План истраживачке шетње

ИСТРАЖИВАЧКА ШЕТЊА

Кула Небојша – Споменик браниоцима Београда – Спомен-обележје
мајору Гавриловићу – Бајракли џамија – Кнеза Михаила

Жртвовани батаљон – мит или метафора

У години у којој ти предузимаш своју шетњу, обележавамо почетак
великог страдања и српског и многих других народа – Први светски рат.
Велика страдања пратила су и велика јунаштва, па зато тугу увек прати и
понос. Присети се и друговима и наставницима испричај нека од тих
страдања, као и велика јунаштва из тог рата.
Тако нека започне твоја поносна и јуначка шетња подно Калемегадана,
уз Дунав.
Tвоја шетња је јуначка

ОБРАЗ ПРЕСТОНИЦЕ
Кула Небојша је најстарији калемегдански сведок страдања кроз
векове. Пронађи на њој обележја која о томе сведоче. Наставнике питај
за оно што не разумеш, не знаш. Шта симболише име куле: не-бој(ша)?
Са куле се види околина Дунава. Са друге стране Дунава налази се
београдска општина Земун. Која је држава била преко Дунава у време
Првог светског рата? Какав је однос снага био у рату који је она објавила
Србији? Ко је живео у држави преко Дунава? Ко се у борио у војсци те
државе? Претпостави како су се осећали и шта су све чинили они који су
били доведени у ситуацију да се боре против своје браће?
Кренућеш обалом Дунава да би стигао до Споменика браниоцима
Београда где је била прва линија одбране. Подсети се када је била
битка за одбрану Београда, како је текла, који је био задатак браниоца
и какав је исход битке. Погледај пажљиво споменик, фотографиши
детаље и закључи симболизује ли он оно што се у историји десило.
Протумачи запис на споменику. Какав образ престонице помиње
мајор? Јесу ли га војници сачували? Како разумеш речи да је пук
избрисан из бројног стања? Зашто се тај говор сматра моделом
јунаштва и патриотизма? Упореди јунаштво са недавним догађајима у
поплави: на шта су биле спремне екипе за спасавање угрожених?
Од наставника сазнај нешто о мајору, касније пуковнику, који је чувао
образ престонице. Крени затим на спомен-обележје Драгутину
Гавриловићу да сазнаш како потомци чувају његов образ. Зашто је
спомен-обележје постављено баш на том месту. У каквом је стању?
Када је први пут постављено и зашто се морало у кратком временском
периоду постављати поново? Како тумачиш такав чин? Шта он говори о
нама? Шта ти не би никада урадио?
Српску историју и историју Београда не чине само светски ратови.
Бајракли-џамија је данас једина сачувана џамија у Београду. Сазнај
колико је џамија некада било у Београду, како и зашто су нестале,
постоји ли потреба за већим бројем џамија. Ко је први наложио обнову
џамије, због чега и како процењујеш владара који је донео такву
одлуку? Где си још виђао овакве богомоље и шта ти то говори о
историји Србије? Ко је био први путописац Београда? Сазнај од
наставника и другова основне информације о исламу. Да ли и ова
џамија чува образ престонице? Како?

следи

Простор за твоје белешке

