Ученици IV4
Основнa школa „Свети Сава“
Београд

Ликови: Алиса, Учитељица, Наратор,
Ветар, Вода, Лептир, Пчела, Дрво, Цвет, ђаци

Сунце,

Сцена I - Час природе и друштва
Учитељица: Децо, хајде да поновимо шта смо данас
учили о обновљивим изворима енергије. Обновљиви
извори енергије су сунце, ветар, вода...
Алиса: Сунце, ветар, вода... Да...
Наратор: Алиса почиње да сањари. Пред њу искаче
лептир.
Алиса: Хеј, ко си ти?
Лептир: Лептир, твој водич. Алиса, полети са мном,
идемо у једну необичну земљу.
Наратор: Алиса и лептир лете до необичне земље.
Ветар их носи.
Ветар: Хуууууу! Хуууууу!

Сцена II - У земљи сунца, ветра и воде
Ветар: Хуууууу! Хуууууу! Пази. Стижемо!
Алиса: О, како је ово диван предео. Шта се то
дешава на ливади?
Лептир: Видећеш, због њих сам те и довео овамо.
Сви: Ко је то? Кога си то довео?
Лептир: Пријатељи, дошао
је крај нашим мукама. Ветар и ја
смо довели једну девојчицу која
много воли да чита и да пише
стихове. Упознајте Алису, она ће
одлучити ко је победник.
Алиса: Победник? У чему?
Лептир: Алиса, ово су моји
пријатељи.
Решили
смо
да
одржимо такмичење у стиховању,
али нема никога ко ће изабрати
победника.
Алиса: Стиховање?
Цвет: Да, то је кад смишљаш
стихове.
Желимо
да
се
представимо публици у целом
свету и зато је свако саставио
песму о себи. Али неко треба да
одлучи ко је најбољи.
Алиса: Дивно. Ево, ја ћу слушати ваше стихове. Само, прво ми реците каква је ово
земља.
Пчела: Ово је земља бајковита, земља сунца, ветра и воде.

Сцена III – О обновљивим изворима енергије
Сунце: Овде сви живе у слози и хармонији.
Становници користе снагу сунца ветра и воде да добију
енергију. Биљке користе моју топлоту и стварају храну за
животиње и људе. Много дана обасјавам овај свет и људи
на крововима кућа постављају соларне плоче. Знаш ли
чему оне служе?
Алиса: Помоћу њих се добија електрична енергија.
Сунце: Тачно!
Вода: Ја сам вода, могу бити и река и океан и језеро
и бара. Знаш ли како се користи моја енергија за добијање
електричне енергије?
Алиса: Знам. Видела сам на оној реци велику
хидроелектрану. Тамо су турбине и оне покрећу машине
које производе електричну енегрију.
Вода: Одлично! На реци има и неколико воденица, у
њима се меље жито.
Ветар: Моја је снага у кретању ваздуха. Иза оног
брда је ветро парк. Да ли знаш шта је ветро парк?
Алиса: То су ветрењаче и у њима се уз помоћ ветра
прави електрична енергија.
Ветар: Браво! Ти све знаш.
Алиса: Знам, али имам једно питање за вас. Зашто је
важно користити сунце, ветар и воду као изворе енергије?
Сунце: Ми смо извори обновљиве енергије и за нас
кажу и да смо чисти извори. То значи да врло мало
загађујемо природу.
Алиса: Имате ли неке мане?
Вода: Кад се граде хидроелектране, онда се прво
направе вештачка језера, а она могу да потопе део тла и
тако униште станишта биљака и животиња и насеље у
коме живе људи. Неке рибе које се крећу реком ради
размножавања, то не могу више да чине због брана.
Ветар: Ветроелектране праве велику буку која смета
биљкама и животињама.
Сунце: Ипак, то је мања штета, него када се
сагоревају угаљ или нафта.
Алиса: Тамо где ја живим користе се и нафта и угаљ.
Ветар: Да, али је пожељно да се, кад год је могуће,
користе обновљиви извори енергије уместо необновљивих.
Алиса: Зашто?
Дрво: Зато што се тако мање загађује околина.
Пчела: Зато што људи треба да брину о очувању
природе.
Алиса: Сада ми је све много јасније.
Лептир: Доста је било приче. Време је за стиховање.
Цвет: Ко ће бити први?
Сви: Ја, ја, ја.
Алиса: Станите. Ево, Сунце почиње прво, а онда
остали како стојите.

Сцена IV - Стиховање
Сунце:
Ја сам сунце, свуда сијам, надам се да и теби пријам.
Природи живот дајем, биљкама, животињама и људима помажем.
Надам се да ти је пријао лет, добродошла у наш чаробни свет.
Ветар:
Ја сам ветрић лак, али могу бити веома јак.
Једрењак се њише кад дунем мало више.
Поздрављам те и ћарлијам, ето тако ја свирам.
Вода:
Течем полако, па све брже, јурим док ме обале држе.
Некад сам топла и минерална, а некад хладна.
Долазим и на таласима и никад нисам досадна.
Цвет:
Ја сам цвет, због мене је свет мирисан и леп.
Има нас белих, жутих и плавих боја.
Осећај се као да је ова земља твоја.
Пчела:
Цвеће игра, дрвеће плеше, сви ми се смеше.
Сваког дана скупљам медић жути, а мој другар цветић се не љути.
Овде влада слога и ред, нек ти провод буде сладак као мед.
Дрво:
Браон одело имам и физуру коју са временом мењам,
Час је моја коса зелена, па постане жута, наранџаста ил' црвена.
Птичице песмице поје и у гнездима пазе птиће своје.
Лептир:
Крилима машем и улепшавам свет,
Радују се мени и дете и травка и цвет.
Волим кад се са мном неко игра,
И зато се вртим као чигра.

Алиса:
Хвала вам свима за поезију лепу и дочек диван.
Ово је срећан дан, као да је неки сан,
Смешим се ја због ваших стихова.

Алиса: Сви сте победници. Поред вас и ја сам сачинила неколико стихова. Да бисте
се што боље представили публици у целом свету, предлажем да направите песмарицу и у
њу ставите све своје стихове. Тако ће вас сви упознати.
Сви: Али ми не умемо да правимо песмарицу. Да ли можеш да нам помогнеш?
Алиса: Могу, друговима ћу испричати све што се десило, па ћемо заједно саставити
причу о чудној земљи сунца, ветра и воде, можда и представу...

Сцена V - Час природе и друштва
Учитељица: Алиса, Алиса, слушаш ли ти мене?
Алиса (буди се): Представа... Учитељице, имам фантастичну идеју. Хајде да
направимо причу, или још боље представу о обновљивим изворима енергије.
Учитељица: Представу?
Алиса: Па да, тако ћемо лакше научити. Извори енергије и жива бића могу бити
ликови и они ће причати о томе зашто је важно коришћење сунца, ветра и воде за
добијање енергије.
Учитељица: Лепо. Децо, ево идеје. Хајде да је разрадимо и направимо представу.
Договорићемо се ко ће играти коју улогу, какви ће бити костими, маске и сцена и музика.
Ђаци: Ја ћу бити ваздух.
Ја ћу бити вода.
Ја ћу бити дрво.
Ја ћу да цртам природу.
Ја ћу правити маску.
Ја ћу пронаћи музику.
Ја ћу ...
Учитељица: Како ће се звати представа?
Алиса: Алиса у земљи сунца, ветра и воде.

