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Древ на зе  мља

Грч ка је то пла зе мља у ју жној Евро пи. 
Ста ри Гр ци су се ту на се ли ли пре око три 
хи ља де го ди на.

Мно ги грч ки гра до ви 
на ла зи ли су се бли зу 
мо ра. Љу ди су 
пло ви ли 
бро до ви ма 
од јед ног до 
дру гог гра да.
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Жи вот у  Грч кој

Не ки Гр ци жи ве ли су у гра до ви ма пу ним 
љу ди. Дру ги су жи ве ли да ле ко на се лу.

Ево ка ко је мо гао да из-
гле да ма ли грч ки град.

Ов де ви ди те уну тра шњост ку ће. 
Му шкар ци и же не има ли су 
одво је не со бе.
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Хра мо ви и дру ге ва жне 
згра де на ла зи ли  су се 
на бр ди ма.

Гр ци су ку ће 
пра ви ли од 
др ве та и ци га ла.

Бо га та ши су има ли ро бо ве ко ји 
су им оба вља ли кућ не по сло ве...
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Оде ћа и мо да

Гр ци су во ле ли да но се јед но став ну, ши ро-
ку оде ћу у ко јој ни је вру ће.

Же не су увек обла-
чи ле ду гач ке ту ни ке 
зва не хи то ни.

Му шкар ци су но си ли 
ду гач ке или крат ке ту-
ни ке, че сто с 
огр та чи ма.

Бо га те же не има ле 
су ова кве злат не 
мин ђу ше.
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Ова ста туа из ста ре 
Грч ке при ка зу је же ну 
оде ве ну за из ла зак 
ван ку ће.

Она има ше шир и 
плашт да је 
за шти те од сун ца.

Мно ги му шкар ци 
су пу шта ли бра де. 
Мо да је на ла га ла 
да бу ду уред но 
пот кре са не.


