлукама, стимулацију за тимски рад и координацију свих сектора у хотелу. Лако је продати готов 
производ, али тешко је продати услугу . Или, можда није? Може бити и лако,  али ако иза те услуге 
стоји тим, јер у суштини шта су уопште хотел, ресторан, бар, пуб, кафана ...  Обична грађевина која 
ако, нема људе, који ће је покренути, пружити услуге, напунити, угрејати и дисати са њом, она не даје 
резултате.   
 
 Постати менаџер хотела високе категорије није свакако лак пут , али је на неки начин забаван и 
пун изазова. Наравно, захтева велико искуство и доста одрицања,  а почиње полирањем прибора. У 
школи треба посветити посебну пажњу практичној настави,  јер,  кроз теорију се учи, а на пракси 
примењује. 
 
 Сматрам да је посао у туризму и угоститељству врло  интересантан и привлачан, с обзиром да 
пружа низ разних задовољстава,  почев од упознавања нових људи, култура, језика, као и разних 
обичаја. Како сваком послу треба бити максимално посвећен, тако је и ова грана вредна тога.  
 
 И, сада, када бих поново бирао, изабрао бих исто! 
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Уметници у нашим клупама

 
Договор 

 
Тако је било договорено  
и ја сам ти поверовала 
када си ми у пет ујутру 

обећао да ћемо отпутовати 
нашим малим, имагинарним бродом  

и да ћемо плесати занесени 
запањени спојем неба и Земље 

да ћемо се пети по стрмим пределима 
најризичнијих места 

да ћемо бити читава књига 
универзум шарених корица 

нека нова 
другачија поезија тинејџера 

или драма 
о љубави без биоскопа 
заједничких клупa 

паркова 
другачијих од осталих парова 

да ћемо сијати 
у инат пред њиховим очима 

бити вечни... 
тако је било договорено 
да ме вежеш уз себе 
и кажеш да баш волиш 

што нисам девојка твојих снова 
да сам боља од ње 

и да си баш срећан што сам таква 
несавршена и чудно твоја 
од темена до стопала… 
тако је и било договорено 

и ја сам ти поверовала и прогутала слаткоћу 
и велике речи 
из малих уста 

иако обоје знамо да 
толико изговорене лепоте 

и не може  
да буде стварно. 

 

Емилија Васић II5
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Што је ноћ мрачнија, то су звезде сјајније 
 

Такмичење у беседништву, у организацији Прве нишке гимназије „Стеван Сремац“, за 
ученике средњих школа и студенте универзитета, одржано је 27.11.2017. године, а нашу 
школу представљала је Кристина Божиновић, ученица одељења I/5, коју је припремала 
наставница српског језика Александра Ђорђевић. 

Тема беседе била је: „ Што је ноћ мрачнија, то су звезде сјајније ” ( Достојевски). Слика света 
у коме живимо је мрачна, али су вредности које желимо да заступамо због тога сјајније. Од 
изузетног је значаја да млади људи заступају и бране универзалне вредности, а један од 
најважнијих задатака школе је да ученицима у томе помогне. 

У јакој конкуренцији, с обзиром да је било 18 учесника, уз подршку родитеља, професорке 
Александре Ђорђевић и директорке школе Сузане Стојановић, наша Кристина освојила је 
треће место и тиме постигла велики успех. 
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Мостови међу генерацијама 
 

 У четвртак, 14.12.2017.године, ученици Угоститељско-туристичке школе у Нишу, подржани 
професорима Марином Божановић и Небојшом Китановић и директорком Сузаном Стојановић, 
посетили су кориснике Геронтолошког центра у Нишу.  

 Једночасовно дружење под називом „Мостови међу генерацијама“ показало је да припадници 
млађег и старијег узраста и те како могу лепо да се друже, певају и играју заједно. 

 

 

 Присутне ученике и  кориснике Геронтолошког центра најпре је, у име свих ученика и 
колектива школе, поздравила директорка Угоститељско-туристичке школе  Сузана Стојановић, а 
потом је пригодним речима присутне поздравила и потпредседница Ученичког парламента 
Угоститељско-туристичке школе Анастасија Шотић. 

 Она је, затим, корисницима Геронтолошког центра уручила симболичне поклоне у виду 
друштвених игара, а потом су ученици све присутне послужили колачима. 

 Званични програм почео је наступом четири ученице: Стефане Трајковић, Милице Петровић, 
Саре Јовановић и Адриане Тошић, које су отпевале четири народне песме, подржане бурним 
аплаузима присутних корисника Геронтолошког центра. 

 Снажне емоције и позитивне вибрације изазвао је наступ школске фолклорне групе „Полет“, 
која је сплетом српских игара, одушевила све присутне. 

 Дружење је завршено, тако што је коловођа Милош Јовановић, ученик одељења III/3, позвао 
присутне да сви заједно одиграју „Ужичко коло“. 
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Микрофон је наш и/или покажи нам шта знаш 
 

На мало другачији и веселији начин смо испратили претходну 2017. годину. За ученике 
смо приредили програм МИКРОФОН ЈЕ НАШ ИЛИ  ПОКАЖИ НАМ ШТА ЗНАШ, која је 

уједно била и 
хуманитарна акција за 
лечење Анђеле Врбић, 
која болује од малигног 
тумора коштаног ткива. 
Такмичаре који су 
пажљиво бирали начин 
на који ће се најбоље 
представити је оцењивао 
петочлани жири у 
следећем саставу: 

Мирослав 
Милосављевић, 

наставник агенцијског и 
хотелијерског пословања, 

Данијела Петровић, наставник француског језика, Марија Николић, наставник српског језика 
и књижевности, Радмила Илић, педагог школе и Александра Стојковић, ученица III-4. 
Анастасија Шотић, 
потпредседница Ученичког 
парламента, све присутне је 
поздравила 
цитатом:"Таленат даје Бог, 
будите захвални. Славу вам 
дају људи, будите скромни. 
Обмане дајете сами себи, 
будите пажљиви." 
Учесници програма су: 
Кристина Божиновић I-5, 
Дијана Зечевић IV-1, Марко 
Марковић IV-3, Невена 
Агушевић II-1, Урош Ценић 
II-1, Петар Мирковић IV-3, 
Алекса Поповић III-1, Божана Саћиповић IV-5,  Софија Ивановић II-6. Прва три места су 
заузели: Божана Саћиповић, Алекса Поповић и Урош Ценић. Они су очарали жири, а по 
завршетку програма, директорка Сузана Стојановић је поздравила све присутне, поделила 
награде и захвалила свим присутнима. 

Анастасија Шотић IV-3, потпредседница Ученичког парламента 



 

 

 

  
      16 

 

  

Спакујте снове у кофере 
 

Екскурзија ученика трећег и четвртог разреда школске 2017/18.године изведена је на релацији Ниш – 
Будимпешта – Сентандреја – Будимпешта – Ниш, у периоду од 17.10.2017.године до 
20.10.2017.године, у организацији ТА „Нишекспрес“ из Ниша. 
 Од 81 пријављеног ученика, на пут је кренуло 79 ученика, 7 одељењских старешина и директор 
школе, као пратиоци групе. На пут су кренули и два туристичка водича „Нишекспреса“, Вишња 
Стојановић и Марина Томић, четири возача и лекар. 
 Из Ниша, са паркинга код Амана, кренули смо у 5:00 сати, као што је планирано, после 
прегледа оба аутобуса од стране саобраћајне полиције ПУ у Нишу.  
  У 14:20 ушли у Европску унију, односно у Републику Мађарску.  
 Република Мађарска има 10,5 милиона становника, граничи се са 7 држава. Део Панонске 
равнице, територију данашње  Мађарске, населили су Угари у IV веку, а на овом подручју су, током 
историје, живели и други народи: Авари, Хуни, Арпадовци (чак око 1000 година). У Мађарској живи 
преко 90% Мађара, а највећа национална мањина су Роми.   Мађарска има преко 1200 језера, од којих 
је највеће и најлепше језеро Балатон, дугачко 77км и широко 14км.  Кроз Мађарску протичу и две 
велике реке, Дунав и Тиса. Најважнија привредна грана у Мађарској је пољопривреда, док је у самој 
Будимпешти туризам доминантна привредна грана. 
 У главни град Мађарске смо стигли око 16:45 сати. Упознавање Будимпеште је почело 
панорамским разгледањем града, уз причу туристичког водича. Будимпешта је трећи главни град кроз 
који протиче Дунав (Братислава, Беч, Будимпешта, Београд, Букурешт – 5 главних градова на Дунаву, 
чији називи почињу словом Б). Будим је на брдовитом делу, а Пешта у равници. Спаја их Дунав и тако 
чине Будимпешту. Седам мостова има; први је изграђен ланчани или сечењи мост, а остали мостови 
су: Ержбет, Ракоци, Маргитин мост, Мост ослобођења, Петефи и Арпадов мост.  
 

 
 
У Будимпешти живи 1 700 000 становника. Већина зграда је у неоготском стилу, па и зграда 
парламента, који је други по величини у Европи. Панорамско разгледање града обухватило је следеће: 
Неп стадион, који од 2002.године овај носи име једног од највећих фудбалера Мађарске – Ференца 
Пушкаша,  Трг хероја, Андраши булеваар, Трг Октагон, Пратерски точак и др. Преко пута Трга 
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хероја, на почетку Андраши булевара, налазе се амбасаде многих земаља. Најлепша зграда, са великим 
балконом, на најлепшем месту је зграда српске амбасаде, коју је држава Србија добила захваљујући 
песнику Јовану Дучићу. Наиме, нека богата мађарска грофица је била заљубљена у српског песника и 
поклонила му је своју вилу. Јован Дучић је зграду касније поклонио држави Србији.  
 

 
 
 У хотел Griff смо стигли око 18:00 сати. Након одмора и вечере, сати,  имали  смо вечерње 
крстарење Дунавом. Пловидба бродом и осветљени призори Будимпеште су слике које се не 
заборављају. Највећи утисак на све нас поново је оставила зграда мађарског парламента.  
 
 Други дан свог боравка у Будимпешти започели смо доручком, након чега смо кренули у 
разгледање града.  
 
 Некада су Будим и Пешта били засебни градови, а постојаo  је и трећи град под називом 
Римски град. 1873.године ова три града су уједињена и настала је Будимпешта, један од 
најпосећенијих градова у Европи,  а број туриста се из године у годину повећава, тако да је у првих 6 
месеци ове године 13% више туриста у односу на исти период прошле године.  
 
 Дунав симболично зову главном улицом, јер пролази кроз целу Будимпешту. Будимпешта 
има 23 кварта и то, 16 на пештанском и 7 на будимском делу града.  Некада су Срби заузимали 
важно место у животу Будимпеште, па је у подножју Гелертовог брда у Будиму постојала српска 
православна црква Светог Димитрија, као и кафана „Златни јелен“, у којој су често боравиле 
знамените личности наше историје: Вук Караџић, Јаков Игњатовић, Шандор  
 
Петефи и др. Власник кафане био је Сима Игњатовић. Срби су живели у делу који се звао Табан на 
Будиму. 1945.године, на самом крају Другог светског рата, овај део града је највише страдао у 
свакодневним бомбардовањима, па је тада порушена и црква Светог Димитрија.   
 
 Најинтензивнија изградња у Будимпешти била је у XVII веку, у време владавине аустроугарске 
царице Марије Терезије. 
 
 У преподневним сатима смо обишли: брдо Гелерт, Цитаделу, Стари Будим, рибарски бастион, 
Краљевски дворац, Градски парк и др. 
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 Брдо Гелерт је најближе центру града, подручје мира и тишине, богате и лепе природе. 
Гелертово брдо је добило име по епископу који је у X, XI веку донео религију на ове просторе. 
Цитадела је некадашња аустријска касарна. Велики кип на будимском брду је један од последњих 
социјалистичких симбола у Будимпешти. 

На видиковцу смо провели око пола сата, од 9:45 до 10:15 и лепо време искористили за 
обилазак и фотографисање.  
 Иначе, главна туристичка 
сезона у Будимпешти су јесен (од 
септембра до децембра) и пролеће 
(од априла до јуна). Има све више 
манифестација, сајмова, 
фестивала и у другим деловима 
године, тако да је ове године, 
крајем јуна, одржано Светско 
првенство у воденим спортовима, 
а почетком августа сваке године 
одржава се трка формуле 1 – 
„Hungaro ring”. У јесен се одржава 
и велики Гастро-фестивал, као и 
Сајам вина. Бир-фест, на коме 
доминирају баварска пива, 
одржава се у летњим месецима. 
Ту су још и фестивали чоколаде, 
кобасице, занатских занимања и др. 
 За обилазак рибарског бастиона имали смо нешто више од пола сата, у пратњи локалног 
водича. Обишли смо рибарски зид, цркву Матије Корвина и видели остатке краљевске палате. 
Краљевска палата је изграђена у XVII веку, за време владавине Марије Терезије, да би 1945.године, у 
борбама Немаца и Руса била порушена.  
 Након шетње и фотографисања, у 11:30 сати смо наставили ка Тргу хероја, који се налази у 
пештанском делу града.  
 
 

 Сама вожња Андраши 
булеваром је посебан доживљај. 
Авенија Андраши се састоји из три 
дела. Управо због овог широког 
булевара, Будимпешту зову Источни 
Париз. Гроф Андраши је живео у 
Паризу, а када се завршила револуција 
1849.године, вратио се у Будимпешту и 
изградио многе паркове и булеваре.   
 На Тргу хероја смо провели око 
45 минута, од 12:00 до 12:45 сати. 
Након тога смо кренули у тржни центар 
Кампона, у чијем саставу је и 
Тропикаријум. 
 Нешто више од 3 сата смо имали 
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за обилазак Тропикаријума и Кампоне. Тропикаријум је верни приказ биљног и животињског света 
тропских области. Све нас су одушевили нестварни призори биљака и алги, као и необичне животиње 
изузетно јарких боја и чудесних облика. Најлепше фотографије настале су у Тропикаријуму у коме 
смо се задржали дуже од планираног времена, јер једноставно нисмо могли да се одвојимо од тог нама 
далеког, јединственог и живописног света биљака и животиња.  
 Што се угоститељства и туризма тиче, мађарска кухиња је позната по томе што је веома јака, 
због коришћења многих зачина. Гујаш левеж од говедине је национална чорба, коју многи мешају са 
гулашем, али није исто јело у питању. У чарда вечерима се обавезно служи, а пошто смо имали 
прилике да пробамо гујаш лавеж, можемо да потврдимо да је прави специјалитет.  Омиљено јело 
Мађара су и рибље чорбе. Наш локални водич тврди да се рибље чорбе од дунавских риба и риба из 
реке Тисе веома разликују и он даје предност рибљој чорби од риба из Тисе. Од посластица, поред 
штрудле и кремпите, познати дезерт су Гундел-палачинке. Филују се орасима и чоколадом, а затим 
преливају вињаком, након чега се фламбирају. С обзиром да смо пробали и ову националну 
посластицу, потврђујемо изузетан гастрономски ужитак. Иначе, посластица је добила назив по 
презимену породице Гундел, која је патентирала свој производ. „Гундел“ је данас најексклузивнији 
ресторан у Будимпешти, а исто име носи и овдашња средња угоститељска школа. Најбољи и 
најпознатији мађарски шампањац је торлај. Последњих година се у Будимпешти гради све више хотела 
и ресторана, тако да је велика потражња за угоститељским и туристичким радницима. 
 Из Кампоне смо према хотелу кренули око 18:00 сати. Након вечере и одмора, отишли смо у 
дискотеку. 
 

 
  
 Трећег дана путовања, хотел у Будимпешти смо напустили око 10:00 сати и кренули у 
Сентандреју, која је од Будимпеште удаљена 20км. 
  На путу до Сентандреје прошли смо кроз стари Римски град Аквихум. 1541.године Сулејман 
Величанствени је са својом војском поразио Хабсбурговце и завладао овим подручјем. Све до 
1668.године овде су владали Турци. Иначе, овде су видљиви остаци великог водовода још из доба 
Римљана, а некада је ту била и позната бања Флоријан. Дунав је био граница и звали су га Лимес. Било 
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је, у доба Римљана, много касарни и других војних објеката на овом простору. Прошли смо и кроз 
градић Будаколос, у коме и данас живи неколико српских породица, а постоји и српско православно 
гробље. Ту су и места Естрагон и Вишеград. Сва та места су на Дунаву, а цело ово подручје је познато 
по ловном туризму. Највише ловаца долази из Немачке, Аустрије и Италије. Подручје је познато по 
лепим излетиштима, по веома богатој природи и бујној вегетацији и важним историјским и 
археолошким налазиштима.  
 У 11:00 сати смо стигли у Сентандреју, понос овдашњих Срба. Данас у Сентандреји живи 7-8 
српских породица, а од некадашњих 7 српских цркава остале су две: Пожаревачка црква и Београдска 
црква, како јој је званични назив, а позната је као Српска саборна црква. Улице у Сентандреји су 
поплочане калдрмом, а градић је сличан нашим Сремским Карловцима. У Сентандреји смо обишли: 
Градски трг, споменик Вуку Караџићу, родну кућу Јакова Игњатовића, Београдску цркву, Музеј 
Српске православне цркве (најбогатији музеј Српске парвославне цркве, после Хиландара) и Музеј 
марципана, који је оставио снажан утисак на све нас, о чему сведоче бројне фотографије. 
 У 14:00 сати смо кренули из Сентандреје у Будимпешту, а поподне је било резервисано за 
обилазак улице Ваци и индивидуалне активности. 
 Четврти и последњи дан овог путовања почели смо доручком, а потом и напуштањем 
хотелских соба. Око 9:45 сати смо кренули у тржни центар Autchan (“птица“ на мађарском језику), а ка 
Србији смо пошли у 13:00 сати, а у  Ниш, на паркинг код „Амана“, стигли око поноћи. 

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. 

 

Свих 79 ученика и 7 одељењских старешина се, током сва четири дана, понашало одговорно и 
културно и због тога заслужују све похвале. 

 
Сузана Стојановић, вођа пута 
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Заједничким искуством до савршенства 
 

 У четвртак, 18.01.2018.године Угоститељско-туристичку школу у Нишу посетили су 

реномирани хрватски кувар Ерик Главица и професор посластичарства Ивана Груденић,који су 
ученицима образовних профила кувар, посластичар и кулинарски техничар презентовали нове начине 
припреме и сервирања јела у савременим светским хотелима високе категорије.  
 

Циљ овог практичног предавања 
је био, пре свега, размена знања, 
проширивање општег и стручног 
образовања у функцији струке и 
практичног знања, усвајање 
теоријских и практичних знања 
за припрему, сервирање и 
декорисање јела. 
 Угледни гости из 
Хрватске су упознали ученике са 
савременим начином пословања 
уз подстицање да се труде да 
своје идеје спроведу у дело. 
 
 Из области 
посластичарства, проф. Ивана 
Груденић је припремала 
ресторански десерт панакоту са 
желеом од дуње са додатком од 
лешника, док је кувар Ерик 
Главица припремао Т-бон стек са 
медитеранском салатом.  
 Интересовање ученика за 
овај догађај је било велико, као и 
њихова жеља да науче и 
употпуне своја већ стечена 
знања. Успели смо да овим 
пројектом развијамо и јачамо 
интересовања ученика према 

професији и могућност да љубав према кувању претворе у добро плаћено занимање. 
 Организатори овог пројекта су професорка куварства са практичном наставом Анчица 
Димитријевић, као и школска комисија за сарадњу са привредом и комисија за унапређење квалитета 
наставе и увођење иновација. 
 Цео догађај је изузетно медијски пропрећен. 
 

Текст припремила: Анчица Димитријевић, наставник куварства 

 
 



 

 

 

  
      22 

 

  

Школске вести 
 

У суботу, 2.9.2017. године на Тргу Краља Милана у Нишу одржан је караван у оквиру пројекта 
„Дух младости“, чији је циљ промоција дуалног образовања. Покровитељ пројектра је Министрарство 
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. У панел дискусији учествовале су 
директорка школе Сузана Стојановић и организатор практичне наставе Маријана Андрејић.  

*** 

У понедељак, 4.9.2017. године почела је реализација пројекта „Увођење елемената дуалног 
образовања у школство“, којим је обухваћено 15 ученика школе образовних профила: посластичар, 
конобар, кулинарски техничар и угоститељски техничар. Пројекат је финансијски подржан од стране 
Министарства за међународну сарадњу и развој Републике Немачке, а реализује се у сарадњи 
Балканским бироом из Софије, Република Бугарска.  

*** 

Медијска промоција школе: Објављен чланак „Ниједан човек није острво“, у Просветном 
прегледу,  у четвртак, 7.9.2017. године, а аутори су професорка Маја Граховац и педагог школе 
Радмила Илић. 

 

У недељу, 10.9.2017. 
године одржана је коктел-партија 
поводом славе ГО Палилула у 
Нишком културном центру , а 
нашу школу су представила 4 
ученика одељења III 4, образовног 
профила угоститељски техничар, 
директорка школе Сузана 
Стојановић и организатор 
практичне наставе Маријана 
Андрејић.  

*** 

21.09.2017-23.09.2017.-Сајам 
привреде и предузетништва “Expo Niš 
2017“ одржан је у хали „Чаир“ са циљем да 
посетиоци виде оно што привреда у овом 
крају има да понуди, да постане место 
окупљања пословних људи и 
предузетника, да помогне реализацију 
нових пословних замисли и идеја , да 
поспеши нова улагања у привреду региона. 

Пратеће манифестације су 
биле:Фестивал олдтајмера, Фестивал вина, 
сусрети привредника, презентације, Сајам запошљавања, разне промоције. 
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Угоститељско туристичка школаје имала штанд на овом сајму на коме је презентовала 
постигнућа ученика и промовисала своје образовне профиле.За то су се побринули следећи професори 
са ученицима образовног профила кулинарски техничар, угоститељски техничар и туристички 
техничар:Милан Милојић, Јелена Гроздановић, Јелена Вучковић, Александра Ђорђевић, Дејан 
Стојановић, Сузана Ствановић, Ненад Стојадиновић и Марија Николић.Сајам су посетили и други 
професори са својим ученицима, као и директорка школе Сузана Стојановић и координтор практичне 
наставе Маријана Андрејић.  

*** 

Од среде, 27.9.2017. године до уторка 3.10.2017. године одржана је спортска манифестација  
„Медијана фест“, у организацији ГО Медијана. Већи број ученика наше школе, које су припремали и 
водили професори физичког васпитања Милош Жугић и Ненад Филиповић, учествовао је у екипним и 
индивидуалним дисциплинама, а највећи успех су постигли атлетичари: Ксенија Радуловић, Никола 
Младеновић, Дијана Зечевић и  Катарина Коцић.  

*** 

У петак, 29.09.2017. 
године , у склопу пројекта 
„Увођење елемената дуалног 
образовања у школство“ је  у 
школској радионици Маргер 
одржана радионица 
„Предузетничка пракса – пут у 
свет рада“, намењена 
првенствено менторима из 
партнерских привредних 
објеката. Предавање о овој теми 
је одржао Михаел Милер који 
ради у Занатској комори 
Кобленц, у Немачкој,  у обасти 
радне педагогије. Семинару су, 
поред ментора из привреде,  
присуствовали и директорка 

школа Сузана Стојановић , педагог Радмила Илић , координатор практичне наставе Маријана 
Андрејић, помоћник директорке Небојша Китановић, наставница куварства Јелена Гроздановић, 
наставница посластичарства Бранка Плавшић и наставник услуживања Дејан Стојановић. 

Организацију коктела је извршила координаторка практичне наставе Маријана Андрејић, а  у 
припреми коктела учествовали су кулинарски техничари одељењa III2,  уз подршку својих наставника 
куварства Милке Ранђеловић и Милице Бероње. За послуживање су били задужени конобари одељења 
III4. заједно са наставницима  услуживања Милошевић Радоицом, Јовановић Владицом и Петровић 
Славишом.  

*** 

У уторак, 3.10.2017. године у Београду је одржан састанак представника ученичких 
парламената Републике Србије, повод обележавања „ Дечије недеље“ а представнице наше школе биле 
су председница ученичког парламента Кристина Јанковић и заменица председнице Анастасија Шотић. 
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У среду, 04.10.2017. године у Историјском 
архиву организованa је промоција часописа 
“Пешчаник“ бр. 15. Целокупна организација 
коктела поверена је нашој Угоститељско-
туристичкој школи. За организацију коктела се 
побринула координатор практичне наставе 
Маријана Андрејић.У реализацији коктела 
учествовали су ученици одељења II2 (кувар), и III3 
(кулинарски техничар), који су припремали храну у 
виду различитих врста канапеа и ноазета од меса, 
заједно са наставницима куварства: Милком 
Ранђеловић, Милицом Бероња и Зорицом 
Дурмишевић. Такође су учествовали и ученици 
одељења  III1 (конобари),  који су помогли у 
послуживању хране и пића, заједно са наставником услужвања Дејаном Стојановићем.  

*** 

У четвртак, 5.10.2017. године, председница ученичког парламента Кристина Јанковић 
присуствовала је седница ученичких парламената у сали Нишавског управног округа, где их је 
поздравио градоначелник Ниша Дарко Булатовић. Тема састанка је била „Међугенерацијска 
пријатељства – мој допринос“. 

*** 

Медијска презентација школе: гостовање директорке школе Сузане Стојановић у Јутарњем 
програму РТВ Bella amie, поводом обележавања Светског дана хране и сарадње са ОШ „Др Зоран 
Ђинђић“ из Брзог Брода, у среду, 11.10.2017. године.  

*** 

У четвртак, 12.10.2017. године, у ОШ 
„Др Зоран Ђинђић“ у Брзом Броду, свечано је 
обележен Светски дан хране, 16. Октобар. 
Нашу школу представљало је 14 ученика свих 
образовних профила, 2 професора и 
директорка школе.  

*** 

Медијска промоција школе: Објављен 
чланак „Здравом храном до здравог живота“, 
у Народним новинама,  у четвртак, 
12.10.2017. године.  

*** 

У четвртак, 12.10.2017. године Јавно комунално предузеће Градска топлана прославило је своју 
крсну славу Михољдан. Том приликом припремљен је коктел, а целокупна организација коктела 
поверена је Угоститељско-туристичкој школи из Ниша. Своје вештине и знање стечено током 
школовања имали су прилику да покажу кулинарски техничари одељења II/2 и IV2, уз стручну помоћ 
својих наставника куварства Бероња Милице и Ранђеловић Милке. Свој допринос успешној 
организацији коктела дали су и угоститељски техничари одељења IV3, а све под надзором наставника 
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услуживања Радојице Милошевић и Јовановић Владице. Целокупну организацију коктела извршила је 
организатор практичне наставе Маријана Андрејић. 

 

 

У петак, 13.10.2017. године, двоје ученика наше школе, Андрија Анђелковић и Софија 
Ивановић су одабрани на јесењем конкурсу TEDed, у организацији Америчког кутка Ниш.  

*** 

Медијска промоција школе: Објављен чланак „Млади угоститељи под будним оком ментора“, 
у Народним новинама,  у понедељак, 16.10.2017. године.  

*** 

Од уторка 17.10.2017. године, до петка 20.10.2017. године изведена је екскурзија за ученике III 
и IV разреда, на релацији Ниш – Будимпешта - Сентандреја – Будимпешта – Ниш.  

*** 

У четвртак, 19.10.2017. у Специјалној школи са домом ученика „Бубањ“, која ради на 
територији Градске општине Палилула у Нишу, свечано је отворен Сензорни парк. Пресецањем траке, 
помоћник министра за науку, Никола Танић,  означио је почетак рада летње учионице, која ће бити у 
функцији рехабилитације деце са сметњама у развоју. 

Тим поводом је уприличен пригодан коктел у самом „Сензорном парку“ за 300 званица. 
Угоститељско туристичка школа је била задужена за  пружање угоститељских услуга. Пиће и храну  су 
професионално  послужили ученици школе ,угоститељски техничари, одељења IV3 ,са својим 
наставницима услуживања Радојицом Милошевић, Славишом Петровић и Владицом Јовановић. А за 
целокупну организацију је била задужена координаторка практичне наставе Маријана Андрејић.  

*** 

Медијска промоција школе: Објављен чланак „Млада Нишлијка против колега из четрдесет 
земаља“, у Народним новинама,  у понедељак, 23.10.2017. године.  

*** 
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Од уторка, 24.10.2017. године, до суботе, 28.10.2017. године  одржано је међународно 
такмичење кулинара у Струмици „ГастроМак“, а нашу школу су представљали ученици Андријана 
Јовановић, Стефан Станковић и Илија 
Пауновић и професорка куварства са 
практичном наставом Анчица Димитријевић. 
Трошкове превоза и смештаја за ученике и 
наставницу обезбедило је Удружење 
угоститељских и туристичких посленика 
ниш, са којим школа има дугогодишњу 
сарадњу.  

*** 

У уторак, 24.10.2017. у Официрском 
дому у Нишу одржана је конференција „Ја 
кажем, остајем у Србији“ у организацији 
Канцеларије за младе Града Ниша. Учеснице 
у панел дискусији биле су ученица III 5 
Даница Пејчић и директорка школе Сузана Стојановић.  

*** 

У петак, 27.10.2018.године одржан је коктел поводом славе Свете Петке у ГО Медијана. 

Ученичка задруга ПОЛЕТ, која ради у Угоститељско туристичкој школи, покренула је 
пројекатпод називом „Ученичко предузетништво у школама“ са циљем унапређивања практичне 
наставе у нашој школи и стицања практичних знања ученика. Настојимо да ученици кроз конкретан 
ангажман стекну функционална знања, одмах примењива за рад у угоститељским и туристичким 
објектима и привреди. Због тога имамо низ додатних активности, као што су: коктели, кетеринзи, 
ангажовање ученика и наставника на сајмовима, манифестацијама и бројним такмичењима. 

 

У оквиру пројекта ораганизован је коктел поводом славе Свете Петке, крсне славе Градске 
општине Медијана. Коктел је организован у Епархијском дому „Свети Сава“ у порти Саборног храма у 
Нишу.Свечаном чину освећена и резања славског колача присуствовало је 300 званица међу којима су 
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били већници Града Ниша и општина, председници свих градских општина, представници градских 
институција, директори установа и предузећа из Ниша и околине и велики број запослених. Славски 
колач пресекао је Владика нишки господин Арсеније. 

Свечаност је улепшала и богата трпеза, која је овог пута била посна, а коју су припремиле 
младе, али веште руке ученика Угоститељско туристичке школе, тј. кулинрски техничари одељења 
IV1, IV2 и III2. Ученике су стручно усмеравали наставници куварства: Арсенков Петар, Јелена 
Гроздановић, Милан Милојић, Снежана Игрошанац и Тијана Томић. Допринос успешној реализацији 
коктела дали су и угоститељски техничари одељења IV3 са наставницима услуживања: Радоицом 
Милошевић, Ненадом Стојадиновићем и Владицом Јовановићем. Целокупну организацију коктела 
извршила је организатор практичне наставе Маријана Андрејић.  

*** 

У уторак, 31.10.2017. године, одржана је коктел-партија у Дому здравља поводом славе Светог 
Луке. Нашу школу представљало је 6 ученика III 1 образовног профила конобар.  

*** 

У петак, 03.11.2017.године, у школском кабинету услуживања, пригодним програмом, 
обележено је 170 година, од како је Петар II Петровић Његош објавио ремек дело наше књижевности 
„Горски вијенац“.Програм је осмислила и припремила професорка српског језика и књижевности 
Александра Ђорђевић, а у програму су учествовали ученици првог разреда: Кристина Божиновић, 
Коста Јанковић, Михајло Перић, Јана Крстев, Теа Ђокић, Јована Јовановић и Сања Јовановић.  

*** 

У уторак, 7.11.2017. године,  44 ученика II III и IV разреда свих образовних профила 
присуствовало је предавању о изради бизнис плана у оквиру пројекта „НаПред“, у школском кабинету 
услуживања.  

*** 

У среду, 8.11.2017. године, почела је реализација пројекта “Моје ДА – Глас разума“ а у 
организацији Центра за развој грађанског друштва „Protectа“ из Ниша, у коме учествују наши 
парламетарци Анастасија Шотић и Андрија Анђелковић.  
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У среду, 08.11.2017.године Војнобезбедносна агенција Министарства одбране обележила је 
свој Дан, у знак сећања на 12. новембар 1939. Године, када је донет Војни закон којим су први пут 
уређене безбедносна и контраобавештајна заштита војске. Прослава је приређена у Дому Војске 
Србије у Нишу.У склопу прославе организован је и коктел за 230 лица , а помоћ при организацији и 
реализацији коктела пружили су ученици и наставници Угоститељско туристичке школе. За 
организацију коктела се побринула координатор практичне наставе Маријана Андрејић.У реализацији 
коктела учествовали су кувари одељења II2 са наставником куварства Миланом Милојићем , као и 
конобари одељења II1 са наставником услуживања Дејаном Стојановићем.  

*** 

У среду, 15.11.2017. године, 26 ученика III и IV разреда свих образовних профила 
присуствовало је радионицама у Официрском дому у склопу пројекта „НиФо туризам“ у организацији 
удружења „Зелени кључ из Ниша“   

*** 

У четвртак, 16.11.2017. године,  поводом Дана Копнене војске и Дана Пешадије у Дому Војске 
Србије у Нишу је одржана Свечана академија,  којој су присуствовали изасланик председника 
Републике Србије Никола Селаковић, министар одбране Александар Вулин, начелник Генералштаба 
Војске Србије генерал Љубиша Диковић са сарадницима, командант Копнене Војске генерал – 
потпуковник Милосав Симовић, представници Града Ниша, локалних самоуправа, верских заједница и 
други гости. У склопу прославе организован је и коктел за 400 лица, а помоћ, при организацији и 
реализацији коктела, пружили су ученици и наставници Угоститељско-туристичке школе. За 
организацију коктела се побринула координатор практичне наставе Маријана Андрејић. У реализацији 
коктела учествовали су кулинарски техничари  одељења IV1 са наставницом куварства Анчицом 
Димитријевић, као и угоститељски техничари одељења IV3 са наставником услуживања Радојицом 
Милошевић. Помоћ при организацији и реализацији коктела су такође пружили ученици одељења II1 
са наставником услуживања Славишом Петровићем.  

*** 

У понедељак, 20.11.2017. године у просторијама Угоститељско-туристичке школе, у Нишу,  
одржан је семинар под називом „Каријерно вођење и саветовање у средњој школи“. Ученици 
Угоститељско-туристичке школе су том приликом припремали и послужили ручак у виду шведског 
стола за 35 учесника семинара .У припреми ручка су учествовали кулинарски техничари одељења III3 
са наставницима куварства Петром Арсенковим, Анчицом Димитријевић и Зорицом Дурмишевић. 
Послуживање ручка  и топлих и хладних напитака за време паузе су извршили угоститељски 
техничари одељења II4 са наставником услуживања Александром Ценићем. За организацију коктела се 

побринула координатор практичне наставе 
Маријана Андрејић 

*** 

У уторак, 21.11.2017. године 
Народно позориште у Нишу обележило је 
своју крсну славу Свети Архангел Михаило 
и то у години када слави 130 година 
постојања.Том приликом приређен је 
коктел, који су припремали и послужили  
ученици Угоститељско-туристичке школе. 
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У припреми коктела су учествовали кулинарски техничари одељења II3 и III3 са наставницама 
куварства Милком Ранђеловић, Милицом Бероња и  Зорицом Дурмишевић. Коктел су послужили 
конобари одељења III1 са наставником услуживања Радоицом Милошевић, а за организацију коктела 
се побринула координатор практичне наставе Маријана Андрејић 

*** 

У понедељак, 27.11.2017.године одржано је такмичење у беседништву у Првој нишкој 
гимназији „Стеван Сремац“, а нашу школу је, више него успешно,  представљала ученица првог 
разреда Кристина Божиновић. Освојила је треће место у изузетно јакој конкуренцији уз подршку 
својих родитеља, професорке српског језика и књижевности Александре Ђорђевић, која је припремала, 
и директорке Сузане Стојановић.  

*** 

У понедељак, 27.11.2017.године, гост наше школе 
био је пица-мајстор из Италије Giuseppe Cotone, који је у 
школској радионици „Маргер“ припремао омиљени 
италијански специјалитет са ученицима образовног 
профила кувар. Гостовање италијанског пица-мајстора 
остварено је у сарадњи са удружењем „Данте Алигијери“.  

*** 

У уторак, 28.11.2017.године, у школском кабинету 
услуживања, одржана је једна од неколико радионица у 
сарадњи са Клубом за оснаживање младих „КОМ 018“, као 
и друге бројне активности, пројекти и волонтирање. 
Радионице су одржане у оквиру пројекта „Уживај 
одговорно – живи сигурно“, који је подржан од стране 
Града Ниша. Обухватају едукацију младих о безбедности у 

саобраћају и вршњачком насиљу, а неки од фацилитаторасу 
били лекари, професори Правног факултета, представници 
Полицијске управе у Нишу и професорка наше Угоститељско-
туристичке школе Марина Божановић.Свим радионицама у 
оквиру овог пројекта присуствовале су две ученице наше 
пколе: Сана Ибишевић и Сандра Јовић. 

У среду, 29.11.2017.године, потписан је Уговор  о 
сарадњи са удружењем „Зелени кључ“ из Ниша у вези са 
пројектом „Млади лидери и караван одрживог развоја – шанса 
за будућност“.  

*** 

У петак, 01.12.2017.године, троје ученика одељења III 4 
присуствовало је предавању о сиди у организацији ГО 
Медијана.  

*** 

У среду, 06.12.2017.године, у школском кабинету 
услуживања одржано је такмичење за ученике образовног 
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профила посластичар у оквиру пројекта „Млади посластичари“.  

*** 

У среду, 06.12.2017.године одржана је Међународна конференција „За безбеднији и сигурнији 
живот жена и девојака“, у свечаној сали Универзитета у Нишу. Циљ конференције је свеобухватна и 
боља заштита жена/девојака/девојчица од насиља и правовремено реаговање институција. 
Конференцији је из наше школе присуствовало девет ученица првог разреда, које је водила 
професорка српског језика и књижевности Александра Ђорђевић.  

*** 

У петак, 08.12.2017.године у школском кабинету услуживања одржана је радионица за ученике 
свих разреда „Заузми став“ у организацији удружења „Боалисти“, а у циљу превентивних активности 
за спречавање насиља међу младима.  

*** 

Од 08.12.2017. до 26.12.2017.године одржан је Светосавски турнир у одбојци за ученике 
основних и средњих школа у Нишу, у организацији Школског савеза за спорт. Угоститељско-
туристичка школа је учествовала у мушкој и женској конкуренцији ученика средњих школа.  

*** 

У уторак, 12.12.2017.години, ученици одељења IV-5, Немања Стевић и Јована Нешовић су 
учествовали у извођењу представе/перформанса форум театра под називом „Ланац“ у препуној сали 
Официрског дома у оквиру пројекта „(Не)могуће – форум театром против насиља и предрасуда, за 
већу безбедност младих“, а у организацији Центра за развој грађанског друштва „Protecta“ из Ниша.  
Догађају је присуствовало 20 ученика наше школе,  професори Мирослав Милосављевић и Драгана 
Минчић, као  и директорка школе Сузана Стојановић.  

*** 

У уторак, 12.12.2017.години, у Официрском дому, одржано је предавање „Значај опште 
информисаности шире јавности о туристичким потенцијалима и културно-историјској баштини, као и 
значај маркетинга у циљу унапређења туризма“ за ученике образовног профила туристички техничар, 
а у сарадњи са удружењем „Зелени кључ“. Предавачи су били Владимир Јовановић и предузетник 
Милан Стојаковић. Са ученицима су биле професорке Татјана Станојевић и маја Граховац, као и 
директорка Сузана Стојановић.  

*** 

У среду, 13.12.2017.године, у просторијама универзитета Сингидунум одржано је предавање на 
тему „Пројектни менаџер – професија будућности“ за ученике Угоститељско-туристичке школе. 
Предавач је био doc. др Горан Авлијаш.  

*** 

У четвртак, 14.12.2017.године, представници Ђачког парламента су, предвођени професорима 
Марином Божановић и Небојшом Китановићем и директорком школе, посетили Геронтолошки центар 
у Нишу.  

*** 
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У четвртак, 14.12.2017.године, у просторијама универзитета Сингидунум одржано је предавање 
на тему „Обмане туриста и како решити проблем“ за ученике Угоститељско-туристичке школе. 
Предавач је била проф.др Радмила Живковић.  

*** 

У четвртак, 14.12.2017.године, ученици и професори Угоститељско-туристичке школе су 
присуствовали претпремијерном извођењу мјузикла „Цигани лете у небо“ у Народном позоришту у 
Нишу. Мјузикл је режирао истакнути нишки глумац Десимир Станојевић, који је пре почетка 
представе поздравио многобројну публику. 

У петак, 15.12.2017.године, у просторијама универзитета Сингидунум одржано је предавање на 
тему „Превенција вршњачког насиља“ за ученике Угоститељско-туристичке школе. Предавач је била 
doc.др Милица Чоловић. Предавањима је присуствовало 38 ученика наше школе.  

*** 

У четвртак, 21.12.2017.године одржане су две радионице о здравој исхрани и болестима 
зависности за ученике другог разреда у организацији удружења „Планет“, у школском кабинету 
услуживања. Радионице је организовао професор хигијене, науке о исхрани и здравствене културе 
Драган Голубовић.  

*** 

У петак, 22.12.2017.године у кабинету услуживања је изведена приредба, поводом 
обележавања 150 година од смрти песника и зачетника француске модерне књижевности. У припреми 
и реализацији приредбе учествовали су ученици трећег разреда: Ђорђе Обрадовић, Сара Цекић, 
Александра Банковић, Теодора Вучковић и Матија Марковић, које су припремале професорка српског 
језика и књижевности Весна Тадић и професорка француског језика Татјана Станојевић.  

*** 

Од 25. 12. 2017.године до 27. 01. 2018.године отворена је III изложба ликовних радова ученика 
основних и средњих школа Ниша у организацији Актива наставника  ликовне групе предмета у 
Регионалном центру.  
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Медијска презентација школе: гостовање потпредседнице Ђачког парламента Анастасије 
Шотић и директорке школе Сузане Стојановић у Јутарњем програму РТВ Bellе amie, у четвртак, 
28.12.2017. године.  

*** 

Медијска презентација школе: гостовање ученице трећег разреда Анђеле Марковић и 
професорке Анчице Димитријевић у поподневном програму РТВ Bellе amie, у четвртак, 18.01.2018. 
године.  

*** 

Медијска презентација школе: директорке школе Сузане Стојановић у Јутарњем програму РТВ 
Bellе amie, у уторак, 23.01.2018. године.  
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