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„Ђачки корзо“ 
 

НОВЕМБАР 2021. 

 
 

„Да л' је то љубав у твојим очима 

или тек сан што ме буди ноћима...“  
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„Ђачки корзо“ за месец НОВЕМБАР уредили чланови секције: 
 

5. разред 
 

Јана Деспотовић, Јелена Ђевић, Мила Рашић, Нина Роквић, 
Ивана Кнежевић, Сташа Стјепић 

 
7. разред 

 
Мина Алексић, Уна Грац, Николина Драгаш, Ива Николић, 

Стеван Станковић, Лена Стошић 
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НЕКИ ОД ДОГАЂАЈА КОЈИ СУ ОБЕЛЕЖИЛИ МЕСЕЦ НОВЕМБАР 
 

2. новембар 1988. године појавио се први вирус на Интернету. 
                      2001. године у Србији после више од пола века се предаје  

                      веронаука. 
6. новембар 1787. године, у Тршићу је рођен Вук Стефановић Караџић,  
                      реформатор српског језика, сакупљач народних умотворина и  

                      заслужан за појаву првог речника српског језика. Вуковим  
                      реформама у српски језик је уведен фонетски правопис, а  
                      српски језик је потиснуо славеносрпски језик који је у то  

                      време био језик образованих људи. 
12 новембар 1859. године, рођен је Андра Стевановић, српски архитекта,  

                       члан Српске краљевске академије, професор Велике школе и  
                       Београдског унирвезитета. Његова најзначајнија дела су       
                       зграда Управе фондова са Николом Несторовићем и зграда   

                       Српске краљевске академије. 
                       1952. године, умро је Александар Лифка, оснивач првог  

                       биоскопа у Југославији у хотелу Хунгарија у Суботици. 
                       1956. године, основано је позориште Атеље 212 у адапти-  

                       раном делу зграде Борбе. Прва представа је била Фауст  у  
                       режији Мире Траиловић. Позориште је основала група  

                       уметника (редитеља, глумаца, писаца) са жељом да направи  
                       театар у коме ће се приказивати комади авангардни у  
                       односу на остала позоришта у Београду. 

15. новембар 1940. године, рођен је Илија Јорга, српски доктор спортске  
                       медицине, професор на факултету и мајстор борилачких  
                       вештина. Он је оснивач карате стила фудокан. 

                       1896. године, почела је са радом хидроелектрана на Нијага-  
                       риним водопадима захваљујући српском начнику Николи  

                       Тесли. 
18. новембар 1928. године, у филму Пароброд Вили по први пут се  
                        појављује Мики Маус. 

                        1956. године, преминуо је српски глумац  Добрица  
                        Милутиновић по коме је названа глумачка награда за  

                        животно дело Добричин прстен коју додељује Савез  
                        драмских уметника Србије 
19. новембар 1841. године, oсновано је Друштво српске словесности.  

                        Основали су га Јован Стерија Поповић (српски књижевник  
                        и оснивач српске драме) и Атанасије Николић (просветни и  

                        књижевни радник, утемељивач школске славе Свети Сава).   
                        Задатак друштва био је ширење наука на српском језику и  
                        усавршавање српског народног језика.  

                        1902. године, отворена прва занатска школа у Србији  
                        Грађевинска школа у Београду. 

                        1924. године, Радио Београд по први пут емитује програм. 
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Предлози за гледање, читање, слушање... 
 

Ивана Кнежевић V4: Свим обожаваоцима Харија Потера за гледање 
препоручијем најновији квиз Hogwarts Tournament of Houses. Емисију 

води позната глумица Helen Мirren, а у њему се такмиче обожаваоци 
серијала о Харију Потеру разврстани у четири "куће". Квиз је изузетно 
занимљив, а одговоре можете знати само уколико сте пажљиво одгледали 

све филмове и прочитали све књиге. Прва епизода емитована је 28. 
новембра, а може се погледати на каналу HBO. У првој епизоди састали су 
се "Gryffindor" и "Hufflepuff", а у следећој која ће бити емитована 5. 

децембра састаће се "Slyterin" и "Ravenclaw". Након тога, су заказане још 
две партије које ће бити одржане 12. и 10. децембра.            

Софија Видаковић VII2: Волим да читам, увек се трудим да нађем 
довољно времена, што и није лако. Књига која је на мене оставила снажан 
утисак, и препоручујем да нађете време да је прочитате, назива се Лето 

када сам научила да летим Јасминке Петровић. Прочитајте је и 

уживајте, размишљајте... 
За гледање препоручујем филм Clouds, (за оне који воле тужне, али и 
филмове са дубоком поруком). Облаци је амерички биографски музички 

драмски филм из 2020. године који је режирао и продуцирао Џастин 

Балдони 
Лена Стошић VII1: За све оне који воле авантуре, препоручила бих књигу 
Бескрајна прича Михаела Ендеа. Главни јунак је дечак Бастијан кога су 

поново напали насилни дечаци из школе. Срећом, успева да побегне од 
њих сакривши се у једну антикварницу, где проналази књигу Бескрајна 

прича…  
Од филмова, исто тако авантуристички, трилогију Господар прстенова  и 

све филмове о Хобиту. За слушање препоручујем музику мог омиљеног 
бенда Queen.  
Мина Алексић VII2: Препоручујем књигу Дракул - Дејкер Стокер и Џеј Ди 

Баркер свим љубитељима књига страве и ужаса. Иако се обично не 

опредељујем за овај жанр, нешто код овог романа ми је привукло пажњу и, 
морам признати – допала ми се. Инспирисана је оригиналним белешкама и 

текстовима које је за собом оставио аутор првог безвременог класика о 
Дракули – Брем Стокер 1897.  
Прича почиње Бремовим присећањем на детињство које је, као болешљив 

дечак, често проводио прикован за кревет. Сваких неколико поглавља, 
враћа се у садашњост где се налази закључан у напуштеној кули у којој 

мора да се суочи са незамисливим злом. Наоружан само огледалима, 
распећем, светом водицом и пиштољем, моли се да преживи најдужу ноћ у 
животу. Жели да остави запис о ономе чему присуствује. Бележи у старој 

бележници почетак целе радње, зашто и како је овако завршио, али све то 
иде много дубље него што што се може претпоставити и очекивати. 
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У МОМ СВЕТУ... 
 

У дворишти нашем  
 

“У дворишту нашем стално нека граја, 
 

кад нам Кики дође ето ти белаја, 
 

тадa наша маца на ограду скочи, 
 

врапчићу нашем тад срце хоће да искочи, 
 

он крилима прхне и растера голубове гладне, 
 

што су дошли до нас да се нахране”. 
 

Јана Деспотовић V3 

 
(песмице настале током групног рада инспирисане  

песмом Шљива Милована Данојлића)   

 
 

Лубеница 
 

Лубеница је воће слатко, 
да јој одолим, 

није нимало лако. 
 

Споља је зелена, 
изнутра, сочна и румена. 

И жеђ она  
нама толи. 

Ма ко да је не воли! 
 

У башти, или поред воде, 
појешћемо је слатко, 

све до саме коре! 
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Наранџа 
 

Наранџа, поморанџа, 
то је иста ствар. 

Ако волиш да је једеш, 
она је за те прави дар. 

 
На њима не штеди, 

већ их јутром обавезно исцеди. 
Ако желиш бити здрав, 

онда попиј овај дар. 
 

Наранџа, поморанџа, 
то је иста ствар. 

Ако волиш да је једеш, 
биће за те прави дар. 

 
 

Воће слатко 
  

Свако неко воће воли, 
и не може да одоли. 
Сорта није важна, 

јер је љубав снажна. 
 

Шарених су боја, 
па сам изабери, 

која воћка јесте твоја. 
 

Свако неко воће воли, 
 неко крушку, неко нар... 

Ал' то није за нас 
многа важна ствар. 

 Воће јесте здраво, њега воли свако... 
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Кратка прича о матерњем језику 
 
Колико год сви данас желе да оду што даље у „бели свет“, у веће 
градове с пуно људи, у далеке земље за које су сви чули, мени 
нешто брани да то учиним. 
Многи желе да живе у Њујорку, Лондону, Паризу, Вашингтону, 
Токију..., а ја то не могу и не желим. Питам се зашто су се наши 
преци мучили и умирали – за људе који више не живе у својој 
земљи? За људе који више не говоре својим матерњим језиком? 
Матерњи језик има и носи значај који се не види, не уочава  на 
први поглед. Не треба заборавити да језик чува историју, 
културу, обичаје, лепоту... Сви турцизми у српском сведоче о 
мукама које су наши преци морали да трпе. Причају приче о 
вишевековним страхотама и мукама које су биле цена наше 
слободе. Шта је човек без слободе?! 
Речи из енглеског и других језика које користимо свакодневно 
утичу да се полако наш, матерњи језик „квари“, ми се на тај 
начин одричемо и  удаљавамо од наших изворних – српских 
речи и израза. На тај начин језик нам се губи. Постављам 
питање ко ће да га негује, ко ће да га чува, ко ће да га 
користи?... Не смемо да заборавимо да је то наш задатак, наша 
обавеза. 
 
Одломак из дела Милета Медића Завештање великог 
жупана српског Стефана Немање свом сину Светом Сави. 

 
Чувајте, чедо моје мило, језик као земљу. Ријеч се може изгуби-
ти као град, као земља, као душа. А шта је народ изгуби ли 
језик, земљу, душу? Језик је чедо моје, тврђи од сваког бедема. 
Када ти непријатељ провали све бедеме и тврђаве, ти не 
очајавај, него гледај и слушај шта је са језиком. Ако је језик 
остао недирнут, не бој се. Пошаљи уходе и трговце нека дубоко 
зађу по селима и градовима и нека слушају. Тамо гдје одзвања 
наша ријеч, гдје се још глагоља и гдје се још, као стари златник, 
обрће наша ријеч, знај, чедо моје, да је то још наша држава без 
обзира ко у њој влада. Цареви се смјењују, државе пропадају, а 
језик и народ су ти који остају, па ће се тако освојени дио земље 
и народа опет кад-тад вратити својој језичкој матици и своме 
матичном народу. 
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ЈОШ НЕШТО О ЈЕЗИКУ 
 

Језик је најсавршеније средство споразумевања међу људима и већ дуго је 
предмет занимања и истраживања о чему сведоче и разни митови. Можда 

је  најпознатији мит онај који потиче из Библије, где налазимо објашњење о 
постанку разних језика као о божјој казни због гордости људи.  
Али један од најзинимљивијих митова потиче из Африке, и можда 

најпотпуније и најлепше објашњава повезаност човека и његовог језика: 
„Бог је створио човека јер је волео слушати приче“.  
Али, шта, како и колико причамо? Да ли је реч изгубила свој прави смисао, 

значење...? Уместо одговора, можда је боље размислити о овим речима: 
“Природа нам је дала по два ока и по два уха а само један језик, да бисмо 

могли више гледати и слушати а мање говорити, јер се никад не може рећи 
толико мудрости колико се може прећутати глупости“.  

 

                      ИСПРАВНО                ПОГРЕШНО написане речи 
 

ИЗВИНИТИ                   ИЗВИНУТИ 
ДЕЗЕРТ                         ДЕСЕРТ 
СУМЊАМ                      СУМЉАМ 

МАРШРУТА                  МАРШУТА 
ЖУРКИ                          ЖУРЦИ 

ОФТАЛМОЛОГ               ОФТАМОЛОГ 

ИНЖЕЊЕР                    ИНЖИЊЕР 
КАЛОДОНТ                    КАЛАДОНТ 

ЖАЛОСТАН                   ЖАЛОСАН 
ЦРНПУРАСТ                   ЦРМПУРАСТ 
ТРИАТЛОН                     ТРИЈАТЛОН 

УВЕЗЕН                        УВЕЖЕН 
ШЕСТСТО                     ШЕСТО 

КОНТРОВЕРЗАН           КОНТРАВЕРЗАН 

 
ПЛЕОНАЗАМ (употреба сувишних речи у говору и писању) 

 
Чак шта више – правилно је чак или штавише. 
Често пута – правилно је често или више пута. 

Као на пример – правилно је као или на пример. 
Изађи напоље – довољно је рећи изађи. 

Сиђи доле – довољно је рећи сиђи. 
 
ПАЛИНДРОМИ су речи, изрази, реченице, бројеви или други знакови и 

симболи који имају исто значење било да се читају унапред или уназад. 
Најпознатији примери у српском језику: ПОП, ПОТОП, ОКО, КАПАК, 
КУК, ПОКОП, КУЛУК, МЕЛЕМ, ДОВОД, НЕВЕН, АЛА, АНА, БОБ, РАДАР, 

РАТАР, РЕПЕР...  
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ЗАНИМЉИВОСТИ из света науке 
Када се комбинују различите вештине, знања... настане нешто неверо-

ватно, нешто што мења наше животе. Уз развој савремене медицине и 
научних метода, откривени су начини да се нерођена беба дијагностикује 

на време јер подаци говоре да једно од 150 деце има неки поремећај на 
нивоу хромозома. Они могу бити последица поремећаја на нивоу броја или 
грађе телесних или полних хромозома. Многи од таквих и сличних случа-

јева би могли бити толико тешки да ће довести до смрти детета још и пре  
рођења, а да се то не би десило, ту је пренатална дијагностика.  
Овом методом се могу утврдити неки детаљи о здрављу детета пре но што 

се роди, чиме спречавамо да се мајке опраштају од детета, ако се испоста-
ви да је нездраво. Помоћу ове дијагностике, анализом плодове воде у којој 

беба плива, или ћелија пупчане врпце, можемо видети број хромозома, и 
тако установити да ли је дошло до неких грешака, и самим тим и болести, 
односно овом методом знате унапред да ли ће беба имати неку болест 

(Даунов, Тарнеров, Клинефелтеров синдром, мачји плач) или је потпуно 
здрава. 

Најчешћи облик пренаталних дијагностика би био ултразвучни прегледи, 
који се обављају више пута у току трудноће да би се потврдио напредак 
бебе у стомаку. Помоћу ултразвука, такође се утврђује пол бебе, могућ 

неправилни развитак и могућност ношења близанаца. Ова метода не 
угрожава дете ни на који начин, па ће се, најчешће, родитељи определити 
баш за њу. 

Аминоцентеза, један од најновијих напредака у пренаталној дијагности-
ци, најчешће се упоребљава код трудница, уколико лекари буду сматрали 

да ће њихова трудноћа бити ризична за дете или за њих саме, или уколико 
су резултати неког прошлог тестирања указали потребу за овим. Да би се 
аминоценеза спровела, потребно је узети узорак крви мајке. 

Кордоцентеза, један од компликованијих подухвата с обзиром на то да 
захтева да се узорак узме директно из пупчане врпце. Ако се буде обављао, 
то може бити само после двадесете недеље трудноће и ако се беба буде 

развила довољно. Овај тест ће омогућити лекарима да направе кариограм 
који се може искористити за бројне друге тестове и анализе касније.  

Кад људи, струка још овладају овом методом, и када, наравно, буде било 
одговарајуће, још напредније технологије, можда ћемо знати и више него 
само пол или здравље детета. Можда ћемо унапред видети како ће дете 

изгледати, његову боју косе, очију, чак и раст. Али, то ће све бити могуће за 
пар или више година. Можда неко од нас одлучи да се мало детаљније 

позабави тиме, и промени модерну медицину! Кад већ можемо да 
утврдимо шта није у реду са дететом, можда се пронађе начин и за лечење 
болести. Све у свему, пренатална дијагностика је сложена и напредна 

метода, велико откриће, медицина је њоме промењена заувек. Надајмо се 
да ће у будућности бити још оваквих открића, која ће тежити ка томе да 
промене свет, и учине га бољим.  

 
Мина Алексић VII2 и Лена Стошић VII1 
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ЗАНИМЉИВОСТИ о животињама 
 

Ноге тигра су толико јаке да они могу да остану у стојећем положају чак и 
кад умру. 

 
Зец има панорамски вид од 360 степени, што му омогућава да угледа 
предаторе који наилазе из свих смерова. 

                                                                                                                                             
Пандама није потребно посебно место за спавање, кад им се приспава оне 
једноставно легну где год се затекну. 

  
Напад орла може бити два пута снажнији од пуцња из пушке. 

                                                           
Пилићи разговарају међусобно и са својом мајком и пре него што се изглегу 
из јајета – куцкајући кљуном о љуску. 

                                                                                                                                                  
Јапански мајмун макаки воли да се грудва – па из забаве прави грудве од 

снега.  
                                
Комарци имају омиљену боју – плаву – коју примете дупло боље од било које 

друге. 
 
Уколико желите да ваша златна рибица остане те боје – морате јој 

обезбедити довољно светла, у супротном ће избледети.  
                                                                                                                             

Велике корњаче са Галапагоса могу да живе годину дана без хране, али 
зато морају да спавају сваког дана и по 16 сати.  
                                                                                                                                      

Сви поларни медведи су леворуки.   
                                                                                                                 
Док спавају, видре се држе за руке. 

                                                                                                                                 
Једине птице које могу да лете у назад су – колибри. 

                                                                             
Жирафе имају црно-плаве боје језик. 
                                                                                                      

Лептири не могу да виде све боје, него препознају само црвену, зелену и 
жуту боју, док укус своје хране распознају ногама. 

                                                                                                                          
Шишмиши – једини сисари који могу да лете, када изађу из пећине увек 
скрену лево.  
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ЗАНИМЉИВОСТИ о грмљавини 
 

Грмљавина је звук који чујемо од звучних таласа изазваних ширењем 
ваздуха, који се рапидно загревају муњом. Гром заправо настаје приликом 

пражњења муње. Просечна температура муње је око 20.000 степени 
Целзијусових.                                                                                             
 

У сваком моменту се негде на Земљи деси око 18.000 олујних грмљавина, 
сваке године широм света олујне грмљавине се заврше смртним исходима 
у 95-100 случајева и са више од 100 повреда.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 
Што сте ближи, краћи су периоди између муње и грома. Како бисте 

проценили колико је место удара грома близу вас, најбоље је да бројите 
секунде између муње и грома. Свака секунда представља око 300 метара 
удаљености.                                                                                                             

 
Венецуеланско језеро Маракаибо је језеро и морски залив на северозападу 

Венецуеле, уврштено у Гинисову књигу рекорда као место с највећим 
бројем удара муње. Тај спектакуларан феномен одвија се током целе ноћи, 
готово тристо дана у години, па су га стари морепловци користили као 

светионик. Може се приписати топографији околног подручја: с трију 
страна окружен је андским планинским масивом, док се на северу отвара у 
Карипско море, па се над језером сударају топли морски и хладни 

планински ветрови формирајући олујне облаке и муње. 
 

Астрафобија, такође позната и као астрапофобија, бронтофобија, 
кераунофобија или тонитрофобија, је ненормалан страх од громова и муња. 
Ова фобија је излечива, а појављује се и код људи и код животиња. Израз 
астрафобија је скован од грчких речи ἀστραπή, astrape, што значи "муња" и 

φόβος, phobos, што значи "страх". Особа која пати од астрафобије често се 
осећа анскиозно током грмљавине, чак и када разуме да је претња од 

грмљавине минимална. Неки симптоми су исти као и код многих других 
фобија, као што је дрхтање, плакање, знојење, паничне реакције, 

изненадна потреба за коришћењем купатила, мучнина, осећај страха, 
прсти у ушима и брзи откуцаји срца. Многи људи који имају астрафобију 
траже додатно склониште од олује. Могу се сакрити испод кревета, испод 

покривача, у ормару, подруму или било ком другом простору у ком се 
осећају сигурније. Углавном се труде да пригуше звук грмљавине; 

прекривају уши и навлаче завесе на прозоре. 
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ЗАНИМЉИВОСТИ о Бечу 
 

1. Познати француски кроасан је у ствари из Беча. Направили су га бечки  
    пекари у знак сећања на победу над Турцима 1683. године. Кроасан је    
    направљен по узору на полумесец који је био на турској униформи. 

2. Сахер торта (Sachertorte), светски позната торта од чоколаде и кајсије,  
    измишљена је у Бечу. Аутор овог рецепта је Франц Захер који је 1832.  
    ову посластицу направио за принца Венцела фон Метерниха.  

3. У Бечу се налази најстарији зоолошки врт на свету, који је формиран   
    1752. године. 

4. Универзитет у Бечу најстарији је и највећи универзитет на немачком   
    говорном подручју, поред универзитета у Прагу, који је био вишејезични.  
    Овај универзитет је 12. марта 1365. године установио Рудолф IV заједно  

    са својом браћом Албрехтом III и Леополдом III. Такође се назива и  
    Главни универзитет. 

5. Историјски најзначајнији музејски експонати данас се чувају у    
    здању Хофбурга, овде се налази и Сиси-музеј посвећен аустријској  
    царици Елизабети и Национална библиотека Аустрије.  

6. Снежна кугла је измишљена у Бечу. 
7. У Бечу постоји пут „Рундумадум“ око града који вам омогућава да  
    обиђете цео град, пут је дугачак око 120км. 

8. Познате „Пез" бомбонe потичу из Беча, измишљене су 1927. године. 
9. У Бечу су Срби 2. нација по бројности, после Аустријанаца. Сматра се да  

    У Бечу живи око 180 000 Срба. 
 
 

 
 
 

Николина Драгаш VII1 
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Речник храбрости, љубави, лепоте... 
 

Посебне жене, оне које остављају без даха, остале су уписане у историји као 
лидери свога доба. Оне су биле и мајке, ћерке, сестре... Али пре свега, 

њихова изузетност мерила се њиховим делима. Од заборава, та имена 
чувају генерације што живе на тековинама за које су се оне бориле. 
 

Јелена Анжујска, оснивач прве женске школе у Србији и прва српска 
краљица која је постала светитељка, супруга српског краља Стефана 
Уроша, владао од 1243. до 1276. године, мајка краљева Драгутина и 

Милутина. Њен двор налазио се на самом рубу Косова и Метохије у месту 
Брњаци. У њему је Јелена основала прву Женску школу у Србији у којој су 

се девојке училе ручним радовима, а по завршетку школе, краљица их је 
даривала миразом за удају. Била је то прва стручна женска школа, не само 
у Србији већ и у Европи, према мишљењу историчара.  

 

 
 

Марија Милутиновић Пунктаторка – прва жена адвокат у Србији, 
супруга песника Симе Милутиновића Сарајлије. Након супругове смрти 
наследила је његову пензију, али како с њом није могла да издржава себе и 

њиховог сина Драгутина, Марија је отворила приватну школу, а после тога 
је почела да ради у државној школи као старија учитељка. Поред тога што 
је била учитељица, бавила се и адвокатуром, али то јој није доносило 

приходе јер је углавном заступала сиромашне људе не желећи да им 
наплаћује услуге. Њен пријатељ Јаков Игњатовић записао је да је Марија 

добро познавала законик и добила многе парнице, али јој је битније било да 
одбрани немоћног човека и избори се за правду, него да зарађује на туђој 
муци. 
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Проверите колико знате? 
 

 
1. Величина људског ока се мења током живота.                           ДА - НЕ 
 

2. Сиднеј је главни град Аустралије.                                               ДА - НЕ 
 

3. Антарктик је најсувље место на планети.                                    ДА - НЕ 
 
4. Нови Сад је у прошлости назван српском Атином.                     ДА - НЕ 

 
5. Анафорник је печат са верским симболом.                                 ДА - НЕ 

  
6. Неки Аустралијанци радије живе у пећинама него у кућама.     ДА - НЕ 
 

7. У граду Калама у Чилеу, киша није пала 40 година.                    ДА - НЕ 
 
8. Мост Голден гејт је направљен од злата.                                      ДА - НЕ 

 
9. Најдужа реч у српском језику има 18 слова.                               ДА - НЕ 

 
10. Исправно написано је мало пре.                                                ДА – НЕ  
       

      Исправно је написано малопре.                                                 ДА – НЕ               
 

11. Удаљеност између Русије и Америке износи само 4 километра. ДА – НЕ 
 
12. Румунија се граничи са Хрватском.                                            ДА – НЕ 

 
13. Лав Николајевич Тојстој има титулу грофа.                                ДА – НЕ 
 

14. Монт Еверест је највиша планина на свету.                               ДА – НЕ 
 

15. Евро је јединствена новчана валута у 11 земаља.                      ДА – НЕ 
 
 

Давид Ђоковић VII2 
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Пастица „ЊАМ, ЊАМ“ 
Ово је рецепт за једно лагано, пријатно италијанско јело, које не захтева 

посебне кулинарске вештине и свиди се свакоме! 
Време спремања: око сат времена. Састојци: сланина, пилетећа прса, црни 

лук, млади лук, спанаћ, павлака за кување, млеко, јаје, пармезан, зачини. 
1. У велики дубоки тигањ на средње јаку ватру без уља, додати око 100 
грама свињске сланине исечене на ситне коцкице. Мешати да се не залепи. 

2. Након неколико минута када сланина испусти течности, додати 
комадиће пилећих груди и и благо смањити ватру. Со и бибер се не смеју 
заборавити. Промешати сваких неколико минута. 

3. Проверити да ли је пилетина спремна (тако што пресечете један 
крупнији комадић на пола). Ако јесте, извадити све месо из тигања и 

преместити у чинију са стране, али обавезно оставити сву течност коју је 
испустило. 
4. У исти тигањ сипати пола главице црног лука исеченог на коцкице и 

мало младог лука исеченог на колутиће. Пустити да „цврчи“. 
5. Након пет-шест минута додати око 300 грама свежег спанаћа. Мешање 

тенутно није потрбно, све док се листићи спанаћа не скупе. 
6. Када се спанаћ добро смањио и изгубио више од пола запремине, додати 
чашу и по млека и чашу слане павлаке за кување. 

7. (Ставити шерпу воде да се кува (за пасту) да би све било готово у исто 
време.) 
8. Поново благо смањити ватру у тигању и пустити да око трећина млека и 

павлаке испари. Додати рендани пармезан и било који други сир по 
избору. 

9. Додати још павлаке за кување уколико је потребно, и вратити пилетину 
и сланину назад у тигањ. 
*Произвољан додатак: у чинијицу умутити једно јаје, пармезан, со, мало 

воде у којој се кувала паста и све добро спојити. Убацити у тигањ и поново 
све промешати. 
10. Када је паста скувана (препоручујем penne rigate), а сос готов, сипати и 

послужити са још сира или зачина по укусу. Пријатно! 
Мина Алексић VII2  

 
Сос за наћосе 

 

За овај рецепт ће бити потребно: 50 г путера, 25 г брашна (једна велика 
кашика), 250 мл млека, со и чили у праху- количина по жељи, 250г 

изренданог качкаваља. 
Прво ћемо да истопимо на благој ватри 50 г путера, кад је скроз истопљен 
додајемо брашно и све лепо сјединимо, мешамо га још минут и полако 

додајемо млеко. Кад додамо млеко морамо да будемо веома пажљиви, 
мешамо полако на мало јачој ватри док се незгусти, отприлике густине 
пудинга. Затим додајемо со, чили у праху и качкаваљ. Можте да га ставите 

у чинију и спремно је за јело уз тортиља чипс. 
Уна Грац VII2 
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ЗАБАВИТЕ СЕ И ЗАСЛАДИТЕ 
 

Естерхази торта 
 

Естерхази торта је позната торта која је име добила по грофу Естерхазију, 
припаднику династије Естерхази и дипломати Аустријског царства. Торту 
су осмислили будимпештански посластичари крајем 19. века, и убрзо је 

постала једна од најпознатијих у земљама Аустроугарске монархије. Може 
се пробати у посластичарницама Беча и Будимпеште, а до дана данашњег 
није договорено ком од ова два града заиста припада. 

  
Коре: 12 беланаца, 260g шећера, 300g огуљених, печених и самлевених   

           бадема. 
           добро умутити беланца, додати шећер, па мутити док се не добије    
           чврст снег. У то лагано умешати бадеме. Од те масе пећи корице у  

           плеху пречника 26 цм. Треба добити 9 корица. Препоручујем да   
           масу мутите из 3 пута  (3 пута по: 4 беланцета, 85   

           г шећера и 100 г бадема, од ове масе добију се 3 корице ). 
 
Фил: 1 л млека, 12 жуманаца, 3 кесице пудинга са укусом слатке павлаке,  

         220 г прах шећера, 250 г путера. 
         250 мл хладног млека одвојите од литре млека, у то размутите  
         жуманца, пудинг и 100 г прах шећера. Остало млеко ставите да   

         проври. Када проври додати смесу од жуманaца и пудинга, пазите   
         да вам се не створе грудвице. Скуван фил оставите да се охлади, а  

         преко ставите прозирну фолију да вам се не створи корица.               
         Умутите путер и остатак прах шећера, сједините са филом и додајте  
         арому ваниле.  

         Коре филујте наизменично, а горе украсите глазуром. Чачкалицом  
         извуците шаре од црне чоколаде. Када се чоколада стегне, са стране  
         украсите умућеном слатком павлаком и поспите орасима. 

 
Глазура: 1 беланце, 200 г прах шећера, 1 кашичица лимуновог сока,  

        2 штангле црне чоколаде. 
 

Ивана Кнежевић V4 
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Решења теста опште културе: 
 

 
1. НЕ, око је једини орган који не мења величину. 

 
2. НЕ, главни град Аустралије је Канбера. 
 

3. ДА, на Антарктику се годишње излучи 80-600 mm падавина и то у  
    облику снега. 
 

4. ДА, због свог значаја у ранијем времену назван је Српском Атином. 
 

5. ДА, анафорник је дрвени печат са православним натписом. 
 
6. ДА, многи становници града Кубер Пиди преселили су се из станова у  

    пећине како би побегли од вреле климе. 
 

7. ДА, у овом граду, киша је последњи пут пала 1972. године. Пре те, пала  
    је 400 година раније. 
 

8. НЕ, модеран мост Голден гејт није направљен од драгоценог метала.  
    Добио је име по мореузу који се налази испод њега. 
 

9. НЕ, најдужа реч у српском језику има 29 слова и гласи:  
    антисамоуправносоцијалистички. 

 
10. ДА, малопре се пише ако је у питању прилог који значи малочас. Али  
     ако хоћемо да кажемо да се нешто догодило мало пре нечега другог,  

     пише се одвојено. „Стигао сам мало пре радног времена.“ 
 
11. ДА, граница између ових земаља налази се у мору. Међутим, у средишту  

      Беринговог мореуза налазе се 2 мала острва. Једно од њих припада  
      Русији, а друго је територија Америке. Она су удаљена једна од другог  

      само 4 километра. 
 
12. НЕ, Румунија се не граничи са Хрватском. 

 
13. ДА, Лав Николајевич Толстој потиче из познате племићке породице и по   

      рођењу је добио титулу грофа. 
 
14. НЕ, висина Монт Евереста износи 8.848 метара. Међутим, постоји  

      планина која је висока 10.058 метара. У питању је Мауна Кеа на  
      Хавајима. Подножје планине је на дну океана, а само 4.207 метара  
      изнад нивоа океана. 

 
15. НЕ, евро, као јединствену новчану валуту, користи 19 земаља. 
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Овде се завршава новембарска шетња са нама, до шетње у ДЕЦЕМБРУ, 
месецу када обележавамо 60 година Нобелове награде Иви Андрићу, 

поздрављају вас чланови НОВИНАРСКЕ секције: 

 
5. разред 

 
Реља Баришић, Јана Деспотовић, Јелена Ђевић, Петар Јаћимовић 

Живковић, Софија Јовановић, Ивана Кнежевић, Мила Рашић,              

Нина Роквић, Сташа Стјепић 
 

7. разред 

 
Мина Алексић, Нађа Вуксановић, Софија Видаковић, Уна Грац, Николина 

Драгаш, Лазар Ивановић, Теа Мијовић, Ива Николић,                          
Стеван Станковић, Лена Стошић 

 


