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Свако ко посети Музеј рудничко-таковског краја у Синђелићевој улици број 7 у Горњем 
Милановцу, посетиће уједно и Легат породице Настасијевић. 

Стварајући ову радну свеску за децу трудили смо се да на што прихватљивији начин 
приближимо Настасијевиће, уметничку породицу која је својим постојањем и уметничким 
радом веома задужила првенствено Горњомилановчане, а затим и целу Србију која уме 
да препозна и цени уметност у најширем смислу те речи.

Кроз представљање живота и рада једног члана породице, сликара Живорада, желели 
смо да представимо и прикажемо и остале Настасијевиће. Њих је готово незамисливо 
сагле дати одвојено, јер су се и у животу, као и у раду волели, допуњавали, подржавали и 
били оличење праве грађанске породице с краја XIX и почетка XX века. Све оне вредности 
које породица може и треба да пружи, љубав, подршку, образовање, васпитање, емпатију, 
узајамно помагање, подучавање да се деца труде, уче, и раде посао који ће волети и који 
ће усрећити и њих саме, и људе око њих, права братска и сестринска љубав и поштовање, 
љу  бав према родитељима, љубав и поштовање између родитеља, поштовање и љубав 
пре ма прецима и пријатељима, помоћ и подршка у најтежим животним ситуацијама, по-
ште ње и знање тежине изговорене, али и дате речи, а надасве скромност су, нажалост, 
вред ности које полако заборављамо, а које ћете срести код Настасијевића. 

Без икакве намере да се фаворизује један од браће Настасијевић, још један од раз-
лога зашто је представљање породице Настасијевић у овој музејској радној свесци упри-
личено преко сликара Живорада је и тај што је деци пријемчивија визуелна уметност 
од Момчилове поезије, Славомирових историјских романа или Светомирових нотних за-
писа.

 Имамо дужност, али и велику част да дух прошлих времена, пратећи уметнички траг 
Настасијевића, приближимо првенствено деци која су најбројнији, најмлађи и најслађи 
посетиоци музеја.

Аутор
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Зеницама очију мојих!
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Живорад  Настасијевић, рођен је у Горњем Милановцу, весео и здрав био 73 године.

На карти Србије, пронађи Горњи Милановац, а затим бебу Живорада повежи са градом у ко-
јем је рођен.
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Имао је сестре три и тројицу браће, кућа им је личила на пчелино саће.

Нацртај своју породицу!
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Деда Настас Ђорђевић је био грађевинар. Саградио је цркву у граду, а унуцима кућицу 
за њихову мазу ‒ пса Шарина.

Црква Свете Тројице у Горњем Милановцу
(разгледница, Музеј рудничко-таковског краја, И-807)

Остала је само кућица, куца се уплашила и побегла са слике. Нацртај је!
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Игра, радост, песма, смех, сестре, браћа, лепи свет, река, златна поља, птице лет. То је 
био Живорадов свет.

Ако волиш да причаш вицеве, запиши овде један омиљени!

Браћа Момчило и Живорад су много пута одлазили даље од вароши 
да цртају и акварелишу. Пратио их је момак Рајко, који је целог пута 
правио вицеве и шалио се. Овај Рајко знао је да имитира животиње: 

псе, курјаке, мачке, лисице, гавране итд. Врло су га волели.

Ж. Настасијевић, Предео из Шумадије, око 1940, уље на платну, 
Народни музеј Београд
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Оловка, папир и боја, при руци су му били,
Љубав, машта и таленат у цртеж се слили.

Обој Живорадов цртеж!

Ж. Настасијевић, Девојка са бисерном огрлицом, оловка на папиру, Музеј РТК
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У цркву је ишао, мир у души тражио, 
радећи фреске веру је снажио!

Ж. Настасијевић,
Икона Свети Антоније,

уље на платну (на лесониту),
Музеј РТК, Л-858

Ж. Настасијевић, Свети Атанасије Александријски,
акварел, Музеј РТК, Л-272

(Слава породице Настасијевић, која се слави 31. јануара)
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Све се ређе играо, сликање је бирао.
Света лица цртао, иконе копирао.

Овде су дати датуми и називи слава које се најчешће славе у Србији. Покушај да назив 
славе спојиш са датумом када се она прославља.

20. јануар     Свети Никола

8. новембар    Свети Стефан Дечански (Мрата)

19. децембар    Свети Лука

24. новембар    Преподобна Параскева (Света Петка)

31. октобар    Свети Јован Крститељ (Јовањдан)

21. новембар    Свети Димитрије (Митровдан)

27. октобар    Сабор Светог архангела Михаила
      (Аранђеловдан)
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По Живорадовим цртежима, правили су сценографије за дела која су на сцени изво-
ђе на, а чији је писац био управо његов брат Момчило, док је брат Светомир компоновао 
музику.

Обој по својој жељи, скицу сценографије за оперу Међулушко благо! 
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Живорад је студирао у Минхену, путовао по свету,
читао и писао, учио у лету.

Пронађи и заокружи  предмете који нису постојали у Живорадово време.
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Учесник Првог светског рата, ратни сликар и преживели сведок пробоја Солунског 
фрон та, Живорад је осведочио тај период кроз писање „Успомена”.

Пробај да нацрташ по фазама!

Сликарска палета Живорада Настасијевића из Великог рата са записом на полеђини:
Солунски фронт 1917. (Музеј РТК, Л-1092)
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Обој темпере:

топлим бојама

хладним бојама
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Сликао је пределе, наше свеце, ратнике, децу, жене и скице за сценографије.  Живорад 
је често сликао портрете својих укућана и пријатеља.

На портрету не може да буде измишљена особа, већ увек особа која постоји или је 
некад живела!  

Реши ребус!

Ж. Настасијевић, Портрет брата Момчила, 1919.
(уље на платну, 31,5 x 23 цм, Музеј РТК, Л-269)
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О његовим љубавима, мало се зна. Док се у Алжиру опорављао од рата, упознао је 
Францускињу Симон са којом се зближио. Доста касније, у Београду, заволео је Ружу, коју 
је често портретисао. Ипак, остао је нежења.

У срцу упиши име своје симпатије, али тако да користиш смајли уместо слова. Тако ће велом 
мистерије остати обавијено име твоје симпатије!

Живорад Настасијевић и Ружа Мијатовић на Дедињу, 1933. године
(фотографија, Музеј РТК, Л-867)
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Дом Настасијевића, у периоду између два светска рата, био је центар грађанске култу-
ре. Салонска дружења су окупљања у стану одређене личности, одређеног дана у седми-
ци. Било је уобичајено да грађански станови имају салоне. Салони су најчешће отварани у 
јесењим и зимским месецима, углавном касно поподне или рано увече. Поред разговора 
и друштвених игара у салону се радо музицирало, а читане су поезија и проза. Салонска 
музика су варијације на теме из оперских дела, или популарних народних и грађанских 
песама које су се певале у кафанама и пивницама. Салонска музика у Србији, одржала се 
све до пред сам почетак Другог светског рата. 

Део Легата Настасијевића, Музеј рудничко-таковског краја у Горњем Милановцу
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Браћа и сестре су се много волели и подржавали како приватно, тако и у уметности. 
Када Момчило нешто напише, Светомир је компоновао музику за то дело, а Живорад је 
сликао сценографију, а  онда се комад изводио у позоришту.

Уметничка окупљања у дому Настасијевића у Београду, 1925. године,
фотодокументација Музеја РТК, Л- 918
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Аутопортрет и сви портрети  породице  дело су Живорада Настасијевића!
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Упиши имена у своје породично стабло, а себи доцртај косу какву имаш!
Уколико имаш среће, да имаш још браће и сестара, доцртај их и упиши њихова имена.

Породично стабло, до сада сви знате,
први корак води до маме и тате,
други корак то су: две баке, две деке,
а до мене стоје бате, а и секе.
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Пред тобом је сада Живорадово умеће, гледај и уживај, ти баш имаш среће!

 Ж. Настасијевић, Моја родна кућа у Горњем Милановцу (Рајићева улица бр. 7),
уље на платну, Музеј рудничко-таковског краја, Л-408

1956. године уметник је поново израдио слику своје куће коју је први пут насликао 1907.
Нажалост, породична кућа Настасијевића је страдала у паљењу града 1941. године.
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Ж. Настасијевић, Град Смедерево, 1908. уље на платну
(Музеј савремене уметности Београд, инв. бр. 1374)

Ж. Настасијевић, Ждребан, 1908, уље на картону,
у власништву породице Вукићевић

(репродуковано из књиге С. Живковић, Живот слика, Београд 2006, 134)
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Четири вола краља Петра, фреска коју је Живорад насликао у Соколском дому
Краља Александра I 1940. године,

данас је то зграда Градског центра за физичку културу, стари ДИФ у Београду

Ж. Настасијевић, Солун, 1918. (уље, вл. Ненад Живановић, Београд;
З. Вучинић, Између трубе и тишине: ратни сликари 1912–1918,
Галерија РТС, 13. март – 13. април 2014, Београд 2014, кат. бр. 38)
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Српски ратници, акварел из 1906. године, колико је до сада познато, најстарији је сачувани рад 
Живорада Настасијевића (Музеј рудничко-таковског краја, Л-277)
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Ж. Настасијевић, Аутопортрет, уље на платну, 1913.
(Музеј рудничко-таковског краја, Л-268)

Аутопортрет

Аутопортрет је слика на којој сликар слика самог себе.

Нацртај себе! У раду може да ти помогне огледало.
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За оне који желе да знају више!
Аутопортрет и портрети уметникове породице (дела Живорада Настасијевића), са крат -

ком биографијом сваког њеног члана. 

ПОРОДИЦА НАСТАСИЈЕВИЋ

Породица Настасијевић је једна од најзначајнијих и најкреативнијих у српској култури, 
а остаће запамћена по свом изузетно богатом уметничком дару и стваралаштву. 

Корени породице потичу из Призрена и Охрида а најстарији познати предак јесте Ла-
зар Призренац, кујунџија, који је погинуо у Првом српском устанку. Његов син Таса Лаза-
ревић, познати резбар, зограф и грађевинар, дошао је у Србију кнеза Милоша Обренови-
ћа и настанио се у селу Брусници пре оснивања вароши Горњег Милановца. Тасина жена, 
Михаила, кћерка Анђелка Ђорђевића из Охрида, грађевинара и зографа, у браку са Тасом 
имала је синове Николу, Лазара и Јована. Михаила је имала два брата Настаса и Спасоја. 
После смрти Тасе Лазаревића, бригу о његовој породици преузео је Настас, код кога је 
Никола научио грађевински занат. Тако је Никола уместо презимена Лазаревић, у знак 
за хвалности, од ујаковог имена сачинио себи презиме и тада почиње прича о породици 
На стасијевић. 

Кућа у којој су живели у Горњем Милановцу и где су рођена сва деца налазила се у 
Улици Танаска Рајића број 7. Ова кућа срушена је у Другом светском рату приликом бом-
бардовања града. Године 1920. цела породица се сели за Београд и настањује у Ратарској 
улици 131 (данашња Улица краљице Марије 55), а касније у Молеровој број 9. У свом 
дому Настасијевићи су приређивали „камерна” окупљања београдске интелектуалне и 
уметничке елите, која су, заједно са још неколико сличних београдских салона, постала 
нека врста културног центра престонице у периоду између два светска рата.
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Никола Настасијевић грађевинар, љубитељ књижевности и уметности, 
свирао је фла уту. Учествовао је као четовођа у оба турска рата, одли ко ван је 
сабљом, као и медаљама: за војничке вр ли не, за учешће у Рату за ослобође-
ње и независност 1876-78. и Таков ским крстом. Са суп ру гом Милицом провео 
је скоро шездесет годи на у хармоничном браку. 

Ж. Настасијевић, Портрет оца Николе, 1926.
(уље на платну, Музеј рудничко-таковског краја, Л-283)



30

Опиши свог оца у неклолико реченица, или ако ти је драже посвети оцу пар стихова.
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Милица Настасијевић потицала је из старе и богате породице Јовано-
вић, која води порекло из села Клатичева код Горњег Милановца. Стекла је 
ви соко образовање као васпитаница београдског девојачког института под 
упра вом Катарине Миловук. Сва деца Милице и Николе Настасијевић стекла 
су ви соко школско образовање и била музички надарена и образована. 

Ж. Настасијевић, Портрет мајке Милице, 1920.
(уље на платну, Музеј рудничко-таковског краја, Л-286)



32

Није само 8. март или рођендан време да се покаже љубав и пажња нашим најмили-
јим мајкама, бакама, теткама..., женама које се труде и чине све да наша детињства буду 
„обојена пастелним бојама”. 

Обој, а затим изрежи овај букет и поклони га жени којој си зеница ока њезина!

1.

3.

5.

2.

4.
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Наталија (Горњи Милановац, 1888 – Београд, 1923) по вокацији филозоф, 
била је омиљена и поштована у кругу београдских писаца и сликара, о чему 
сведочи богата преписка коју је водила. Лепо је певала народне и сенти-
менталне песме, у породици су је одмила звали Ната.

Ж. Настасијевић, Портрет сестре Наталије, 1911.
(уље на платну, Музеј рудничко-таковског краја, Л-285)
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Питај старије да ти отпевају ову песму, а ако знаш да свираш на блок флаути, покушај да је 
одсвираш!

Пред Сенкином кућом, нане, воденица,
Сенка ми је суђеница.

Пред Сенкином кућом, нане, вода тече,
Ту пролазим свако вече.

Пред Сенкином кућом, нане, кола дрва,
Сенка ми је љубав прва.

Дигни очи Сенко, море, погледај ме,
скрши веђе, намиг’ на ме.

Пред    Сен   -  ки-ном     ку  -  ћом,   на - не,     во  -  де  -  ни    -    ца,

Andantino
C G

G G

G7 C

C C
1. 2.

C

Сен   -  ка       ми         је        су  - ђе  - ни   -    ца,                          ца.

ПРЕД СЕНКИНОМ КУЋОМ
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Живорад  (Горњи Милановац, 1893 – Београд, 1966) сликар, који је трагао 
за очувањем и усаглашавањем националног идентитета и светских токова 
у уметности. Насликао велики број пејзажа, портрета, мртвих природа, ре-
лигиозних  и историјских композиција, извео је више зидних декорација и 
фресака, као и сценографије за две опере и илустрације за неколико књига и 
народних песама.

Ж. Настасијевић, Аутопортрет, 1913,
(уље на платну, Музеј рудничко-таковског краја, Л-268)
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Кад завршиш лавиринт, сазнаћеш који предмет је припадао ком брату породице На стасијевић!
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Момчило (Горњи Милановац, 1894 – Београд, 1938) књижевник и профе-
сор гимназије у Београду, писац лирских песама, драма и приповедака. 

Најпознатији од браће Настасијевић и један од највећих српских песника. 
Припадао је авангардној међуратној сцени. Стварао је особени поетски је-
зик.

Ж. Настасијевић, Портрет брата Момчила, 1919.
(уље на платну, Музеј рудничко-таковског краја, Л-269)
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Помоћу следећег описа покушај да откријеш који је инструмент Момчило свирао: „сви рала 
са равно засеченим писком и шест рупица за бирање тонова”.

Одговор:  _________________________________________________________________

„Од темеља до крста саздана је у камену сва, као зрела дуња жути се наша богомоља...
она је као лађа, однекуд из мира допловила благовесно, занавек усидрена ту међ’ нама 
пролазнима.” 

    (Момчило Настасијевић „Хроника моје вароши”)

Погледај икону и на основу ње открићеш назив цркве у Горњем Милановцу коју је Момчило 
тако лепо описао.

Одговор:

__________________________

__________________________
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Даринка (Горњи Милановац, 1897 – Београд, 1978) историчар, тиха и по-
ву чена, често болешљива, била је велика подршка својој браћи.

Ж. Настасијевић, Портрет сестре Даринке, 
(уље на платну, Музеј рудничко-таковског краја, Л-815)
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А1     економија              Б1     састанак

А2     просвета              Б2     одељењско веће

А3     спољни послови             Б3     наставничко веће

А4     здравље              Б4    тајна

Решење колоне А:              Решење колоне Б : 

Коначно решење:  

Реши анаграм и открићеш занимање Даринке Настасијевић.

ЧАСТИ   РОРИ

Одговор: _________________________________________________________________

Реши асоцијације!

А1    компјутерска         Б1   срећа     В1   тајна

А2    дечја          Б2   прича     В2   академија    

А3    интернет         Б3  морнарица     В3    тактика

Решење колоне А:         Решење колоне Б:    Решење клоне В: 

Коначно решење: 
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Славка (Горњи Милановац, 1899 – Београд, 1982) професор математике и 
физике у Четвртој мушкој гимназији. До своје смрти бринула је о породичној 
заоставштини. 

Ж. Настасијевић, Портрет сестре Славке, 1920.
(уље на платну, Музеј рудничко-таковског краја, Л-287)
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Покушај и ти, као и Славка, да будеш добар математичар и физичар, па реши следеће задатке:

1. Ако у поноћ пада киша, може ли се очекивати да ће након 72 сата време бити сун чано?

2. Лекар је преписао болеснику да узима таблете сваких пола сата. За које време бо лесник 
потроши пет таблета?

3. У празна поља упиши знакове рачунских операција (+, - , x, : ) да би добио тачан ре зултат. 
    

12 ____ 2 ____ 4 _____ 5 = 4

4. Који број, у реду бројева 0, 1, 3, 6, 10, 15, 21... следи после броја 21?

5. Помоћу две посуде од 3l и 5l одмерите из водоводне славине у лонац 4l воде. Опиши како 
би то урадио-ла.
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Светомир (Горњи Милановац, 1902 – Београд, 1979) композитор и архи -
текта чија је основна преокупација била национални израз, остварен једно-
ставним композиционо-техничким средствима. Стилизовани елементи срп-
ске народне музике провлаче се кроз готово сва његова дела.

Ж. Настасијевић, Портрет брата Светомира, 1926.
(уље на платну, Музеј рудничко-таковског краја, Л-282)
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Бројеве замени одговарајућим словима и открићеш називе три опере Светомира На ста си-
јевића.

   / 
16   24   25   7   18   7   1   19   13            29   18   30   27   13

Одговор:

          /
15   24   16   21   11   15   24            26   7   1   24

Одговор:

            /
25   7   11   30   25            29   11   30   15   19   13   28   21   8

Одговор:

30

А

20

Ј

10

С

29

Б

19

К

9

Т

28

В

18

Л

8

Ћ

27

Г

17

Љ

7

У

26

Д

16

М

6

Ф

25

Ђ

15

Н

5

Х

24

Е

14

Њ

4

Ц

23

Ж

13

О

3

Ч

22

З

12

П

2

Џ

21

И

11

Р

1

Ш



47

Славомир (Горњи Милановац, 1904 – Нови Сад, 1983) књижевник и про-
фесор  вршачке гимназије. По узору на Момчила, почео да пише исто ријске 
романе које повезује заједничка нит, а то су теме из борбе за слободну др-
жаву и очување самосталности.  Једини од браће и сестара који се оженио и 
засновао породицу. После његове смрти породична заоставштина  је треба-
ло да остане у Београду, али градски оци тог времена нису имали разуме-
вања. Недостатак новца или незнање, а можда и идеолошки предзнак који 
је дуго пратио ову породицу, су били најчешћи изговор. Тако је наслеђе На-
стасијевића смештено у Завичајни музеј, данас Музеј рудничко-таковског 
кра ја у Горњем Милановцу, који се може похвалити једним од највреднијих 
умет ничких легата.

Ж. Настасијевић, Портрет брата Славомира, 1926.
(уље на платну, Музеј рудничко-таковског краја, Л-282)
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Реши укрштеницу и у обојеном пољу добићеш назив историјског романа чији је аутор Сла-
вомир Настасијевић.

Женско име

Доктор

 7. слово азбуке

Дигитрон

Млечни производ

Ваздушно превозно средство

Баба одмила

Обданица

Прво слово азбуке

Текућа вода

Мајка одмила

Назив државе чији је
главни град Беч

Део биљке

Наука о животној средини

Очев или мајчин отац

Чуло вида

Највећа птица која не лети

Назив једне планете
Сунчевог система

Оно што чини скелет (костур)

Име аутора ове музејске
радне свеске
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Речник мање познатих речи и израза

Легат  –  (латински: завештање, оставштина). Оставштина (предмети који су припадали 
не коме) која је тестаментом завештана у наслеђе неком лицу или институцији

Живорадови правци у уметности: 

Импресионизам – уметнички правац који је настао у француском сликарству између 
1860. и 1870. године као реакција на израду слика у сликарским атељеима, а чији је циљ 
био сликање у природи и хватање и бележење тренутка у сликарству. Најзначајнији пред-
ставници, а уједно и оснивачи импресионизма су француски сликари: Клод Моне, Едуар 
Мане, Камиј Писаро, Едгар Дега, Огист Реноар. Немачки импресионизам представљају: 
Ловис Коринт, Макс Либерман...

Неокласицизам – уметнички правац који се ослања на уметност Античке Грчке и Ри-
ма. Типичне особине: истицање форме, стилско јединство, тачност и прецизност изјаш-
ња вања, композициона уравнотеженост, подвлачење значаја интелекта. Најзначајнији 
пред ставници су: Жак – Луј Давид, Доминик Енгр

Живорад Настасијевић, Мој брат Момчило, портрет из 1927. године

Портрет Мој брат Момчило који је Живорад Настасијевић насликао 1927. године, 
ка да је већ основао друштво уметника Зограф. Поред „зографских” одлика као што су 
круп не, изражајне очи, укоченост фигуре и колорит икона, на овој слици су приметни и 
утицаји ренесансе кроз присуство атрибута портретисане особе – а то је, у случају Мом-
чила Настасијевића, књига на коју је ослоњен и беседнички гест руком. Овај портрет је 
један од најтраженијих експоната нашег Музеја, будући да је до сада излаган у оквиру 
различитих изложби широм Србије. 

Зограф – сликар религиозне уметности, иконописа, фрескосликар
Сценографија – је вештина израде ликовне позадине позоришног, филмског или те-

левизијског дела. Ова делатност првенствено се односи на ликовно осмишљавање про-
стора појединих чинова (у позоришту) или кадрова (на филму) у складу са текстом. Рад 
сценографа везан је уз појам простора у којем ће се дело збивати, он га мора осмислити 
(изградити), променити га (по потреби дела) и сместити у њега извођаче, глумце. Сцено-
графија данас није појам нужно везан само уз позориште, филм или телевизију, данас се 
то односи на свако осмишљавање простора намењено некој јавној изведби, од изложби 
до политичких догађања. Сценографија се сели и у виртуелни свет рачунарских игара и 
програма, и за њих треба осмислити простор у којем ће се виртуалне радње збивати

Хладне боје – су све оне боје које подсећају на боју мора или на плаву, љубичасту и 
зе лену или њима сродне боје. Ове боје се оптички удаљавају од посматрача, тј. стварају 
оптички утисак простора (ликовни феномен напред-назад)

Топле боје – су све оне боје које подсећају на боју ватре или на црвену, наранџасту, 
жуту и њима сродне боје. Топле боје нам се оптички приближавају, стварајући утисак пу-
ног (оптички већег) простора
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Решења:

Стр. 5.

Стр. 11.

20. јануар    Свети Никола

8. новембар   Свети Стефан Дечански (Мрата)

19. децембар   Свети Лука

24. новембар   Преподобна Параскева (Света Петка)

31. октобар   Свети Јован Крститељ (Јовањдан)

21. новембар   Свети Димитрије (Митровдан)

27. октобар   Сабор Светог архангела Михаила (Аранђеловдан)

Стр. 13. Треба заокружити: 
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Стр. 15.

Топле боје:          Хладне боје:

Стр. 16. Решење ребуса је: ПОРТРЕТ

Стр. 38. 
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Стр. 40. 
Одговор: фрула
Одговор: Црква Свете Тројице

Стр. 42. 
Решење анаграма: ИСТОРИЧАР

Решење асоцијација:

Стр. 44. 
1. Решење: Не може, јер ће после 72 сата бити опет 12 сати ноћу, а ноћу сунце не сија.
2. Решење: За два сата.
3. Решење: 12x2-4:5=4
4. Решење: Број 28.
5. Решење: Напуните посуду од 5l и њоме напуните посуду од 3l, остатак је 2l и њега сипајте у 

лонац. Поновите тај поступак још једном и у лонцу ће бити четири литара воде.

Стр. 46. 
Одговор: Међулушко благо
Одговор: Немирне душе
Одговор: Ђурађ Бранковић 

А1     економија              Б1     састанак

А2     просвета              Б2     одељењско веће

А3     спољни послови             Б3     наставничко веће

А4     здравље              Б4    тајна

Решење колоне А:           МИНИСТАР           Решење колоне Б:              СЕДНИЦА

Коначно решење:                                                                          В Л А Д А 

А1    компјутерска         Б1   срећа     В1   тајна

А2    дечја          Б2   прича     В2   академија    

А3    интернет         Б3  морнарица     В3    тактика

Решење колоне А:         Решење колоне Б:    Решење клоне В: 

              ИГРИЦЕ                                           РАТНА                                           ВОЈНА

Коначно решење:                                                      С Т Р А Т Е Г И Ј А
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Стр. 48. Решење укрштенице:

Женско име

Доктор

 7. слово азбуке

Дигитрон

Млечни производ

Ваздушно превозно средство

Баба одмила

Обданица

Прво слово азбуке

Текућа вода

Мајка одмила

Назив државе чији је
главни град Беч

Део биљке

Наука о животној средини

Очев или мајчин отац

Чуло вида

Највећа птица која не лети

Назив једне планете
Сунчевог система

Оно што чини скелет (костур)

Име аутора ове музејске
радне свеске

А       Н      А

Л       Е       К       А        Р

Е

К       А       Л       К       У       Л       А       Т       О       Р

С       И       Р

А       В       И       О      Н

Н       А       Н       А

Д       А       Н

А

Р       Е        К       А

М      А      М      А

А       У       С        Т       Р       И       Ј        А

К       О       Р       Е       Н

Е       К       О       Л       О       Г       И        Ј        А

Д       Е       Д       А

О       К      О

Н       О       Ј

С       А       Т        У       Р       Н

К       О       С       Т       И

И       Р       Е        Н      А
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Речи захвалности

При изради ове радне свеске имала сам пред собом одличан модел. Јасминка Петровић је аутор вео-
ма занимљивог штива за децу: „Паја Јовановић (1859‒1957)”. Доста ми је помогао њен модел, да много 
не лутам, већ да имам јасне смернице у ком правцу треба ићи приликом представљања једног сликара 
деци. 

Рад на изради и промоцији едукативних музејских публикација захтева додатан напор јер је потреб но 
разумети дечји начин размишљања и разумевања грађе. 

У периоду од 20. до 30. новембра 2017. године, рађена је музејска радионица „Драга децо, добро 
дошли у Легат породице Настасијевић”. Као материјал за радионицу користили смо управо ову радну 
свеску у припреми. На тај начин ослушкујемо интересовања деце, јер нам је у заједничком интересу да 
када изађе из штампе, радна свеска буде у што већој мери прилагођена деци и да на занимљив начин уче 
важне ствари о Настасијевићима. У току радионице деца су имала прилику да науче и песмицу „Јарчић 
рогован” коју је још 1936. године компоновао Светомир Настасијевић. Учествовао је 481 ученик трећег и 
четвртог разреда из милановачких основних школа. Ученицима и њиховим учитељима се захваљујем на 
сарадњи. 

Велико хвала и колегиницама Јасминки Петровић, Елиани Гавриловић, руководству и колективу Му-
зеја рудничко-таковског краја.

         Аутор
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