План истраживачке шетње

ИСТРАЖИВАЧКА ШЕТЊА

Дом омладине – Теразије, Славија – Светосавски трг – Народна
библиотека – Карађорђев парк – Парк Милутина Миланковића

Mи зидамо храм, храм гради нас

А храм би откривен превелик и чудан
Док будеш аутобусом или трамвајем путовао од Трга републике до
Светосавског трга, посматрај зграде на Теразијама код којих ћеш се у
повратку зауставити. Прати из ког дела Београда идеш у који да би
стигао до храма. Како се зове велики кружни ток преко којег прелазиш
да би до храма стигао. на сред петље је споменик. Сазнај коме је
посвећен. Како се зове већи део града у коме је храм, а како мала
узвишица на којој је храм. Зашто је баш ту саграђен храм?
Твоје путовање је и истраживачко и поклоничко.

ИСТРАЖИ НАЈВЕЋИ ПРАВОСЛАВНИ ХРАМ НА БАЛКАНУ
И ЊЕГОВУ ОКОЛИНУ
Светосавски трг је плато на коме се налази неколико објеката па
истражи који су то објекти. Ту смо давно започели да градимо Храм
светог Саве. Истражи колико је прошло времена док храм коначно није
добио данашњи изглед. Који су историјски догађаји ометали изградњу?
Ко је храм првобитно осмислио, а ко га је коначно пројектовао? Ко је
све учествовао у изградњи храма? Каква је разлика између
задужбинара, ктитора, доброчинитеља, спонзора, донатора? Међу
вама је и једна школа која се је на списку добротвора храма. Шта знају
њени ђаци о томе – како се постаје добротвор? Да ли је храм потпуно
довршен и шта би потенцијални добротвори и ктитори требало да
ураде у будућности? како би се то могло постићи и можеш ли и ти
допринети томе? Сними јединствен начин на који се оглашавају звона
храма и сазнај у којим интервалима звоне звона. Фотографиши што
више детаља који те плене, али тако да лако можеш да анимираш те
слике и да не понављаш исте детаље које снимају остали. Запамти или
зебележи детаљ који је најфасцинантнији за тебе и податке о њему.
Храм је грандиозан. Покушај да сазнаш неке податке о величини,
тежини, трајању радова… који говоре у прилог тој грандиозности.
Размисли да ли је таква грандиозност - расипништво или потреба.
Образложи то. Зашто се граде велелепне грађевине? Чиме је свети Сава
то заслужио? Како таква велелепност служи нашој души? Шта говори о
нама грађевина коју смо били у стању да саградимо и поред свих
невоља које су нас у томе ометале? Са тог становишта покушај да
објасниш стих: Ми зидамо храм, храм гради нас
Национална библиотека је најзначајнија институција културе у свакој
држави. Зашто? Сазнај шта се све у њој чува. Наша Народна библиотека
делила је судбину свог народа. Како? Да ли и данас дели нашу судбину?
Споменик Карађорђу је близу храма у Карађорђевом парку. Осим
Карађорђевог споменика, истражи који још споменици постоје и за које
периоде и догађаје из историје су везани, фотографиши све њихове
детаље. Обавезно пронађи споменик везан за Први светски рат и
закључи ко су трећепозивци. Шта ти то говори о тзв. Великом рату? Шта
је у њему било највеће?
У близини је мали парк Милутина Миланковића. Истражи шта се
налази у њему. Каква је веза између метереологије и Миланковића?

Простор за твоје белешке

