
Шта ради  
стоматолог, сликарка, зидар, учитељица  

или  
космонаут?

И
за

бе
рИ

 з
а

н
И

м
а

њ
е 

    
  

Кад порастем, бићу…

ИзаберИ 
занИмање

K
ад

 п
о

ра
ст

ем
, б

ић
у…



Кад порастем, бићу…

ИзаберИ 
занИмање

Текст Силвије Санжа
Илустрације Милан Стари



Здраво!
Зовем се Флеки. 

Синоћ сам, као и обично, завијао на месец 
и онда ми је одједном пало на памет 
да бих могао да одем горе и да бацим 

поглед одозго…

Показало се да уопште није  
једноставно пронаћи право занимање!  
Прво ћу морати добро да истражим  

све послове који ми се допадају.  
Ако желиш, можеш  

да ми се придружиш.

Зато сам одлучио да ипак потражим 
нешто мирније. У уметничком атељеу 

било је пријатно, боје су дивно мирисале, 
али ми се није допало то што сам сваке 

вечери био сав умрљан бојама, па сам 
морао да се перем.

Био сам страшно гладан!  
Нисам имао новца, па сам почео  

да радим у тржном центру.  
Али већ првог дана од звука касе  

која се стално отварала и затварала 
почело је да ми се врти у глави.  
Пси, знате, имају осетљив слух.

Онда сам се бацио у потрагу за бољим  
занимањем. Постао сам детектив.  

Пронашао сам много изгубљених кобасица 
и једва сам чекао да их пробам.  

Али – да не поверујеш – пошто ми је  
занимање повезано са законом, морао сам  

све да их вратим.

Tако сам постао астронаут.  
Био сам у бестежинском стању, 
коске су ми летеле око главе 

и ниједну нисам могао да 
ухватим!

Хајдемо! 
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занимања која су истакнута дебљим словима детаљно су описана у књизи.



Желим да радим…

У позорИштУ

Дежурни лекар

Редитељ

Браво!

Изволите 
овуда!

Оооо!

Коју улогу  

ти играш?

Мајстор светла

Дизајнер звука

Гардероберка

Суфлерка

Мајстор светла

Разводница

Драматуршкиња

Глумица

Писац
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Декоратер

Чувар

Благајница

Кројачица

Мајстор светла

Костимографкиња

Власуљарка
Шминкерка

Обућар

Реквизитер

Сценограф

Уф! 
Увек 

касним!

Изволите програм.

Добро  
вече!

Ови бркови се 
стално одлепљују!

Овде је 
тотални 

хаос!

Глумац

Инспицијент

Јао, заборавила сам 
да укључим машину!

Костимограф

Ав!

Разводница

Бармен

ПОЗО
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Редитељ

Све у вези с представом налази се у редитељевим 
рукама – он бира глумце, музику, костиме и поставља 
комад на сцену. Редитељ одређује и шта ће се дешавати 
на сцени, помаже глумцима да увежбају улоге и све 
доводи у ред. Тако настаје представа.

Писац

Писац пише позоришне комаде. Он пише 
монологе и дијалоге које глумци изговарају 
на сцени. 

дРаматуРшкиња

Драматурзи трагају за занимљивим 
комадима и оригиналним идејама. 
Понекад прилагођавају текст – 
скраћују дијалоге, пребацују радњу 
из прошлости у садашње време или 
женски лик претварају у мушки. 
На неки начин, они су и писци,  
али су у највећој мери  
редитељева десна рука.

Ја стварам приче 

и ликове који се 

појављују у њима.

Ја бирам комаде 
који ће се изводити 

у позоришту.

сценогРаф

Он је задужен за 
сценографију која 
ће нагласити значење 
представе. Сценограф 
црта скице које ће 
мајстори у радионици 
претворити у намештај 
и реквизите. O костимима 
се брину костимограф 
и кројачица.

декоРатеР

Претварање сцене у замак, 
ливаду прекривену цвећем 
или језеро јесте посао 
декоратера. Током представе 
декоратери мењају декор, 
уносе и износе намештај.

Добро дошли! 
Изволите! 

Представа само што 
није почела.

кРојачица
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глумац

Он мора бити талентован. Није довољно само упамтити 
текст – глумац мора убедљиво да прикаже лик који 
глуми.

Костими  

и реквизити ми помажу 

да боље одглумим  

своју улогу.

мајстоР светла

У великим позориштима сцену осветљавају стотине 
рефлектора. Мајстор светла контролише осветљење 
из своје кабине помоћу специјалне конзоле.

дизајнеР звука

Атмосфера на сцени 
ствара се, између 
осталог, и музиком 
и различитим 
звуковима које 
дизајнер звука 
пушта помоћу  
своје миксете.

инсПицијент

Брине се о томе да се свака промена одигра 
у правом тренутку. Подсећа глумце на то да 
је време  да изађу на сцену, као и на то које 
реквизите треба да понесу.

суфлеРка

Када се глумцима деси да 
забораве текст, суфлери им 
шапућу оно што треба да кажу.

власуљаРка

Може да направи 
перику или 
необичну фризуру.

Зашто поново морам да намештам замак?

Треба да  

кажеш „волим“,  

а не „м
олим“!

шминкеРка 

Карактер сваког лика 
може се нагласити 
шминком и маском.  
То је шминкеркин посао.

Надајмо се да нико 
није приметио да сам 
пустио мукање краве 
уместо рике змаја…

Звезда
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У ствари, хоћу да радим…

на фармИ

Шумар

Ловочувар

Коњоводац

Фармер

Дрвосеча

Вау-вау!

Возач

Узгајивачица живине

Дресерка коња

Да ли сам 
ја уопште 
на правом 
месту?

Џак жита, 
молим 

вас!

Куц-куц!

Ђиии!

Ку-ку!
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Пчелар

Ветеринарка

Узгајивач рибе

Инжењер сточарства

Тракториста

Рибар

Ратарка

Агроном

Рибар

Сточар

Њам-њам!

Ла-ла-ла!

Упомоћ!  
Овом пољу нема краја!
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агРоном

Он одлучује о томе шта ће се 
посејати, на који ће се начин 
водити брига о усевима, када ће 
се и како обављати жетва.

инжењеР сточаРства

Он зна много тога о животињама на фарми. 
Надгледа њихову исхрану, води рачуна 
о њиховом здрављу и размножавању, 
а управља и производњом меса и млечних 
производа.

Сви знају да је овцама  
потребан пашњак, а да 
паткама треба језеро, 
али ја знам много више 

од тога.

шумаР

Он се брине о шумама. Његов посао је да проверава да 
ли је дрвеће здраво, да одреди колико је стабала за сечу 
и колико младица треба посадити.

Ја познајем
 свако 

дрво у шуми. 

Термити се тресу од 

страха кад ме виде!

Тачно је да  
рибе не умеју да 

говоре, али их ја  

ипак разумем.

узгајивач Рибе

РибаР

Узгајивач рибе је власник рибњака. Он се бави 
узгојем и продајом рибе. С друге стране, рибар 
се брине о рибама и лови их.

РатаРка

Ратари обрађују земљу и 
узгајају поврће и житарице.

Сунцокрети  или парадајз?  Када треба да их засадимо – у пролеће или на лето?

Желиш ли витамине? Донећемо их на твој сто право из наше баште!

дРвосеча

Када је одобрено да се неко 
дрво посече, тај посао се 
поверава дрвосечи.
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фаРмеР

Један део свог радног 
дана он проводи напољу, 
а други у канцеларији. 
Пошто управља 
газдинством, брине се 
о обрађивању земље, 
расту жита, кукуруза 
и других усева, као и о 
узгоју стоке и живине. Он 
мора да има и пословне 
способности да би што 
лакше нашао купце за 
своје производе.

Рад у пољу, брига  о животињама… Посао доброг фармера никада се не завршава. Једино што не 
успевам да постигнем јесте то да се досађујем.

ветеРинаРка

Ветеринари или лекари за животиње 
проверавају здравље животиња, 
прегледају их, лече их када су 
болесне или повређене и помажу им 
да на свет донесу младе. Они такође 
проверавају да ли производи с фарме 
задовољавају санитарне прописе 
и да ли су безбедни за употребу.

И животиње имају  своје лекаре,  а то су ветеринари.

ловочуваР

Он чува шуму од ловокрадица, 
контролише размножавање 
штеточина и води рачуна о томе да 
међу животињама не дође до неке 
заразе. Уколико је то неопходно, 
он обезбеђује додатну храну за 
шумске животиње, нарочито зими.

ПчелаР

Пчелар води рачуна 
о здрављу пчела. 
У његова задужења 
спадају надгледање 
кошница, обнављање 
колонија пчела, 
гајење матица 
и брига о пчелињим 
производима, пре 
свега о прополису, 
меду и воску.

тРактоРиста

На сваком имању мора 
постојати трактор. 
Тракториста га вози, 
али и одржава.

Превоз сена и орање?  Ништа лакше!

коњоводац

Уколико трактором није 
могуће прићи неком месту, 
користе се запрежна кола. 
Узде су у рукама коњовоца, 
који води рачуна о коњима 
и пре и после обављеног 
посла, храни их, чисти 
шталу и одржава амове 
и осталу опрему.

Неко се мора бринути и о шумским животињама.  То је мој посао.
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