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КАКО ПОСТАТИ CПИKEP - задаци 

Изабери вест и прочитај је у камеру! 

 

НАЈУСПЕШНИЈИ САЈАМ КЊИГА 

Одржан је још један сајам књига који је привукао многе издаваче као и љубитеље књиге. 
По речима организатора, ово је досад био најуспешнији сајам књига у последњих 
неколико година, јер је за време трајања сајма продато скоро 70.000 ћевапа, 40.000 
пљескавица и преко 150.000 флаша пива! 

Народ у Србији је још једном показао колико му у ово тешко време значи култура и добра 
књига, док организатори сајма задовољно трљају руке и обећавају да ће следеће године 
покушати љубитељима књиге да пруже још квалитетнији сајам и извињавају се свим 
посетиоцима што је у једном тренутку понестало домаћег ајвара. 

Организатори су обећали да ће понуду проширити са роштиљ кобасицама, вешалицима 
и уштипцима, као и точеним пивом, светлим и тамним. Такође су обећали да ће 
рекламну кампању за сајам проширити и и на суседне земље, да би следеће године и 
странци могли доћи на сајам и уживати у србским специјалитетима и нашем пиву. 
Посетици сајма су изузетно задовољни кватитетом ћевапа као и повољном ценом и 
многи су обећали да ће доћи и догодине на ову културну манифестацију. 

 

ПОМОЋ ГОЛУБОВИМА 

Време новогодишњих празника неки прослављају тихо, а највише има оних који уживају 
у петардама и ватромету. Петарде свеих врста продавале су се на сваком ћошку иако су 
медији апеловали да се то смањи. Тако се пуцало и грмело на све стране за нову годину, 
а оно што се не потроши долази на ред наредних дана. 

Због свега тога је удружење градских голубова у свим већим градовима Србије послало 
апел властима да се донесе закон против петарди јер су градски голубови оболели на 
живце услед ових непрестаних канонада. С обзиром да им драва не покрива 
здравствено осигурање, голубови моле народ да убудуће мисле и на њих када буду 
славили Нову годину! 

Или неку другу на: http://www.nbss.rs/vesti-za-decu/page/2/ 

Ученици бирају вести и увежбавају их, затим их читају у камеру, док их други 
ученици снимају мобилним телефоном. Ученици који снимају нису се одважили да и 
сами буду спикери, али ће се вероватно опробати када виде колико је то занимљиво, 
док снимају другаре. 
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