План истраживачке шетње
Калемегдан – Спoљна Стамбoл Капија – Унутрашња Стамбол капија – Сахат
капија и Сахат кула – Споменик деспоту Стефану Лазаревићу – Деспотова
капија – Остаци замка деспота Стефана – Макета замка деспота Стефана –
Краљ Капија – Победник

.

ИСТРАЖИВАЧКА ШЕТЊА
Београдска тврђава и капије сећања на деспота
Ове године навршава се 610 година од када је велики српски владар
деспот Стефан Лазаревић прогласио Београд за српску престоницу. Кад
је од тадашњег угарског краља Жигмунда добио Београд на
управљање, деспот га је обновио и за врло кратко време од њега
створио трговачки и уметнички центар Балкана. Београдска тврђава
своје корене вуче из 1. века, када је била војни логор – Сингидунум.
Место на ушћу Саве и Дунава било је поприште многих сукоба који су се
водили између Истока и Запада. Од 1521. године освојили су га Турци и
од тада је добио добија име Калемегдан. После коначног слома
Отоманског царства и предаје кључева Београдске тврђаве кнезу
Михаилу Обреновићу на Калемегдану 1867, за тврђаву настаје мирније
и спокојније раздобље. Оно је нарушено у току I светског рата, када је
тврђава бомбардована, зграде у њој уништене а бедеми знатно
оштећени. Године 1946. заштиту над тврђавом преузела је држава.
Тврђава је стекла статус важаног културно-историјиског споменика у
чију обнову и реконструкцију се улажу значајна средства.
Разговарај с наставницима
Споменик културе је сведочанство људске историје и развоја, за чије очување
постоји јавни интерес. То је сведочанство протеклих времена које својим изгледом
пружа податке о времену у којем је настало и трајало. Вредност споменика
утврђује се најчешће законском прописима државе у којој се налази.
Питај наставнике како се деле споменици културе, који су најпознатији културноисторијски споменици у нашој земљи и где се налази Завод за заштиту споменика
културе РС.

Шетња
Закључак
Колико је деспот Стефан Лазаревић владао Србијом и зашто период
његове владавине представља последњу блиставу епоху у историји и
култури средњовековне Србије.

У данашњој шетњи обићи ћемо остатке деспотовог замка и још неке
споменике прохујалих времена који красе комплекс Београдске
тврђаве.

Простор за тв оје белешке
Капије Београдске тврђаве
На Београдској тврђави постоји велики број старих капија које пркосе
времену и подсећају на многобројне владаре ове дивне тврђаве. Твој
задатак је да откријеш што већи број капија, да их фотографишеш,
забележиш њихове називе и уочиш специфичности сваке од њих.

Споменик деспоту Стефану Лазаревићу
Споменик деспота Стефана Лазаревића је бронзана статуа израђена у
модерном маниру на којој је деспот приказан као човек идеалних
античких пропорција – владар, свети ратник и витез. Запиши натпис
који стоји поред споменика. Питај наставницу који је познати деспотов
биограф записао ове речи и по чему је он значајан.

Замак деспота Стефана Лазаревића
Замак деспота Стефана Лазаревића није сачуван. Изгорео је у пожару у
аустријско-турским борбама током XVII века. Ипак, на Калемегдану
постоје остаци деспотовог замка као и његова макета. Скицирај изглед
деспотовог замка на основу макете. Пробај да сазнаш има ли још неких
остатака грађевина које су зидане у време деспота Стефана Лазаревића.

Победник
Шетњу завршавамо код Победника. То је тријумфални споменик који
се налази на највишем бедему Београдске тврђаве. Споменик
симболизује победу српске војске над Отоманском и Аустроугарском
империјом у ратовима од 1912. до 1918. године. Питај наставницу ко је
аутор Победника и зашто се споменик налази на овом месту. Многи
сматрају да је плато код Победника један од најлепших видиковаца у
Београду. Сними поглед на ушће Саве у Дунав и Горњу варош.

