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КОСТА и ИДА  
ПУТЕВИМА ВЕЛИКИХ  
ГЕОГРАФСКИХ ОТКРИЋА



Здраво, другари!Ја сам Константин и можете ме звати Коста! Крећемо на историјско путовање и у незаборавну авантуру. Ако сте довољно храбри и смели, можете и ви са нама! 

А ја сам Симонида, 
познатија као 

Ида! Време је да 
започнемо нашу 
причу о добу 

великих  
географских 

открића! И пустите 
Косту, мало се 

прави важан... сви 
сте позвани на пут!
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УВОД
Драги читаоци, 

Представљамо вам Константина и Симониду – две учене, пустоловинама и 

истраживањима склоне сове. 

Овога пута одлучиле су да истраже доба великих географских открића! 

На њиховом столу разбацане су карте, предмети, старе књиге, листићи са 

белешкама... 

Ко је знатижељан да види шта су све откриле и куда се спремају? Ко је вољан 

да крене са њима?  

Константин и Симонида су спремни да вас вешто поведу, пружајући обиље 

занимљивих информација о једном од најинтересантнијих периода у 

људској прошлости!

Превалићете огромне даљине, ићи до краја света, посетити егзотичне 

пределе, многе народе и њихове обичаје. Упознаћете се са разним 

открићима која су мењала човеков живот, а пред нашим очима ће 

продефиловати читав низ изузетних људи који су у овим догађајима 

одиграли главне улоге. 

Налетећемо на једног Гутенберга, који се упорно труди да наслаже слова за 

своју прву штампану књигу, одмераваћемо са Константином међе његовог 

града, провирити са Галилејом кроз његов телескоп, отпутовати са Марком 

Полом до Кине, висити са Антиподима наглавачке и пловити са Колубом у 

непознато... ма нема шта све нећемо успети да видимо и урадимо на нашем 

путовању! 

Шта је потребно да нам се придружите?

Довољно је да се удобно завалите у своје омиљене фотеље, ушушкате у топле 

кревете, распрострете ћебенце у хладовину неког дрвета или пак прилегнете 

на топли песак на плажи – и наравно, дохватите књигу, отворите њене 

странице и почнете да читате! 

Па, да кренемо? Хоћемо ли?
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