Област: Књижевност
Тип часа: обрада

5. разред

Гроздана Олујић, „Плава мачка – Тесла”









Прочитајте одељак Представљамо ти (Расковник, стр. 208), како бисте се подсетили биографије и књижевног
рада Гроздане Олујић.
Прочитајте уводни текст из читанке, који локализује причу у збирку Дечак који је тражио срећу Гроздане
Олујић, али говори и о Николи Тесли. Упознајте се са основним биографским подацима, као и о
занимљивостима везаним за Теслин научни рад (Расковник, стр. 206).
Прочитајте причу (Расковник, стр. 206).
После читања, причу тумачите пратећи задатке и питања из одељка Трагом речи (Расковник, стр. 208).
Разматрајте необични сусрет дечака и патуљка, разлоге дечаковог страха, као и разлоге због којих му патуљак
помаже. Видећете да се истичу патуљкова предвиђања у вези са оним што ће дечак постати и по чему ће бити
значајан. У овој причи уочљиво је присуство елемената фантастике, који је могу довести у везу са бајком.
Можете одслушати звучни запис приче Плава мачка – Тесла на стр. 206 у дигиталној читанци.

Прочитајте текст из одељка Свет занимљивости (Расковник, стр. 208).

која говори


штапић

Усмено или писмено одговарите на следећа питања/задатке како би се увидело колико сте напредовали
у области Вештина читања и разумевање прочитаног.
-

Због чега ауторке читанке, најављујући одломак из чланка о Тесли у одељку Свет занимљивости, кажу да је
Тесла био испред свог времена? Објасни значење овог израза.
Ко је написао чланак чији се одломак наводи у Свету занимљивости?
Објасни како, из угла садашњости и нашег времена, када знамо шта је све Тесла урадио, доживљаваш дати
одломак из чланка у оквиру одељка Свет занимљивости.
Читајући текст, запази о каквим справама се у њему говори. Наведи називе неких од тих справа на које упућује
аустријски физичар.
Размисли, па напиши, због чега је овај чланак део књиге која носи наслов Историја људске глупости.
Наведи једно расположење/осећање које је у свом чланку испољио аустријски физичар. Објасни на основу чега
си дошао/дошла до свог одговора.
Објасни у каквој су вези реченица:„И пливаће, јер кад одрастеш, додир твоје руке промениће читав свет, донети
људима светлост и топлоту!“ (из приче Плава мачка – Тесла) и оно о чему у свом чланку говори аустријски
физичар.

Запиши у свеску!
Гроздана Олујић (1934-2019), „Плава мачка – Тесла”
Књижевни род: епика
Књижевна врста: прича
Прича је из збирке „Дечак који је тражио срећу” (посвећено Николи Тесли)



Бајковита прича о Тесли и патуљку

која говори

штапић

