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Пре 200 година, 23. априла 1815. године, на Цвети, Милош Обреновић је објавио на-
роду да се креће на устанак против Турака.

Обој цртеж!

Ђура Јакшић, Портрет кнеза Милоша Обреновића, уље на платну, 1859.
(Чува се у Манастиру Враћевшница)
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Место на којем се одиграо главни договор о подизању устанка против Турака.

Храст лужњак (Запис око кога се сваке године одржавао сабор Цвети. Те 1815. године, 
празник Цвети је био 23. априла, а Милош га је искористио да објави нашем народу вест 
да се креће на устанак против Турака). Запис је „српска црква под ведрим небом”. То је др-
во родно, плодно, здраво, на које свештеник у кори уреже крст и освешта. У доба верских 
празника, када се није радило у баштама и њивама, народ се окупљао око записа, до-
говарао, разговарао и молио Богу. 

Храст лужњак се у народу назива и грм, па одатле и потиче назив „таковски грм”.

Међу понуђеним листовима откриј онај који припада храсту и заокружи га!

Таковски грм, цртеж из књиге: Феликс Каниц, Србија. Земља и становништво
од римског доба до краја XIX века, Књ. 1, Београд, 1985.



5

Барјак који је Милош дао у руке свом барјактару Сими Паштрмцу испред своје куће у 
Горњој Црнући, изгледао је овако:

Нацртај устанички барјак!
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На састанку код „таковског грма”, где је Милош Обреновић објавио народу да се креће 
на устанак против Турака, искупило се доста виђенијих људи: Сима Паштрмац, Милутин 
Гарашанин, Никола Луњевица, војвода Милић Дринчић, Јован Обреновић, Лазар Мутап, 
Тома Вучић Перишић и други.

Пронађи детаљ са слике који недостаје и заокружи га!

Павле Паја Јовановић, Таковски устанак, уље на платну, 1895.
(Власништво Народног музеја у Београду, налази се у Музеју Другог српског устанка у Такову)
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Једна од важнијих битки која је вођена у току Другог српског устанка против Турака 
је:

Бој на Љубићу

Ако правилно решиш укрштеницу, у обојеним пољима добићеш име нашег славног 
војводе из „Боја на Љубићу”.

  1. Отац одмила
  2. Назив државе чији је

главни град Беч
  3. Баба одмила
  4. Женско име
  5. Део биљке
  6. Оно што чини скелет (множина)
  7. Владарска династија у Србији

у 19. и почетком 20. века 
(множина)

  8. Име Светог Саве
  9. Име последњег краља

из династије Обреновић
10. Женски прслук (део ношње)
11. Светац „Громовник”
12. Врста пиротске подне

простирке

Васа Поморишац, Танаско Рајић на топу, уље на платну
(Власништво Историјског музеја Србије, налази се у Музеју Другог српског устанка у Такову)
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Одговор:
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Свакодневни живот људи, ван бојишта, одвијао се у кућама попут ове, куће кнеза 
Милоша у Горњој Црнући. Ова кућа представља тип брвнаре „осаћанке” са два одељења: 
„кућом” (главно одељење са огњиштем) и собом, подрумом и доксатом (трем, врста бал-
кона). Грађена је вероватно 1813. године и у њој је кнез Милош боравио од 1814. до 1818. 
године, када званична престоница постаје Крагујевац. 

Куће пре 200 година, у планинским пределима богатим шумом, људи су градили од 
дрвета – брвана и талпи. Кров је такође био од дрвета, стрм и са великом стрехом, по-
кривен дрвеним дашчицама – шиндром. У дворишту поред куће налазили су се и помоћ-
ни објекти: вајат, чардак, пушница, амбар...

Реши ребус!

Кућа кнеза Милоша у Горњој Црнући
(Фотографија Саше Савовића, Музеј РТК)

рк ’

к ”
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У кући је постојало огњиште. Огњиште је било најважнији део куће. Налазило се у 
средини просторије у којој је породица проводила време у току дана и вечери. На њему 
је горела ватра која се, готово никад није гасила. Ту се припремала храна, за Бадњи дан 
је паљен бадњак, а за Божић положајник је џарао ватру. Ватра из огњишта је служила за 
грејање и за осветљавање просторије. Увече се породица окупљала око огњишта. Жене 
су радиле ручне радове, а мушкарци разговарали о протеклом дану и правили планове 
за наредни.

Напиши о чеми су разговарали чланови породице док су седели уз огњиште.

Обој цртеж!
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У кући се спавало на гвозденом кревету. Уместо на меком душеку лежало се на сла-
марици испуњеној сламом. Преко сламарице је чаршав украшен везом и чипком, пре-
кривен ћилимом. Јастуци су, такође украшавани везом.

Обој цртеж!

Ризница Манастира Враћевшница: Кревет краља Милана са јастуцима краљице Драге Обреновић
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Карлица је дрвена посуда овалног облика у којој се некада месило тесто за хлеб и пога-
чу. Данас се може видети само у музејима, али и у неким веома старим домаћинствима.

Бакрач је метална посуда у којој ври вода. Обично је стајао у средини куће, изнад ог-
њишта.

Вучија је издужено и овално буре које се носило на леђима или су се по два товарила 
на мазге или коње. Употребљаване су за преношење воде од извора до куће.

Покушај да, помоћу датих описа, препознаш и напишеш испод сваке слике који је 
предмет у питању!
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Милош Обреновић је био паметан војсковођа. Он је схватио да у борбама с Турцима 
Срби не би могли дуго издржати. Зато је прибегао преговорима с њима. На тај начин 
Милош је спасао много живота. Престоница новостворене Српске државе од 1818. годи-
не је Крагујевац.

Амиџин конак, једина сачувана зграда из комплекса дворских објеката Милошевог 
доба. Подигнута је за дворско особље на чијем је челу био управник Кнежевог двора 
Сима Милосављевић Паштрмац Амиџа. 

амиџа – стриц
Паштрма – засеок у Рамаћи, општина Страгари, град Крагујевац

Обој цртеж!

Амиџин конак у Крагујевцу, подигао га је кнез Милош између 1819. и 1824. године
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Милош Обреновић је био ожењен Љубицом. 

Реши ребус!

”љ

Кнегиња Љубица, према слици Уроша Кнежевића, литографија, XIX век
(Музеј у Смедереву)
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Милош је са Љубицом имао осморо деце.Њихов старији син Милан је био болеш  љив, 
па је након проглашења за кнеза умро после само двадесетак дана владавине. 

Обој цртеж!

Урош Кнежевић, Милан Обреновић, уље на платну, 1852/53.
(Народни музеј у Београду)
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После Милана влада други
Милошев син кнез Михаило.

Препиши стихове ове песме! (за старије почев од другог разреда, штампаним слo
вима латинице)

„Што се боре мисли моје”
је љубавна песма коју је написао
српски кнез Михаило Обреновић.

Што се боре мисли моје
Искуство ми ћутат’ вели,
Беж’те сада ви обоје
Нек ми срце говори.

Први поглед ока твога
сјајном сунцу подобан
пленио је срце моје,
учинио робом га.

Да те љубим, ах, једина
целом свету казаћу,
сам’ од тебе, ах, премила,
ову тајну сакрићу.

Михаило је био ожењен Јулијом.

Фотографија, Музеј РТК Фотографија, Музеј РТК
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Попуни укрштеницу!

У обојеним пољима добићеш име једне владарке из породице Обреновић.

1. Шести месец у години
2. Мала црвена капа са бисерима коју су носиле богате даме као украс на коси спле

теној у плетенице
3. Родоначелник династије Обреновић
4. Прслук дугих рукава украшених срмом (део српског грађанског костима)
5. Календар по којем се управља српска православна црква
6. Последњи мушки владар Обреновића

Одговор:

1

2

3

4

5

6

� Ш = А
Реши ребус!
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Српски грађански костим који су носиле жене имао је либаде, беле, црне, црвене или 
плаве боје са дугим, широким рукавима. Ивице либаде су украшаване златном жицом 
– срмом.

Обој цртеж!

Мина Вукомановић Караџић, Габријел Декер, литографија, 1847.
(Галерија Матице српске, Нови Сад)
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На поду куће био је ћилим. То је ткана простирка од вуне. Најчешће је украшаван гео-
метријским шарама. Најпознатији је пиротски ћилим.

Нацртај ћилим и осмисли шаре на њему!
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У соби за госте седело се на салонској гарнитури. Овај намештај богато је украшаван 
резбарењем дрвеног дела. Био је постављен сомотом. Гарнитуру су чинили канабе, че-
тири фотеље и две столице.

Обој цртеж!

Салон краља Александра Обреновића, 1900, Париз
(Ризница Манастира Враћевшница)
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У кућама нису постојала купатила. Зато су у собама имали умиваонике са лавором и 
бокалом.

Обој цртеж!
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У кућама није било струје. Просторије у кући осветљавали су лустери и лампе на гас. 
Употребљаване су и воштане свеће које су стајале у свећњацима.

Обој цртеж!

Свећњаци из Старог двора Обреновића
(Музеј рудничко-таковског краја) Лустер из Таковског дворца

(Музеј рудничко-таковског краја)
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Са кнезом Михаилом долази у Србију и другачији начин (стил) одевања. Што се мушке 
моде тиче, ту су сако, панталоне, кошуље, кравате, лаковане ципеле, разне машне и ше-
шири. Мушкарци су носили бркове, браде, пушили чибук (врста луле за дуван), а у малом 
џепу прслука носили су сат на ланцу.

Кнез Михаило са бистом кнеза Милоша, Анастас Н. Стојановић, око 1865, Београд
(Историјски музеј Србије)
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Обој цртеж!
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Прибор за писање у време кнеза Михаила, била су пера која су се умакала у мастило. 
Пера су се чувала на држачу, а мастило у мастионици.

Мастионица (Музеј рудничко-таковског краја)

Сталак за пера (Музеј рудничко-таковског краја)
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Обоји мастило твојом омиљеном бојом, а затим смисли и напиши текст започетог 
пи сма!
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Када мајка роди женско дете, она све док јој кћи не стаса за удају, спрема мираз, па 
сву одећу, постељину и накит намењене њеном женском детету, држи у „девојачком 
сандуку”. То је дрвени, бојени сандук, који млада доноси као мираз, приликом удаје. Зато 
се тај сандук и зове девојачки сандук.

* Mираз је поклон који младина породица даје младожењиној породици на дан вен-
чања. То, је на неки начин, допринос младине породице будућим трошковима који на-
стају младиним усељењем у младожењину кућу. Није била реткост да уколико млада 
има браће, тај мираз који добија приликом удаје буде све што она добија од родитеља и 
није имала право на друго наследство. У Србији је ово прекинуто после Другог светског 
рата, законом који и мушкој и женској деци допушта једнака права на наследство.

Заокружи ствари за које сматраш да су се налазиле у девојачком сандуку пре више 
од 100 година?

Шкриња (Музеј рудничко-таковског краја)
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Краљ Милан је био ожењен Наталијом. 

Помозите краљу Милану да дође до краљице Наталије!

Краљ Милан Обреновић, олеографија
(Музеј рудничко-таковског краја)

Краљица Наталија, олеографија
(Музеј рудничко-таковског краја)
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Александар Обреновић,
олеографија према Влаху Буковцу

(Музеј рудничко-таковског краја)

Драга Обреновић,
олеографија према Влаху Буковцу

(Музеј рудничко-таковског краја)

Последњи краљ из династије Обреновић је краљ Александар. Он је владао Србијом 
после његовог оца краља Милана. Краљ Александар је био ожењен краљицом Драгом.

Како овај краљевски пар, није имао деце, ни другог наследника престола, Србијом 
почиње да влада друга краљевска породица – Карађорђевићи. Овим последњим кра-
љевским паром, завршава се владавина породице Обреновић дуга 72 године.

Пронађи и обележи у осмосмерки имена свих владара и владарки из породице Обре
новић! (кнез Милан и краљ Милан, због истог имена помињу се само једанпут)
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ЗА РАДОЗНАЛЕ 

Милош Обреновић

Најстарији од три сина Теодора Михаиловића и Вишње Урошевић, родоначелник ди-
настије Обреновић, рођен је у Добрињи на Тодорову суботу 7/18. марта 1783. године. 

После смрти оца Теодора почетком XIX века преселио се у Брусницу код свог брата по 
мајци – Милана Обреновића. Ту се настанио и веома брзо почео бавити трговином стоке. 
Заједно са полубратом, од кога ће касније преузети презиме, активно је учествовао у 
Карађорђевом устанку. Својом храброшћу истакао се приликом борби на Сави, Дрини и 
нарочито у бици на Равњу 1813. године. 

Подизањем новог, Другог српског устанка у Такову на Цвети 11/23. априла 1815. бива 
изабран за његовог вођу. Предводећи сународнике у успешним бојевима против Турака 
на Љубићу, Палежу, Пожаревцу, Крагујевцу, Карановцу и Дубљу, почетком августа 1815. 
приступио је преговорима, који ће трајати пуне две деценије.

Као изузетно вешт стратег, дипломата и државник изборио се за добијање аутономног 
положаја Србије унутар Турског царства, са потпуно независном унутрашњом управом. 
Истовремено, издејствовао је територијално проширење своје тек зачете државе, као и 
стицање наследног кнежевског достојанства. 

Иначе, кнез Милош је владао крајње апсолутистички, због чега су против његове вла-
давине избијале честе буне. Све јача опозиција потпомогнута Турском и Русијом, али и 
незадовољство народа његовим деспотизмом, приморали су га да средином 1839. аб-
дицира у корист старијег сина Милана. 

Наредне две деценије интезивно је радио на свом повратку у Србију. Коначно, одлуком 
Светоандрејске скупштине децембра 1858. поново је изабран за кнеза, али ће на том 
положају остати непуне две године. Озбиљно начет болешћу, умреће у Топчидерском 
ко наку 14/26. септембра 1860. Сахрањен је уз највише почасти у Саборној цркви у Бео-
граду.

Љубица Обреновић

Љубица Обреновић је рођена у Срезојевцима 1785. као кћерка Марије и Радослава 
Вукомановића. За Милоша Обреновића удала се око 1804. године. Кум на венчању им је 
био вожд Карађорђе а девер Никола Милићевић Луњевица. 

Имали су осморо деце, од којих су две кћерке (Ана и Марија) и два сина (Петар и 
Теодор) умрли прерано, а остали су Милан, Михаило, Петрија и Јелисавета. Од карактер-
них особина кнегиње Љубице посебно су биле изражене скромност и храброст.

Умрла је 14/26. маја 1843. на рукама свог сина Михаила у Новом Саду и сахрањена у 
манастиру Крушедолу.

Милан Обреновић

Старији син кнеза Милоша и кнегиње Љубице Обреновић, брат кнеза Михаила, рођен 
у Крагујевцу 6/18. октобра 1819. године. Још од малена карактерисало га је слабо и нежно 
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здравље. Иако је порастао без систематског образовања, успео је да донекле изгради 
сопствене политичке ставове и погледе. 

На престо ће доћи после абдикације оца средином јуна 1839. године. Услед болести и 
супротстављања Савета није имао прилику да као владар потпише било који правни акт. 
Коначно, није протекло ни месец дана, а тек прокламовани кнез преминуо је у Београду 
26. јуна/8. јула 1839. године. Наследио га је млађи брат Михаило.

Михаило Обреновић

Млађи син кнеза Милоша и кнегиње Љубице, рођен у Крагујевцу, у Шареном конаку, 
6/18. октобра 1823. године. Био је кнез Србије од 1839. до 1842. године, када напушта 
Србију због сукоба са уставобранитељима, који на власт доводе Карађорђевог сина Алек-
сандра.

Након овог догађаја Михаило се придружује свом оцу у емиграцији. Године 1849. 
из ванбрачне везе добио је сина Велимира, док из брака са Јулијом Хуњади није имао 
деце. Боравећи углавном у Бечу, помагао је Вука Караџића, Ђуру Даничића и Бранка Ра-
дичевића. У Србију се вратио након Светоандрејске скупштине крајем 1858. 

Током своје друге владавине 1860–1868. године, кнез Михаило је наставио политику 
јачања централне власти и сузбијања либералне политичке струје. Народна скупштина 
сазивана је сваке треће године, а државни савет, министри и чланови владе били су 
под његовом контролом. Створио је народну војску чији су обвезници држали оружје у 
кућама и били дужни да иду на повремену обуку.

Дипломатским средствима 1867. успео је да издејствује повлачење преосталих турс-
ких војних посада из српских градова, укључујући и Београд. Истовремено, основни ци-
ље ви у оквиру спољне политике били су му постизање националне и државне независно-
сти, као и ослобођење свих области које су биле под влашћу Порте.

Његово убиство у Топчидеру 10/22. јуна 1868. године изазвало је велику народну жа-
лост. Сахрањен је у Саборној цркви у Београду.

Јулија Обреновић

Рођена је 1831. године у племићкој породици Хуњади као кћерка грофа Ференца Ху-
њадија и грофице Јулије Зичи. Године 1853. у Бечу, удала се за тада изгнаног кнеза, Ми-
хаила Обреновића. Чин венчања обављен је у руској православној капели. До повратка у 
Србију живела је са Михаилом у породичној кући на имању у Иванки.

Током владавине свог супруга активно је учествовала у јавном животу Београда и Срби-
је. Између осталог приређивала је балове, затим хуманитарне вечери као и многобројне 
лутрије на двору. Такође бринула се и о Михаиловом ванбрачном сину Велимиру.

Услед све учесталијих несугласица, Михаилов и Јулијин брак временом је слабио. Ка-
ко није било могућности да наставе заједнички живот кнежевски пар се на основу угово-
ра од 18. новембра 1865. растао, а да се формално није развео.

После убиства кнеза Михаила, Јулија се удала за свог дугогодишњег удварача, принца 
Карла од Аренберга. Поживела је до 1918, када је у дубокој старости преминула у Бечу.
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Милан Обреновић

Син Јевремовог наследника Милоша Обреновића и Марије Катарџи, први нововеков-
ни краљ Србије, Милан Обреновић рођен је у Манасији 10/22. августа 1854. године. 
Убиство кнеза Михаила затекло га је као лицејца у Паризу. 

Велика Народна скупштини у Топчидеру, јуна 1868. признала је његова права на на-
следство престола, а потом му је и Порта даровала берат наследног кнеза.

До година пунолетства у име кнеза Милана владало је намесништво: Миливоје Блаз-
навац, Јован Ристић и Јован Гавриловић. Године 1873. кнез Милан је преузео власт у Ср-
бији. 

За време владавине Милан Обреновић се трудио да Србију саобрази са европским 
државама тог времена. Постигао је остварење државне независности и снажан економ-
ски развој земље. После ратова са Турском вођених током 1876–1878. и добијања неза-
висности и територијалног проширења, Милан мења дотадашњи спољнополитички курс. 
Потписавши тајну конвенцију са Аустријом 1881. он Србију од тог тренутка усмерава ка 
западу. 

Наредне године проглашава се за краља, а своју независну кнежевину за парламен-
тарну монархију. Истовремено, на унутрашњој политичкој сцени ослања се на представ-
нике конзервативних напредњака, водећи борбу против све значајнијих радикала.

Неуспех у рату са Бугарском 1885, заједно са доношењем новог устава 1888. године, 
приморали су га годину дана касније на абдикацију у корист свог сина Александра. На-
станио се у Паризу поневши титулу „Гроф од Такова”. 

Током последње деценије XIX века активно је учествовао у политичким збивањима 
тадашње Србије. Уживао је углед у војсци, али сукоби са супругом Наталијом и сином 
Александром трајно ће га одвести из земље. Умро је у Бечу 1901. а сахрањен у манастиру 
Крушедол.

Наталија Обреновић

Кћерка молдавског бојара и руског пуковника Петра Ивановича Кешка и молдавске 
принцезе Пулхерије Стурц, рођена је 2/14. маја 1859. године. Удала се за кнеза Милана 
Обреновића 5. октобра 1875. Имали су два сина: Сергеја који је умро као дете и Александра 
- Сашу. 

Као владарка била је омиљена међу народом. Посебно се ценио њен труд и брига око 
рањених војника током рата са Бугарском 1885. године. 

Истовремено, због неслоге и учесталих трзавица, њен брак са Миланом упао је у кри-
зу. После низа скандала, до развода је дошло 1888, а три године касније Наталија је про-
терана из Србије.

За време владавине сина Александра Наталија је покушала да му буде главни савет-
ник. Залагала се за орјентацију ка Русији и радикалима, верујући да без њих неће бити 
политичке стабилности у Србији. Углавном је живела у Бијарицу у Француској, у вили 
званој Сашино. У Београд је дошла на дуже 1895, а 1897. године, се опет сукобила са 
краљем Миланом. У њеном друштву се као дворска дама налазила Драга Машин, у коју 
се Александар заљубио.

Тешко разочарање Наталији је донело венчање сина Александра са Драгом. После 
Мајског преврата извесну утеху нашла је у друштву једне шпанске католичке породице, а 
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нешто касније се и замонашила. Умрла је 8. маја 1941. године у манастиру Сен Дени крај 
Париза и сахрањена на гробљу Ларди.

Александар Обреновић

Александар Обреновић, син краља Милана и краљице Наталије, рођен је у Београду 
2/14. августа 1876. године. Васпитаван је и образован у Србији. Растрзан између завађених 
родитеља највише је времена провео у друштву својих гувернера др Лазара Докића и 
генерала Јована Мишковића.

Од 1889. године, после абдикације краља Милана, Србијом је у име малолетног 
Александра управљало намесништво у саставу: Јован Ристић, генерал Коста Протић и 
генерал Јован Белимарковић. На наговор оца и уз помоћ двору блиских официра, Алек-
сандар се 1893. године прогласио пунолетним у својој седамнаестој години и разрешио 
дужности намеснике и министре. 

Десет година његове владавине представља период сталних криза и државних удара 
које су се пре или касније морали завршити катастрофом. Упркос противљењу родитеља 
и већег дела српске политичке јавности, жени се 1900. године Драгом Луњевицом.Про-
рочанске су биле речи краља Милана написане сину још пре женидбе: „Наша је династија 
претурила многе ударе, али овај би био најкобнији”. Већа група официра београдског 
гарнизона је у ноћи између 28. и 29. маја 1903. упала у двор и убила краља Александра 
и краљицу Драгу. Гроб последњег владара Обреновића налази се у Цркви Светог Марка 
у Београду.

Драга Обреновић

Рођена у Горњем Милановцу 11. септембра 1866. године. Ћерка Панте и унука Николе 
Милићевића Луњевице. Као удовица Светозара Машина постала је дворска дама краљице 
Наталије. Године 1900. удаје се за Александра Обреновића и постаје краљица. Краљица 
Драга је била изузетно образована. Краљевски пар је убијен у официрској завери 29. маја 
1903. године.
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РЕЧНИК МАЊЕ ПОЗНАТИХ РЕЧИ И ИЗРАЗА

Абдикација – (одрицање, оставка) чин је добро вољног одрицања од неке функције, звања или 
части, нарочито престола. Владари су најчешће абдицирали у корист својих синова те им тако 
гарантовали останак на власти

Апсолутистичка владавина – подразумева такву владавину у којој владар државе има неогра-
ничену моћ у вршењу својих дужности

Аутономија – самоуправа, политичка независност, самосталност; уставом и другим законима 
државе регулисано право национално-територијалне области да самостално решава ствари уну-
трашње управе

Берат – царски декрет (указ, повеља), којим се додељују звања, одликовања, привилегије или 
каква доб ра; букв. „писмо“

Бојар – племић који је и ратник; саветник великих кнежева и царева у старој Руској царевини

Деспотизам – неограничено господарење, неограничена владавина, самовоља, тиранство 

Дипломата – лице које представља своју државу код највиших власти друге државе; преносно: 
лукав, пре преден, спретан, промишљен човек 

Парламентарна монархија – облик владавине установљен уставним системом који прихвата 
иза браног или наследног монарха (император, цар, краљ, кнез, калиф, деспот, султан...) као 
шефа државе

Родоначелник – лице од којег почиње династичка владарска лоза, у овом случају мисли се на 
Милоша Обреновића, родоначелника владарске породице Обреновић 

Сународник – човек исте националне припадности (у овом случају Милош предводи Србе)
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Идеја за реализацију ове радне свеске настала je пре годину дана, када сам пред собом има-
ла бојанку „Градски живот у Крагујевцу пре 100 и више година” колегинице Наташе Николић. 
Она je, да би приближила деци садржаје које музеј у Крагујевцу пружа, израдила бојанку. Има-
јући пред собом тај модел, осмислила сам ову радну свеску за предшколце и ученике нижих 
разреда основне школе, који се тек упознају са догађајима, личностима и начином живота у 
доба владавине владарске породице Обреновић.

Реализацији овог занимљивог штива допринело je вишегодишње искуство у раду са децом 
свих узраста у музејским радионицама Музеја рудничко-таковског краја.

Овом приликом се захваљујем колегиници Наташи Николић, за постојање њене бојанке, која 
ме je покренула да реализујем овај пројекат намењен најмлађој публици музеја.

Захваљујем се руководству и колективу Музеја рудничко-таковског краја, свим сарадницима 
уписаним у импресуму, професорима и ученицима који су својим учешћем у Музејској радио-
ници: „Учимо и стварамо кроз игру” од 4. до 29. маја 2015. године, директно својим предлозима 
учествовали у креирању ове радне свеске, a највећу захвалност дугујем својим родитељима, суп-
ругу и деци Ивони и Јовану. Они знају зашто!  

Ирена Ђорђевић, кустос педагог
 у Горњем Милановцу,

13. август, 2015. године
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