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Свемирски змај иМали Принц

Петар Грујић 7-1



Реч приповедача
Велико двориште у једном малом граду

било је место окупљања деце која су знала

да маштају. Играјући се створили су свој

нови свет. Бежали су од стварности и

критика нас одраслих, покушавајући да

упознају неки нови свет. Упустили су се у

авантуру покушавајући да нам докажу да

нисмо смели заборавити да смо били деца.



Лица

• Миле Пиле

• Влаја Научник

• Мића Понављач

• Уображена Сања

• Мали Принц

• Ружа



Чин први
Влаја Научник: Учинићемо нешто невероватно, досетио сам се!!!

Постаћемо познати!!!

Мића Понављач: Ха, ха... Опет покушаваш да будеш паметан и
задивиш Сању!!!

Миле Пиле: Значи, имаш идеју како да нам више не буде досадно.

Овај распуст баш предуго траје.

Влаја Научник: Све новине ће писати о нама. Постаћемо познати!!!

Уображена Сања: Сада ћу постати још познатија!!!

Влаја Научник: Кренимо на посао, није лако направити змаја који ће
нас одвести на другу планету. Биће то велико откриће!!!

Мића Понављач: Можемо ли да знамо на коју то неоткривену
планету путујемо? Мени је и Јупитер сасвим довољан...

Влаја Научник: То је једна нова планета коју сам пронашао у
списима старог научника, под називом Б 612.



Чин други

Мића Понављач: Никада нисам чуо за ту планету. Да ли она стварно
постоји?

Миле Пиле: Ако ти ниси чуо, а понављао си разред, како смо тек ми
могли да чујемо за ту планету?

Влаја Научник: Упознаћете новог пријатеља, који нас већ годинама
чека и веома је усамљен.

Уображена Сања: Бићу најпознатија на новој планети!

Мића Понављач: Спремно је све. Змај је ураћен по Влајиним
нацртима и ускоро полећемо.



Чин трећи
Влаја Научник: Полећемо!!!

Уображена Сања: Ово је стварно забавно, летимо високо,у нову авантуру!!!

Миле Пиле: Биће добро само када успемо да слетимо... Ух, ух!!!

Мића Понављач: Мислио сам да си ти баш храбар! Или је то било само због
Сање...Претварао си се да би је задивио... Ха, ха.

Миле Пиле: Није ништа смешно... Само да слетимо!!!

Влаја Научник: Ништа се не брините, управо слећемо!!!

Мића Понављач: Каква је ово планета на којој нема никога? Видим вулкане
и ништа више.

Влаја Научник: Морамо се потрудити да пронађемо неке нове пријатеље!!!

Уображена Сања: Овде сам сигурно најпознатија... Ха, ха. Никога нема.



Чин четврти
Мали Принц: Добродошли, другари, надам се да сте добро путовали. Показаћу
вам моју планету.

Влаја Научник: Могу ли да истражујем на твојој планети? Одувек сам то волео...
Постаћу прави научник.

Мића Понављач: Има ли још становника на овој планети?

Мали Принц: Имам само једног пријатеља. То је моја Ружа.

Уображена Сања: Сигурно није лепша од мене? Надам се.

Мали Принц: За мене је то најлепша Ружа на мојој планети. Цео живот је
негујем и разговарам са њом.Она је мој једини пријатељ.

Влаја Научник: Да ли би волео да ти ми постанемо нови пријатељи?

Мали Принц: Наравно, праве и искрене пријатеље није лако пронаћи.

Ружа: Пријатељи морају да се свакодневно негују и чувају. Прави
пријатељ никада вас неће напустити.

Влаја Научник: То је истина... Ми смо дошли са планете на којој можемо
упознати много пријатеља, али нас нико није научио како да их негујемо и
чувамо.



Мали Принц: Показаћу вам и моје вулкане. Они су део ове планете. Свакога дана их чистим. Једино
тако можемо створити ред у свом животу.

Мића Понављач: Хајде са нама на нашу планету да упознаш нове пријатеље .

Мали Принц: Хвала на позиву, волео бих да вам се придружим, само не бих да моју Ружу оставим
саму.

Ружа: То је прави пријатељ!!!

Влаја Научник: Сазнали смо веома битне ствари, видели нову планету, упознали Ружу и тебе.

Довољно је за једну посету твојој планети.

Миле Пиле: Мрак пада и морамо се вратити на Земљу... Новинари нас већ сигурно очекују.

Уображена Сања: Једва чекам да им испричам колико сам позната на планети Б 612.

Влаја Научник: Спремите се за полетање!!! Поздрављамо те, Мали Принче!!!

Миле Пиле: Очекујемо те у нашем дворишту!!!

Чин пети



Чин шести
Уображена Сања: Постали смо познати, видите ли новинаре у
дворишту, препуно је…

Влаја Научник: Сигурно ће сви научни часописи објавити моје
радове. Једва чекам...

Миле Пиле: Мислиш, уколико успемо да слетимо?

Мића Понављач: Наравно да ћемо слетети, ипак је ово змај по изуму
нашег Влаје Научника.

Фотографије преузете са:
https://www.pokazivac.com/mali-princ/

https://stavionicapisanja.wordpress.com/2016/06/19/6-svemirski-gmizavac/

https://www.bizlife.rs/najvoljenija-decija-knjiga-za-odrasle-ovo-su-neprolazne-zivotne-istine-kojima-nas-uci-mali-princ/

КРАЈ...
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