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Ова књи�а је нас�ала као резул�а� рада на �ројек�у из СРПСКОГ ЈЕЗ�КА �
КЊ�ЖЕВНОСТ� и ПОСЛАСТ�ЧАРСТВА у одељењу 2-5 (ПОСЛАСТ�ЧАР�).

14. 2. 2023.

Дра�и чи�аоци,
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С љубављу,

То ш�о је чи�а�е, казује да с�е �рисус�вовали часу на ком смо �резен�овали
резул�а�е наше� рада. Како бисмо вам се захвалили и учинили да �рича коју

смо казивали ос�ане ду�о�рајна и ле�а ус�омена, решили смо да вам
�оклонимо е-књи�у, у којој ће�е моћи да �рочи�а�е и �ослуша�е одабране

с�ихове �оезије роман�изма, али и �ронађе�е реце��е за колаче које с�е, у
завршном делу часа, мо�ли да �роба�е.

Како су наши роман�ичари, они чијим смо се делима бавили у �оку рада на �ројек�у,
на неки начин везани за Војводину, решили смо да и колачи које смо �им �оводом
с�ремали буду неки од оних �о којима је овај крај �озна�. Сасвим случајно, али и
симболично, час смо одржали на дан када се слави љубав. Овековечена у чувеним

с�иховима, који чувају сећање на велике љубави наших �есника, она је и наша водиља.
Не само данас, већ свакодневно. Јер, свесни смо да је љубав највиша врлина, и

нај�лемени�ије осећање које човек може искуси�и. 

Моја креа�ивна учионица, 
Ученици одељења 2-5

„Јер Бо� се љубав зове,
као ш�о рече Јован Громов."

дес�о� С�ефан Лазаревић

„Слово љубве"



Певам дању, �евам ноћу,
Певам, селе, ш�о �од 'оћу:

� ш�о 'оћу, оно мо�у,
Само једно још не мо�у:
Да за�евам �ласови�о
Гласови�о, силови�о,

Да �е ди�нем са земљице,
Да �е ме�нем међ звездице.

Кад си звезда, селе моја,
Да си међу звездицама,
Међу својим селе моја,
Милим сес�рицама.
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Бранко Радичевић

Певам дању, �евам ноћу

Кликни�е на слику и �ослушај�е
�есму

https://youtu.be/8tSVM71mVCc


Бранко Радичевић

Лисје жу�и веће �о дрвећу,
Лисје жу�o доле веће �ада,

Зелено�а више ја никада
Виде�' нећу!

 
Глава клону, лице �о�амнило,

Боловање око ми �о�ило,
Рука ломна, �ело измождено,
А клеца ми слабачко колено!

Дође доба да идем у �роба.
 

Збо�ом жи�ку, мој �реле�и санче!
Збо�ом зоро, збо�ом, бели данче!
Збо�ом, све�е, некадањи рају. —

Ја сад морам дру�ом ићи крају!
О, да �е �ако ја не љубљах жарко,

Још бих �ледо �воје сунце јарко, —
Слушо у �рома, слушао олују,

Чудио се �војему славују,
�војој реци и �војем извиру, —
Мо� живо�а вир је на увиру!

О, �есме моје, јадна сирочади,
Децо мила мојих ле�а млади'!

Тедох ду�у да са неба свучем,
Ду�ом шарном да све вас обучем,
Да наки�им сјајнијем звездама,
Да обасјам сунчаним лучама ...

Ду�а била, �а се из�убила,
звезде сјале, �а су и �ресјале,

А сунашце оно о�ријало
� оно је са неба ми �ало!

Све нес�аде ш�о вам да�и с�равља' —
У �раљама о�ац вас ос�авља.

Кад млидија' умре�и
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На небу ми једно сунце сјаје,
Дању сјаје, а ноћу залази,

Ти си, о�ац, моје дру�о сунце,
Које мени никад не залази.

Некада сам имô још�е једно,
Зрак је ње�ов већ одавно седнô,

Мајци срце у �руди не бије,
Тавна земља њу одавна крије,

Ти и бра�ац, �о је сада све
Ш�оно ос�а срцу мом од �ре.
О, моје срце �евањем се жари,

� �еби мисли с �им да бла�одари;
О не мож' би�и, не мож' никад ово,

Јер слабачко је врло �ева слово.
Твоја добра, као сунца све�,
Моји �еви, кâ мирисни цве�;

Сунце сјаје, сунце живо� шаље,
Цве�ак мири, али ниш�а даље.

Бранко Радичевић

Моје сунце
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Тихо се вије, облаке �они,
Презирућ' �леда у сунчан зрак...
С�релови� �осле на земљу рони
� крвљу ка�љe земаљски мрак.

Близо до неба �ора је чарна,
Не �реба орлу �ек један ле�,

Само да �ус�и крила немарна —
Презр'о је давно �резрени све�.

По �амној ма�ли �ешко� вихора
Неће на земљу ни небо, хол!

Небо му с' чини да �ас�и мора,
А �ус�а земља сам један бол.
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Ђура Јакшић

Орао



 Ђура Јакшић
Поноћ

. . . Поноћ је.
У црном �лаш�у нéма бо�иња;
Слободне душе �о је све�иња.
То �лухо доба, �ај црни час –

Ал’ какав �лас? . . .
По �амном крилу неме �оноћи

Кô �рдан �алас један једини
Да се �о морској ваља �учини,

Ла�ано хуји, кô да умире,
�л’ да из црне земље извире.

Можда �о дуси земљи �оворе?
�л’ земља куне своје �окоре?

�л’ небо, можда, даље �у�ује,
Да моју кле�ву више не чује?
Па звезде �лачу, небо �у�ује,

Последњи �у� се с земљом рукује . . .
Па зар да неба све�у нес�ане?

Па зар да земљи више не сване?
Зар да ос�ане –

Тама? . . .

� ход се чује...
Да л’ �оноћ �ако мирно �у�ује?

Ни ваздух �ако �ихо не �ази.
Кô да са оно� све�а долази?

�л’ крадом облак иде навише?
�л’ болник какав �ешко уздише?

�л’ анђô мелем с неба доноси?
�л’ ош�ру косу да �а �окоси?

Да љубав не иде? . . . Да злоба није? . . 
Можда се краде да нам �о�ије

� ову једну чашу радос�и?
�л’ можда суза иде жалос�и
Да нас ороси �ужна ка�љица?

�ли нам мр�ве враћа земљица?
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Послушајте 

https://youtu.be/dKa5bTliLDM


. . . . . . . . . . . . . . . .
Вра�а шкринуше . . .
О душе! О мила сени!

О мајко моја! О, бла�о мени!
Мно�о је дана, мно�о �одина,
Мно�о је �орких било ис�ина;

Мно�о ми �у�а дрх�аше �руди,
Мно�о ми срца це�аше људи,
Мно�о сам кајô, мно�о �решио

� хладном смрћу себе �ешио;
Мно�у сам �орку чашу �о�ио,

Мно�и сам комад сузом �о�ио . . .
О мајко, мајко! О мила сени!

О�кад �е, мајко, нисам видео,
Никаква добра нисам видео . . .

�л’ можда мислиш: „Та добро му је,
Кад оно �ихо �кање не чује,

Ш�о �аук везе жицом �ананом
Над оним нашим црним �аваном!

Међу људ’ма је, међу ближњима!“ . . .
Ал’ зло је, мајко, би�и међ њима:
Под руку с злобом �акос� �у�ује,
С њима се завис� бра�ски рукује,

А лаж се увек онде находи
Где их �о све�у �одлос� �роводи;
Ласка их двори, издајс�во служи,

А невера се са њима дружи . . .
О мајко, мајко, све� је �акос�ан,

Живо� је, мајко, врло жалос�ан . . .
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Ђура Јакшић

Где ја...
Где ја шећер сијем,
Ту о�ров израс�и;

Где ја �ева� мнијем,
Ту ћу у �лач �ас�и.

Где на дру�а бројим,
Ту крвника имам;
Где ја ловор својим,

Трнов венац �римам...

-Скори свећа крају,
Данак црној ноћи -
Ал' крај моме вају
Никад неће доћи.
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Песмо моја, већ си на �оле�у,
Поздрави ми све на овом све�и,
Поздрави ми славље и �олубе,
� сва срца ш�о се силно љубе.

Познаће �е да си чедо миља,
Да�и љубав мајка и дадиља
Да си рада �ева�и о слас�и,
Разумеће ш�о не умеш каз'�и.

Песмо моја, заки�и се цве�ом,
Песмо моја, замириши све�ом;
Још сва срца охладнела нису, -
Познаће �е, �есмо, �о мирису!

Песмо моја

Роман�ични укуси 9

 Послушајте песму

Јован Јовановић Змај

https://www.youtube.com/watch?v=rZqv0uftOlI


Вичем Бо�у: Она је још млада!
Вичем �равди: Она се још нада!
Анђелима: Ви јој срца зна�е!
Вичем земљи: Она није за �е!
Нио�куда нема ми одјека, —
Вичем себи: Зар јој немаш лека!...
�дем, с�анем, кâ очајник кле�и,
О�е� зборим речи без �аме�и:
„Не сме нам умре�и!“

Пођем, клецнем, идем, зас�ајавам,
Ше�алицу са�у задржавам;
Јурим, бежим, кâ очајник кле�и:
Зборим речи, речи без �аме�и:
„Не сме нам умре�и!“

�дем, с�анем, �а ми клоне �лава
Над колевком, �де нам чедо с�ава.
Чедо с’ буди, �а ме �леда немо;
Гледамо се, �а се за�лачемо;
Па и њему, кâ очајник кле�и,
Зборим речи, речи без �аме�и:
„Не сме нам умре�и!“

Пођем, клецнем, идем зас�ајавам
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Јован Јовановић Змај



Сунце ј' �решло своје �у�е
�реко неба, њиве �лаве,
сад ће ��ице да ућу�е,

а звездице да се јаве.
 

Још је све�ла она с�рана,
још�е за�ад румен краси,

као с�омен великана
кој' се смрћу не у�аси.

 
Пас�ир своју фрулу лаћа,

�есма крила разавила,
раденик се с �осла враћа,

ње�а �рле деца мила.
 

Тишина се бла�а лије
�о сеоцу нашем широм,

вече иде да �окрије
све уморне бла�им миром.

Јован Јовановић Змај

Вече
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Лаза Кос�ић

Међу јавом и мед сном

Срце моје самохрано,
ко �е дозва у мој дом?
Неуморна �ле�исанко,

ш�о �ле�иво �ле�еш �анко
међу јавом и мед сном.

Срце моје, срце лудо,
ш�а �и мислиш са �ле�ивом?

К'о �ле�иља она с�ара,
дан ш�о �ле�е, ноћ о�ара,

међу јавом и мед сном.

Срце моје, срце кивно,
убио �е живи �ром!

Ш�о се не даш мени живу
разабра�и у �ле�иву

међу јавом и мед сном!
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Она ме �ледну. У душу свесну
никад још �акав не сину �лед;

�им би, ш�о из �о� �о�леда кресну,
свих васиона с�о�ила лед,

све ми �о нуди за чим �од чезну',
јаде �а сладе, чемер �а мед,

сву своју душу, све своје жуде,
– сву вечнос� за �е, дивни �рену�е! –

Santa Maria della Salute

Лаза Кос�ић
Santa Maria della Salute

...Сусре� с Ленком
Тад моја вила �реда ме �рану,

ле�ше је овај не виде вид;
из црно� мрака дивна ми свану,
ко �есма славља у зорин сви�;
сваку ми махом залечи рану,
ал �ежој рани нас�аде брид:

Ш�о ћу од миља, од муке љу�е,
Santa Maria della Salute?

...

Кликни�е на слику да бис�е �рочи�али целу �есму
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https://sr.wikisource.org/wiki/Santa_Maria_della_Salute


Лаза Кос�ић

Звоно
Звоно, звоно мало, 

ш�о �е, звоно, боли, 
�е се �ако �ужно 

разлежеш �о доли? 
 

� моје је срце
зазвонило јако,

�о моји' се �руди'
разлеже једнако.

 
Срце моје звони

од �ешко�а кла�на,
�о је кла�но �ешко
њена слика зла�на.
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Романтични укуси
На страницама које следе можете прочитати

рецепте за колаче које смо припремали у оквиру
нашег пројекта. У питању су посластице које се

углавном везују за Војводину, место које повезује
представнике српског романтизма чијим смо се

делом, у оквиру рада на пројекту, �авили. 
Пошто пројекат представљамо на Дан

заљу�љених, научићемо како се спремају и
ЉУБАВНИ КЕКСИЋИ.

Бајадера
 

Штрудла с маком Ораснице

Ванилице

Љу�авни кексићи
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Састојци:
 

 650г шећера
18 кашика воде
210г маргарина

250г млевених ораха
250г млевеног кекса

100г чоколаде
 

Припрема:
 

Када шећер и вода провре, склоните са ватре и додајте најпре
орахе и кекс, а затим и маргарин. Сједините и поделите на два

дела. У један део додајте чоколаду, како �и �ио тамнији,
Растањите прво део са чоколадом, па преко њега онај светлији.

Када се колач охлади, прелићете га глазуром.

Бајадера

Глазура: 
 

100г чоколаде за кување
20г маргарина
3 кашике млека

3 кашике уља

Ево још једног рецепта за �ајадеру.
Кликните и погледајте: 

Романтични укуси 16

https://www.youtube.com/watch?v=l_PyRYhl7AY


Штрудла с маком
Кликните на слике како �исте видели/прочитали рецепте

за ову и још неке укусне штрудле:

Рецепт �р. 1

Рецепт �р. 2
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https://www.youtube.com/watch?v=Iq06VRjA60M
http://www.minjina-kuhinjica.com/desert/strudle/strudla-sa-makom/


Ванилице

Кликните на слику и прочитајте
рецепт за најукусније, старинске

ванилице

Уколико желите, можете погледати и видео-рецепт кликом
на следећу слику:
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https://www.gordi.rs/blog/starinske-vanilice/
https://www.youtube.com/watch?v=0sMMTkeHBlk


Направите густ шам од �еланаца, па постепено додајте
шећер, млевене орахе и сок од лимуна. Измешајте и од

смесе направити 50 делова. Од њих формирајте
ораснице које ћете уваљати у сецкане орахе.

Рерну загрејте на 200 степени, па смањите на 100 када
у њу ставите колаче. Потре�но је 10-15 минута да ова

укусна посластица �уде спремна. 
Пријатно!

Ораснице

Састојци:
2 �еланцета

250г шећера у праху
300г млевених ораха
сок од лимуна (1/4)

300г сецканих ораха
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Кликните на слику и погледајте видео-рецепт:  

https://youtu.be/re9OwG3fCTg


Љу�авни кекисћи

Прославите Дан заљу�љених уз прелепе и преукусне
ЉУБАВНЕ КЕСКИЋЕ!

 
Рецепт ћете до�ити када кликнете на слику:

Музички љу�авни
додатак:

Послушајте
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https://www.sunoko.rs/recepti/sunoko-recepti/ljubavni-keksici/
https://www.youtube.com/watch?v=b-tAGi8-Kbs
https://www.youtube.com/watch?v=tmD82vldBUc
https://youtu.be/Snzv1Qn8tCI


Надамо се да сте уживали у поклону,
дигиталној књизи, коју смо припремили

за вас!
Уколико вам се допала наша креативна,
романтична и слатка прича, пратите
званичне стране Моје креативне

учионице и подржите нас! 

Видимо се ускоро са новим причама!

 Моја креативна учионица

Фе�руар, 2023. године

У пројекту са ученицима одељења 2/5 су учествовали професори:
Снежана Даниловић Милутиновић - СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

Драган Денкић - ПОСЛАСТИЧАРСТВО
Мирослава Иванковић - ИСТОРИЈА УМЕТНОСТИ (декорација простора)

https://www.instagram.com/mojakreativnaucionica/
https://www.facebook.com/mojakreativnaucionica
https://mojakreativnaucionica.weebly.com/

