
 

 

  

Основна школа „Јосиф Панчић“ | Мај 2017. 

РЕЧ ПЕТАКА 
 



ШКОЛА 

 

ОШ ,,Јосиф Панчић“ 

 ПРЕ      САД  

 

ТОП 3 најбољих часова: 

 

1. Ликовна култура: 

На часу ликовног ми креативним радом 

развијамо машту, немају сви уметничку 

способност али наставница не оцењује колико 

је рад леп на око већ колико је труда уложено у 

њега. 

2. Техничко и информатичо образовање: 

На техничком морамо да будемо прецизни и 

тачни. Тако развијамо моторику и уредност. 

Овај час је најбољи за неуредне ђаке.  

3. Физичко васпитање: 

На физичком деца се развијају и одморе од свих напорних часова током дана.  

 

Јелена Јовичић V4 

 



Интервију  обављен са наставником математике 

1.Која вам је омиљена марка аутомобила? 

Peugeot, зато што га возим. 

2.Која би сте  место волели да посетите? И зашто? 

Јамајка, зато што волим острва. 

3. Сећате ли се снова ујутру? 

Како кад, а последњи сан ми је био да сам ушао у одељење 5\5 и да су сви добили 5 из 

математике. 

4.Ко вам је дао име? И по коме? 

Име су ми дали мама и тата, а по коме не знам. 

5. Имате ли браћа и сестара? И како се зове? 

Имам сестру млађу 3 године, зове се Јелица. 

6. Имате ли неки таленат који тренутно не користите? 

Да, добро играм баскет, али га више не играм из одређених разлога. 

7. Која је најзанимљивија прича из вашег детињства? 

Када сам као мали због поломљене руке у болници упознао човека који је имао једну 

поломљену и другу ампутирану ногу. Упркос томе он је био јако весео и пун живота.  

8.Које су вам омиљене намирнице и јела? 

Јело пица, а намирница не знам. 

9. Јесте ли добри у кухињи? 

Па не баш. 

Хвала наставнику на искрености и драги читаоци читамо се неком другом 

приликом.  

Сара Јовичић и Анђела Денић V5 

 

INTERVJU DIREKTORA BEOGRADSKOG KARATE SAVEZAINTERVJU DIREKTORA BEOGRADSKOG KARATE SAVEZAINTERVJU DIREKTORA BEOGRADSKOG KARATE SAVEZAINTERVJU DIREKTORA BEOGRADSKOG KARATE SAVEZA    

Danas sam odlučila da odem do beogradskog karate saveza i da porazgovaram sa direktorom i trenerom 

karate kluba ,,čukarički roda ,,.Postaviću neka pitanja za njga i njegov klub. 

Dobar dan! Da li ste vi direktor beogradskog karate saveza?Dobar dan! Da li ste vi direktor beogradskog karate saveza?Dobar dan! Da li ste vi direktor beogradskog karate saveza?Dobar dan! Da li ste vi direktor beogradskog karate saveza?    

Naravno,šta vam treba. 

Da li bi ste bili ljubazni da mi odgovorite na neka pitanja za list Da li bi ste bili ljubazni da mi odgovorite na neka pitanja za list Da li bi ste bili ljubazni da mi odgovorite na neka pitanja za list Da li bi ste bili ljubazni da mi odgovorite na neka pitanja za list REREREREč  PETAKAPETAKAPETAKAPETAKA????    

Želeo bih.  

Prvo nam se prestavite.Prvo nam se prestavite.Prvo nam se prestavite.Prvo nam se prestavite.    



Ja sam Ninoslav Glišić direktor BKS-a i trener kluba čukarički roda. 

Pitanja su sledeća....... 

 
 

 

 

                           

 

 
 

 

Hvala Vam na saradnji!Hvala Vam na saradnji!Hvala Vam na saradnji!Hvala Vam na saradnji!    

 

 

Zašto ste оd svih sportova 

odlučili baš za karate? 

Karate je sport koji se koristi u 

samoodbrani i to mи je bio 

jedini razlog. 

Koliko godina Koliko godina Koliko godina Koliko godina 

trenirate?trenirate?trenirate?trenirate?    

Čini mi se ceo ini mi se ceo ini mi se ceo ini mi se ceo 

život, oko 40 ivot, oko 40 ivot, oko 40 ivot, oko 40 

Kakav uspeh ima vaš klub?Kakav uspeh ima vaš klub?Kakav uspeh ima vaš klub?Kakav uspeh ima vaš klub?    

OdliOdliOdliOdličan! Sad na provenstvu an! Sad na provenstvu an! Sad na provenstvu an! Sad na provenstvu 

Beograda smo imali 19 medalja.Beograda smo imali 19 medalja.Beograda smo imali 19 medalja.Beograda smo imali 19 medalja.    

Koliko puta nedeljno ima ju Koliko puta nedeljno ima ju Koliko puta nedeljno ima ju Koliko puta nedeljno ima ju 

trening takmitrening takmitrening takmitrening takmičari?ari?ari?ari?    

Pet puta nedeljno, a kada su Pet puta nedeljno, a kada su Pet puta nedeljno, a kada su Pet puta nedeljno, a kada su 

takmitakmitakmitakmičenja i 2 puta dnevno.enja i 2 puta dnevno.enja i 2 puta dnevno.enja i 2 puta dnevno.    

Sa koliko godina može da počne da se trenira? 

Može sa 3-4 godine 



ИНТЕРВЈУ  УЧЕНИКА РАЗРЕДА V/6 

 

Питали смо Лену шта би променила у школи, она би волела додатна 2 минута 

одмора. Свиђа јој се што има добро друштво, а не свиђа јој се што су неки 

наставници превише строги. 

Ученику Димитрију се свиђа двориште школе зато што има и кошаркашки и 

фудбалски терен, а не свиђа му се што се сваки дан дешавају туче.  

Питали смо ученицу Мају шта јој се свиђа у школи и она је рекла да је добро 

окружење и да је добро друштво, а не свиђа  јој се то што морамо много да учимо. 

 

Урош Митровић, Вукашин Ћириловић, Ђорђе Тодорић V6 

 

 

Вршњачко насиље између ученика 

• Деведесете против садашњости 

У деведесетим насиље између ученика било је физичко и избијале би туче, али данас насиље је 

вербално и најчешће преко друштвених мрежа као што је Фејсбук, зато што је то најпопуларнија мрежа 

међу школарцима од 11 или 12 година. Најчешће се свађају девојчице, и то често око површних ствари 

као тежина и уопшти изглед тела. Ово је била комплетно другачија ствар у деведесетима када деца 

нису имала овакве друштвене мреже где би могли анонимно да вређају своје вршњаке, и уместо тога 

би избијале туче изван школе и често због другачијих тема.  

• Опасност вербалног насиља на друштвеним мрежама 

Ови анонимни напади против вршњака обично највише повреде девојчице зато што су оне у врло 

критичном стању одрастања и врло су самосвесне о својим површинским особинама као што је 

тежина, и када су вређане због њихове тежине постоји шанса да ће да се окрену опасним начинима да 

смршају као што је булимија и то често доводи до смртних болести. 

• Коме се обратити 
Обично када деца доживљавају вербално или физичко насиље они ће се обратити особи којој највише 

верују, мада пошто су то често пријатељи који не знају шта тачно да ураде у оваквим ситуацијама они 

обично дају лош савет. Баш зато је потребно да се жртве вршњачког насиља обрате родитељима, 

разним запосленим у школи или било коме из уже породице. Због овога, сви запослени у школи би 

требало да буду квалитетно образовани, да знају да реагују да би могли да дају деци што корисније и 

квалитетније савете. 

• Како спречити вршњачко насиље 

За сада нико не зна тачно како ово спречити али многи људи говоре да је вршњачко насиље кривица 

родитеља и да би они требали да реагују тако што ће да васпитају своју децу најбоље што могу, да 

њихова деца не би малтретиралиа другу децу као начин да изразе сопствену несрећу. Кажу да што је 

дете безбедније и срећније мање ће имати потребу да малтретира вршњаке. 

 

Ива Тодоровић V/4   



Стоп насиљу 

У задњих пар година стопа насиља се повећала и деца су у основним школама почела су 

да буду много агресивнија. Већ од трећег разреда ћаци почињу да псују, а у петом почињу 

и да се поприлично туку.  

 

БУДИ УЗОР 

Буди узор млађима. Покажи им да се не треба тући тако што се и ти не тучеш. Сем што ћеш 

показати млађима помоћи ћеш себи тако што нећеш бити у невољи и нећеш бити у 

амбуланти (ово последње је била шала☺☺☺☺). Туча није шала, а камоли игра! 

 
До сада сам вам причала о физичком насиљу али постоји 

и психичко насиље, а ту спада: вређање, псовање, 

оговарање (сигурно вам је тешко када чујете да вас неко 

оговара)... Физичко и психичко насиље не јавља се само у 

школи већ и код куће, тога у данашње време има много. 

Најчешће се јавља када је један родитељ пијан, дрогиран 

или психички болестан. Углавном  се то дешава код 

сиромашнијих породица јер су родитељи под стресом 

због неплаћених дугова или незапослености. Спречите 

насиље у породици. Ако имаш проблем посаветуј се са неким нпр. психологом школе, 

социјалним радником... 

  Анђела Протић V3 



 

OTMICA DECE 

PAŽNJA !  

Danas deca nisu bezbedna, čak i ako leže u svom krevetu a surfuju na internetu. U 
ovom blogu ćemo vam preporučiti kako da se zaštitite u 21. veku.  

OTMICA DECE je jedna od najstrašnijih tema i veliki problem današnjeg vremena. 

NAJČEŠĆI UZROCI OTMICE SU: 

- alkoholizam 
- pedofilija 
- mentalni poremećaj 
- narkomanija  
- kada su deca uspešna 
- ljubomora 
- prodaja – trgovina ljudima 
- vađenje organa 
- prostitucija 

 

Zaštitite se tako što : ne lutajte po mračnim i slepim ulicama, ne pričajte sa 
strancima, kad vam se neko nepoznat preko društvene mreže obrati ili traži nešto 
obratite se roditeljima ili starateljima.                 

Iva Pavlović, Sofija Stanković, Saša Stanić, Milica Pešić V3 

 

 

ИСТОРИЈА 
 

Историја Јосифа Панчића 

Јосиф Панчић, лекар и ботаничар, рођен је 17. априла 1814. 
године у селу Угрине код Брибира, испод планине 
Велебита.Половином XIX века по наговору Вука Караџића 
долази у Србију. Ту започиње неуморно истраживање природе 
Србије, Црне Горе и Бугарске. Његово је најважније животно 
дело је Оморика- ендемска врста четинара на Тари. 



Панчићева Оморика 

Панчићева оморика је биљка подручја 
Подриња, западне Србије и источне Босне. 
Име је добила по српском ботаничару 
Јосифу Панчићу који ју је открио на 
планини Тари 1875. године.Панчићева 
оморика је танко, витко четинарско 
дрво.Оморика се спушта до око 400m 
надморске висине, а пење се до 1700m. 
Углавном расте на кречњаку.  

Прародитељи оморике били су некада широко распрострањени у Европи и Азији. 
Ово су потврдили и фосилни остаци врсте која је веома слична данашњој 
оморици, те је названа Picea omorikoides. Научни назив оморика потиче од 
локалног имена за ову четинарску врсту. 

 

 

 

 

 

 

 

Вук Вукашиновић  V4 

 

Top 10 najkrvavijih bitki Top 10 najkrvavijih bitki Top 10 najkrvavijih bitki Top 10 najkrvavijih bitki 1111....    svetskog ratasvetskog ratasvetskog ratasvetskog rata    

10.  TANNENBURG - 182.000  MRTVIH 

Nakon propale Ruske ofanzive Nemci su uspeli da ozbiljno pokore Ruse pomocu 

uzimanja 110000 ruskih zatvorenika. 

 



9.BITKA NA ARASU - 278.000 MRTVIH 

Zapadni front se nije pomerao 

već 2 godine kada su Francuzi 

nakon Somma i Verdun pokrenuli 

bitku, ali nisu ništa uspeli. 

 

8. GALIPOLI - 473.000 MRTVIH 

1915. godine Englezi su otvorili novi front, Galipoli.  
Ekspedicija nije uspela. 

 

7.marne 7.marne 7.marne 7.marne ----    483.000483.000483.000483.000    

U septembru 1914 godine Nemci su prošli kroz Belgiju 

u Francusku i Antanta je na reci Marna odbranila Pariz.    

 

6. Srbija - 633.000+ MRTVIH 

Čak 75% Srpske vojske je umrlo na početku rata. 

Sada pri kraju ta količina je mnogo veća, 98%. 

 

5. Passchendaele  - 848.000 mrtvih 

Bitka je trajala od 1917. pa do kraja rata. 

 

4. VERDUN -  1.000.000 

Nemci su okupirali selo, ali su Francuzi uspeli da ga 

ponovo kontrolišu ali sa cenom od 750.000 ljudi. 

 



3. SOMME   1.2 MILIONA  

Ovo je bitka na reci Somme gde su se prvi put koristili tenkovi u velikim 

brojevima. 

 

2.LUDENDORF OFANZIVA  1.6 MILIONA 

ISTO POZNATO KAO KAISERSCHLACHT JE JEDNA OD JEDINIH 

NEMACKIH DOBRIH OFANZIVA. 

 

1. 100 dana ofanziva – 1.9 miliona 

Nemci su se polako raspadili kada su hiljade i 

hiljade novih Americkih trupa dolazila na front, 

general Douglas Haig pokrenuo najvecu 

ofanzivu ratu. Ta ofanziva je kapitulurala 

Nemacku ali ipak je u ratu umrlo 68miliona. 

Konstantin Čolović V3 

 

ЖИВОТИЊЕ 

 

ТОП 9 НАЈБОЉИХ ВРСТА ПАСА ЗА ДЕЦУ 

Пси су веома паметне, јединствене, пожртвоване и слатке животиње. Сви пси су најбољи 

човекови пријатељи. Ми ћемо вам навести 9 најбољих паса за децу у нашој школи: 

1. Лабрадори 

2. Златни ретривери 

3. Пудлице 

4. Бишони 

5. Хаски 

6. Немачки овчар 

7. Малтезер 

8. Ротвајлер 

9. Доберман 



КАКО СЕ СТАРАТИ О ПСИМА СВАКИ ДАН 

Као најважније што сви власници паса морају да знају је: 

1. ДА ИХ ВОЛЕ 

2. ДА СЕ ИГРАЈУ СА ЊИМА 

3. ДА ИХ СВАКИ ДАН ШЕТАЈУ 

4. ДА ОДРЖАВАЈУ ЊИХОВУ ХИГИЈЕНУ 

5. ДА ИХ РЕДОВНО ХРАНЕ И ДАЈУ ИМ ВОДУ 

 

 

 

 

 
 

 

Миа Петковић и Маја Танасијевић V-6 

 

PATULJASTI PINČ 

Patuljasti pinč izgledom podseća na dobermana. 
Veoma je odan i voli da se igra i do duboke starosti. 
Boja dlake mu može biti crna i crvenkasto-smeđa. 

Vrlo je inteligentan. 

Rasa mu je poreklom iz Nemačke. 
 Prema vlasnicima se odnosi zaštitnički. 
Zbog kratke dlake traži vrlo malo četkanja i 
umereno kretanje. 
 

* Težina mu je od 5 do 6 kg 

* Visina mu je od 25 do 30 cm 

* Životni vek mu je od 13 do 15 godina 

 

Isidora Petković V3 



 

Kovrdžavi Bišon 

 

Bišon je mali, kovrdžavi pas, duge dlake. Voli da bude u društvu čoveka. Ima nezavisan 
duh, inteligentan je i živahan. Voli kada su ljudi oko njega srećni. Veoma je poslušan. U 
nevolji brani svog gazdu. Bišon se odlično prilagođava životu vlasnika. 

* Težina mužjaka: 3-5 kg 
* Težina ženke: 3-5 kg 
* Visina mužjaka: 23-30 cm 
* Visina ženke: 23-28 cm 

 Žive 15 i više godina.  

Maša Pešić 5-3 

 
Мозак коале је необично малих димензија; око 40% је испуњено течношћу. То је једина 

животиња са тако смањеном величином мозга. 

Коала је тиха и мирна животиња, али мужјаци производе веома гласне звукове у време 

сезонa парења који се могу чути са даљине од скоро једног километра. Не постоје тачне 

информације о животном веку коала, али се зна да коале у заточеништву живе и до 15 

година; с тим да женке могу поживети и до 20, док мужјаци до 13 година. Коала не пије воду 

јер у еукалиптусу, који једе, има воде која јој је потребна. 

 

 
Катарина Петровић и Јелена Поповић V1 



ПЛЕС 

 

BaletBaletBaletBalet    

Balet je ples i postoje nekoliko vrsta baleta. Postoji klasičan  i  moderni  balet.Obično se 

igra u kostimima i baletskim patikama.Balerine igraju na dva tipa baletanki.Imaju  obične 

baletanke koje se vezuju trakama i baletanke koje su od gipsa i pomažu balerini da se popne 

na vrhove prstiju, one se vezuju trakama oko balerininog zgloba. Balet je odmeren i graciozan. 
Balerine dosta rano idu u penzije i jako lako i ozbiljno se mogu povrediti. Nastupaju na sceni 

pred publikom u pozorištima. Ja idem na časove baleta i jako mi se dopada i preporučila bih 
drugima zato što je jako lepo i mislim da bi se i drugima svideti zato  što je zabavan i  
graciozan. 

      

  Jelena Petrović V4 

 

JAZZ BALETJAZZ BALETJAZZ BALETJAZZ BALET    

Jazz  balet je tehnika koja se bazira na 
baletskoj tehnici koja je dopunjena 
dopuštenijim  i slobodnijim plesnim 
elementima. 

Pozicije u jazz baletu su zatvorenije nego 
u baletu. Razlika u dzez baletu je veca  
dopuštenost stilske opuštenosti. 

Dok se balet igra uz klasicnu muziku, jazz 
balet obicno prati pop ili bilo koja druga 
muzika. 

Olivera Otašević V4 

 



Фолклор 

Фолклор је уметност која са старијих прелази на млађе играче. У фолклору постоје разне 

народне игре. Више народних игара из једног места чини кореографију. На пример Нишава 

је кореографија из Ниша, Врањска свита је кореографија из Врања.  

 
Фолклор се игра у ношњи. За сваку кореографију се користи друга врста ношње. 

 

Постоје различите врсте ансамбала 

у којима играју играчи, као на 

пример: 

- професионални ансамбл 

- први ансамбл 

- први дечији ансамбл 

- ансамбл за млађе играче  

- итд. 

          

 

Сваки куд има свој оркестар. Оркестар се састоји из разних врста инструмената. Најчешће у 

оркестру свирају следећи инструменти: 

- хармоника, виолина 

- контрабас, виолончело 

- флаута 

Много људи мисли да је фолклор занимљив спорт, док други мисле да то није спорт са којим 

нешто можеш да постигнеш. За мене је фолклор најбољи спорт, јер се тада сви мишићи 

загревају и јачају. 

Надам се да вам се свидела ова мала прича о фолклору. 

Милица Спасовски V2 



ФИЛМ 

 

Lepotica i zver (film iz 2017)Lepotica i zver (film iz 2017)Lepotica i zver (film iz 2017)Lepotica i zver (film iz 2017)    

Film je doneo veliko uzbudjenje i nestrpljivost mlade publike. Narocito kod 
najmladih zato sto je film raden po Diznijevom crtanom filmu iz 1991 godine koji 
najmladji najvise vole.  

Film govori o prelepoj devojci Beli koja dolazi u 
zacarani zamak i skida kletvu sa prelepog princa 
koji je zarobljen u telu zveri. 

 

Uloge: 

 

Kada je film dosao u bioskope, doslo je do pomame za kartama. Film je dobio 
pozitivne kritike od gledalaca. Moj savet je da ga sto pre pogledate. 

Ksenija Šemić V4 

Bela Ema Votson 

Yver  Den Stivens 

Gaston Luk  Evans 

Lefu Dzos Gad 

Moris Kevin klajn 

Lumijer Juan Makgregor 

Kadenca  Stenli Tuci 

Madam de Plakar Odta Mekdonald 

Casvort Ijan Makelen 

Gospoda Cajnik Ema Tompson 



АСТРОНОМИЈА 

Екстрасоларне планете 

Иако је постојање ових планета дуго било у домену научне фантастике и 
претпоставки, крајем 20. века су откривене планете ван Сунчевог система због 
напретка технологије и побољшања 
метода налажења истих. Већина 
пронађених екстрасоларних су 
гасовити џинови. 

Једна од занимљивих екстрасоларних 
планета је Kepler-186 f која има 
величину сличној Земљи и верује се 
да можда постоји и атмосфера као и 
океани. 

 

 

 

 

Плутон 

Плутон је сматран за девету планету у Сунчевом 
систему, све до 24. августа 2006. када је постао  
патуљаста планета.Плутон је удаљен око 6 билиона km од Сунца. Он је мањи од 
седам сателита Сунчевог система. Има 5 сателита, од којих је највећи Харон. 

Сатурн 

Сатурн је шеста планета у Сунчевом 
систему. Сатурн је удаљен један билион 
и петсто милиона km од Сунца. Сатурн је 
по величини друга планета Сунчевог 
система након Јупитера. Обиђе Сунце за 
29,5 година. Сатурн се претежно састоји 
од водоника и хелијума. Температура је у средишту врло висока. 

Вук Вукашиновић  V4 



ЗАБАВА 
 

Рубикова коцка 

Рубикова  коцка  је  настала 1974 год.  Енур  Рубик  је измислио  рубикову коцку.  Он 

је био вајар, архитета, дизајнер и проналазач. Има различитих коцки, неке од њих  

су: 3x3, 4x4, 9x9x9… Постоји и сајт преко кога можете да купите коцку која вам 

сигурно стиже за 48х. Сајт се зове spidcube.rs.   

 

 Ђорђе Петровић V3  

 

RUBIKOVA KOCKA 

Rubikova kocka je i u našoj školi postala vrlo popularna igračka. Većina 

đaka ima standardnu verziju 3*3*3.                              

Svetski rekord u sklapanju ove kocke je postavljen 2016. godine i postavio 

ga je Australijanac Feliks Zemdegz. On je oborio rekord na 4.73 sekunde. 

Pored standardne verzije postoje i druge: 2*2*2, 4*4*4, 5*5*5... 

Postoje kocke koje se čudnije okreću: skewb, pyraminx, megaminx, 

butterfly... 

Najteža vrsta kocki su one koje menjaju oblik: mirror cube, ghost cube, 2*3*3... 

 

 

 

 

        Megaminx   Ghost cube    Mirror cube                   

Prosečno vreme naših đaka u slaganju kocke je 30,00 sec, dok je rekord u Srbiji ispod 10,00 sec. 

Oborila ga je devojčica Dunja Došen Majkić. Nadamo se da će naši đaci uskoro otići na takmičenje.  

Stefan Mladenović i Vojin Ćirić V1 



ПУТОВАЊА 
 

 

Znamenitosti Barselone 

Barselona ima puno predivnih i 

neverovatnih građevina poput Sagrada 
Familje ili ono što je dečacima 

najbitnije stadion Barselone ,,Cam Nou.“ 

Sagrada Familja je osmo svetsko čudo i 

gradi se zadnjih dvesta godina. Njen 

tvorac Antonio  Gaudi je uz nju napravio 

još mnogo prelepih građevina u centru 

Barselone i jedan neverovatan park u 

kome se nalaze kuće napravljene od 

mozaika. 

Vuk Nektarijević V1 

 

   

    Мој пут у Мађарску    

Сваки моји дани су посебни на свој начин, али има само један који цу памтити. Једне 

ноћи сам се спремала за пут у Мађарску са родитељима, братом и сестром. За дане 

у Мађарској сам мислила да ће бити лепи и занимљиви, али испоставило се да су то 

били моји најбољи дани у животу. Први дан у Мађарској је био јако лепо, углавном 

смо путовали. Посетили смо Спа центар са базенима, слатким врелим собама, 

огромним олимпијским базеном и са водом црне боје. Уживали смо сваког дана, 

било нам је предивно, прелепо. Једва чекам следеће путовање.  

 

Илијана Трајковић V2 



ТОП 10 НАЈЛЕПШИХ МЕСТА НА ЗЕМЉИ 

10.КРФ       9.БУДВА 

 

8.ВЕНЕЦИЈА      7.ТОРОНТО 

 

6.САФАРИ - КЕНИЈА            5.ЛОНДОН  

 

4.ДУБАИ       3.ПАРИЗ 

 



2.ХОЛИВУД       1.ХАВАЈИ 

 

 

Марко Шпањевић и Ђорђе Милутиновић V3  

 

КУЛИНАРСТВО 

Најбољи ручак који ћете имати током пролећа 

Упозорење: сви ови рецепти су смишљени и тестирани од стране Леа Стевановића 

Предјело: пикантни подварак 

Ово предјело је савршено као додатак свим салатама 

Потребно: 1кг киселог купуса, алева паприка у праху, бибер у праху и сунцокретово уље. 

Овај једноставан рецепт се започиње са сецкањем кисолг купуса. Онда се насецкани кисели 

купус ставља у шерпу уз сунцокретово уље и топлу воду (једна трећина литра). Сваких 15 

минута се промеша, сваких 30 минута се дода топле воде, после 1 сата кувања додају се 

бибер у праху и алева паприка у праху (оба по једна кашика) после тога се мешају. Кува се од 

1 сата и 30 минута до 2 сата. Најбољи показатељ је питање да ли је јело добило црвенкасту 

боју. 

Главно јело: Киселасто месо и зачињени кромпир 

Главно јело је гарантовано да вас задовољи 

Потребно: 500 г свињетине или пилетине, алева паприка (било каква), со, свежи лимун, 1кг 

кромпира, осушено биље и сунцокретово уље. 

Прво здробите сво осушено биље у фини прах, пре роштиљања зачините месо са алевом 

паприком, лимуном и прахом сушеног биља (наравно додајте соли), ставите месо на роштиљ 



и са сунцокретовим уљем сачекајте да се испече (може те додати першуна и мирођије ако 

желите). Ољуштите ваш кромпир, насецкајте га у правоугаонике дебеле 1 центиметар, 

испржите га са преосталим сунцокретовим уљем.  

Ово је одлично главно јело за све гурмане света, као што сам ја. 

Дезерт: торта без брашна 

Ово је вероватно најлакша торта да се спреми на свету 

Потребно: велика количина пети бер кекса, веома велика количина чоколаде. 

Узмите сву вашу чоколаду и истопите је (није битно на кој начин). Узмите ваш пети бер кекс и 

сложите у један ред, премажите кекс са чоколадом и направите још један ред кекса. Урадите 

ово док останете без кекса или док желите. 

Лео Стевановић V5 

 

УСКРШЊИ РАСПОРЕД          

          

1. скувати јаја          

          

2. офарбати јаја          

          

3. куцкати се јајима          

          

4. одабрати чуваркућу и          

          

5. отићи код баке и најести се!!!          

 

         

Мина Вујачић V2 

 



 

 



  

 



 
 

Теа Шехић V1 Стефан Ранђеловић V2 

 
 

Ива Тодоровић V4 Анастасија Мићановић V4 

 
Сара Поповић V5 Миа Петковић и Маја Танасијевић V6 

 

Насловна страна: Маша Милешевић, Тамара Митрашиновић и Тара Рајковић, V5 


