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До ку мен тар ни до да так 
Му ми јама ују tро

Вил Озборн и Ме ри По уп Озборн
Илу стро вао Сал Мер до ка

Пре вела
Ми ли ца Цвет ко вић
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Због че га су љу ди пра ви ли му ми је? • Ка ко су гра ђе не 
пи ра ми де? • Шта пред ста вља ју та јан стве ни нат пи си 
на сар ко фа зи ма му ми ја? 
Раз мо тај од го во ре на ова и још мно га пи та ња у… 

* * *
Водичузаистраживања 

Чаробнекућиценаdр веtубр.3

МУ МИ ЈЕ И ПИ РА МИ ДЕ
До ку мен тар ном до дат ку  

Му ми јама ују tро

* * *
Ово је Џе ков и Енин лич ни во дич до тај ни древ ног 
Егип та.
Ту су и:
– Хи је ро глиф ски нат пи си
– Еги пат ски бо го ви и бо ги ње
– Ка ко су пра вље не му ми је
– Бла го у гроб ни ци и пљач ка ши гроб ни це
 И још што шта!
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Са др жај
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По све ће но dр Џеку Хркачу  

Исто риј ски са вет ни ци:
Идит Вотс, Јеле на Пи шчи ко ва и др Мајкл Но рис, му зеј Ме тро
по ли тен у Њу јор ку.

Обра зов ни са вет ник:
Ме лин да Мар фи, струч њак за ме ди је Основ не шко ле „Рид“, не за
ви сног школ ског окру га Сај прес Фер банкс у Хју сто ну у Тек са су.

Же ле ли би смо да за хва ли мо и По лу Ка фли ну на стал ном до при
но су се ри ја лу у ви ду фо то гра фи ја, као и на шем див ном, кре а
тив ном ти му у Рен dом ха у су: Ке ти Гол дсмит и Џо а ни Јејтс, Су зи 
Ка по ци, Ма ло ри Лер, а на ро чи то на шем из да ва чу Ша ни Ко ри.
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ра ичитаоци,
Вратилисмо сеиз устоловине у књизи

Мумијаујутросмно о итања.
Зашто су људи равили мумије? Шта је

на исаноуКњизимртвих?Какосуживели
људиустаромЕ и ту?

Нисмо се враћали у древни Е и ат да
нађемоод оворе.Нисмочакнимрднулииз
Жа чево  Рукавца. Само смо се бавили
истраживањем.

Кренулисмоодбиблиотеке.Пронашлисмо
књи ео ирамидамаимумијамаивидео-ка-
сетуонародуЕ и та.Затимсмо осетили
интернет.Нашлисмовеб-страницунакојој

смосазналијошнештоодревноме и атскомисму.За исалисмомно обележака,аЏекјенацртао робницусмумијом.
Каснијесмонателевизији ледалиемиси-јуо роналажењу робницесмумијомкраљаТутанкамона!

Уовојкњизићемосвама
оделитирезултатесво 

истраживања. Зато
узмите свеске, ранце и
с ремите се да научите
све о мумијама и ира-
мидама.
    Џек и Ени
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Хи ља да ма го ди на му ми је и пи ра ми де су пред ста
вља ле ве ли ке тај не. Ка ко су пи ра ми де из гра ђе не? 
Због че га су љу ди пра ви ли му ми је? Ка кви су оно 
чуд ни за пи си на сан ду ци ма с му ми ја ма?

За по след њих две ста го ди на на уч ни ци су 
мно го са зна ли о љу ди ма ко ји су гра ди ли пи ра
ми де и пра ви ли му ми је.

Био је то мар љив на род ко ји је ужи вао у 
жи во ту. Во ле ли су на у ку и му зи ку. Ве ро ва ли 
су у бо га сун це и бо ги њу мач ку. Ми сли ли су 
да мо гу веч но да жи ве.

1.

древни египат
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Био је то на род древ ног Егип та.
У Егип ту је ство ре на нај ста ри ја ци ви

ли за ци ја на све ту. Пре пет хи ља да го ди
на Егип ћа ни су, ка ко се сма тра, сми сли
ли пр во пи смо. Пра ви ли су па пир од 
јед не вр сте тр ске. Сми сли ли су ка лен
дар сли чан оно ме ко ји ко ри сти мо и ми 
да нас.

Ста ри Егип ћа ни су из гра ди ли не ке од 
нај не ве ро ват ни јих гра ђе ви на ко је је свет 
ви део. Њи хо ви сли ка ри и ва ја ри ство ри
ли су пре ле па умет нич ка де ла. Њи хо ви 
ле ка ри су ишли у шко ле да про у че ка ко 
се по на ша људ ско те ло.

Ка ко то да се та ко ве ли ка ци ви ли за
ци ја ро ди ла у Егип ту још у та дав на вре
ме на?

Ве ћи на исто ри ча ра сма тра да је од го
вор јед но ста ван: за хва љу ју ћи Ни лу.

Нил је нај ду жа ре ка на све ту. Те че тач но 
по сред Егип та.

Осо ба ко ја 
про у ча ва 
ста ри Еги
пат на зи ва 
се егип то
лог.

Ци ви ли
за ци ја је 
за јед ни
ца љу ди с 
на пред ним 
на чи ном 
жи во та у 
ко ји спа
да ју на у ка, 
умет ност и 
нај че шће 
пи смо.

Нилсеулива
уСредоземноморе.

Е и атсеналази
усевероисточнојАфрици.
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Нил је древ ним Егип ћа ни ма да вао во ду за 
пи ће и ку па ње. Еги пат ски ри ба ри су у Ни лу 
ло ви ли мно ге вр сте ри ба. Лов ци су ло ви ли 
ди вље пти це дуж ње го ве оба ле. По Ни лу су 
уз вод но и низ вод но пло ви ли бро до ви пре но
се ћи љу де и ро бу.
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Ипак, нај ве ћи дар Ни ла Егип ћа ни ма 
ни су би ле ни ри бе ни пти це ни пи ја ћа 
во да ни пу то ва ње. Био је то муљ!

по пла ве и зе мљо рад ња

По вр ши на Егип та је ве ћи ном пу сти ња 
Са ха ра. Пу стињ ско зе мљи ште је пе ско ви то 
и ка ме ни то. Ни је до бро за зе мљо рад њу.

Ста ри Егип ћа ни су ту пу сти њу зва ли 
Цр ве на зе мља. На Цр ве ној зе мљи ни ко ни је 
жи вео. Та мо го то во ни шта ни је успе ва ло.

Зе мља уз оба ле Ни ла би ла је са свим 
раз ли чи та од Цр ве не зе мље. Зе мљи ште 
је би ло там но и ме ко. Егип ћа ни су ову 
зе мљу зва ли Цр на зе мља. Цр на зе мља 
је би ла ме ђу нај бо љим зе мљи шти ма за 
об ра ду на све ту.

За што је Цр на зе мља би ла та ко до бра 
за об ра ду?

Сва ког ју ла Нил би пла вио оба ле. Пла
ви на би на та па ла слој цр ног му ља дуж 
обе оба ле ре ке.

Цр ни муљ је био из у зет но pло dан. То 
зна чи да је био пун све га што је биљ ка ма 
по треб но за раст.

У но вем бру би се во да ко ја се из ли ла 
по вла чи ла. Зе мљо рад ни ци су ора ли Цр ну 
зе мљу. Ба ца ли су се ме у бо га то, плод но 
тло.

У мар ту су уби ра ли же тву. Же тва је 
углав ном увек би ла обил на. То зна чи да је 
би ло ви ше не го до вољ но хра не за све.

Са ха ра је 
нај ве ћа 
пу сти ња 
на све ту!

Же ти 
зна чи 
„бра ти и 
са ку пља ти 
усе ве ко је 
си уз га јио“.
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Земљорадничка одина
Јул– о лава
Новембар–сеју
Март–жању

два кра љев ства

Око по год не зе мље за га је ње усе ва дуж 
оба ле Ни ла ни кла су се ла. По је ди на се ла 
пре ра сла су у гра до ве. С вре ме ном су се 
та се ла и гра до ви раз дво ји ли у два не за
ви сна кра љев ства.

Ду го је сва ко кра љев ство има ло свог 
кра ља. Је дан краљ је вла дао на се ве ру, где 
се Нил ули ва у мо ре. Дру ги краљ је вла дао 
зе мљом на ју гу, у до ли ни Ни ла.

Пре от при ли ке пет хи ља да го ди на 
краљ по име ну Ме нес ује ди нио је та два 
кра љев ства.

Плављење

Сетва

Жетва

Ује ди ни
ти зна чи 
„спо ји ти у 
јед но“.
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Краљ Ме нес је са гра дио глав ни град 
бли зу ме ста где су се су сре та ла два одво
је на кра љев ства.

Но сио је на ро чи ту кру ну. Би ла је спој 
крунâ та два кра љев ства.

Ве ћи на исто ри ча ра ми сли да спа ја ње два 
кра љев ства пред ста вља по че так по сто ја ња 
еги пат ске на ци је. Ка да је краљ Ме нес ста вио 
дво стру ку кру ну, по кре нуо је ци ви ли за ци ју 
ко ја је тра ја ла три хи ља де го ди на.

Окренистраницудасеу ознаш
са исмомстаро Е и та.
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Ста ри Егип ћа ни су пи са ли у сли ка ма. Њи хо
во сли ков но пи смо се зо ве хи је ро gлиф ско 
пи смо.

Сли ке су пред ста вља ле углав ном не што 
из сва ко днев ног жи во та.

Ипак, сли ке ни су увек озна ча ва ле оно 
што су по ка зи ва ле. 

Ве ћи на Егип ћа на уоп ште ни је уме ла да 
чи та хи је ро гли фе. Би ло је пре ко се дам сто 
раз ли чи тих зна ко ва!

Хијеро лифи

сова
вода
кор а

син
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Ве ћи на ста рих Егип ћа на би ли су зе мљо рад ни
ци. Жи ве ли су у се ли ма и ва ро ши ма на Цр ној 
зе мљи дуж оба ле Ни ла. Ку ће су гра ди ли ци гла
ма од су ше ног му ља. Муљ за ци гле је још је дан 
дар Ни ла.

Чак су и бо га та ши жи ве ли у ку ћа ма са зи
да ним вр ло бли зу јед на дру гој. Раз лог за то је 
што су Егип ћа ни же ле ли да са чу ва ју што ви ше 
Цр не зе мље за зе мљо рад њу.

Еги пат ске ку ће су обич но има ле ви со ке, 
рав не кро во ве. По ро ди це су че сто ку ва ле 

2.

Свакодневни живот


