
БЕЗ СТРУЈЕ 
 

Док струја није полако почела да „улази“ у домове људи, живот је био потпуно 
другачији. Није било прекидача на зиду који би растерали мрак у тренутку када их 
притиснете. Људи су у сумрак и ноћу морали да ложе ватру или да пале свеће да би 
видели. Није се седело увече уз телевизор, јер телевизија није ни постојала. Људи су се 
увече забављали разговором, ручним радом или друштвеним играма. У кревет су 
одлазили раније и устајали раније. 

Нису постојале машине за прање веша. Жене су веш прале на руке, у великим 
кадама или лаворима. Или на потоку! Није било усисивача – подови су се брисали крпом 
или метлом. Није било бојлера и није се могла једноставно одврнути славина да потекне 
топла вода. Вода се грејала на ватри или на шпорету на дрва. Када су кувале, жене су 
морале да донесу дрва и заложе ватру, ставе ручак да се кува и стално да воде рачуна о 
томе да се ватра не угаси, као и да не буде ни сувише слаба ни сувише јака. 

Многе машине које данас олакшавају живот људима раде на струју. Људи су веома 
рано схватили које користи од струје могу да имају. Али, у прво време струју нису имали 
сви. Тек је требало да људи пронађу начин да се струја сигурно и једноставно пренесе до 
домова људи. 

Струја је веома корисна људима, али је и опасна ако се не пази. Струја која се 
користи у домовима људи је толико јака да може да убије. Зато је битно опрезно 
поступати са апаратима на струју. Ни у ком случају није дозвољено стављати прсте или 
неке друге предмете у утичнице на зиду. Струја не зна шта смо прикачили – да ли неки 
апарат коме је потребна струја или прст коме ту није место. Струја ће увек потећи када је 
струјно коло затворено. Апарат је спреман за њен долазак, а наше тело није! Зато са 
струјом треба бити веома пажљив! 
 
Одговори на питања: 
 
1. Како су раније људи осветљавали просторије? 
 
2. Како су жене прале веш кад није било струје? 
 
3. Како се грејала вода кад није било струје? 
 
4. Како су жене кувале ручак у стара времена? 
 
5. Како струја може да нам нашкоди? 
 

 
 
 
 

 


