План истраживачке шетње

ИСТРАЖИВАЧКА ШЕТЊА

Музеј Вука и Доситеја – Академски парк – Улица Вука Караџића –
Саборна црква – Патријаршија – Кафана ? – Конак кнегиње Љубице

Академска шетња и вуковица

СЛЕДИ ТРАГ НАЈПАМЕТНИЈИХ ИСТОПЛЕМЕНИКА
Музеј Вука и Доситеја налази се у делу града где су све улице велике
иако су мале. Обрати пажњу на њихове називе. Сазнај и како је тај део
Београда добио име. Експонати из живота Вука и Доситеја смештени су
у једну кућу. Да ли је то због штедње простора или ову двојицу нешто
повезује? Кућа у којој је музеј сама по себи је споменик. Будући да
музеј не ради понедељком, пажљиво осмотри кућу споља и реци где
где си још виђао такве куће. На основу изгледа закључи по чему је кућа
јединствена и на фотографијама то забележи.

Твоја прва академска шетња

Док се будеш кретао ка Академском парку прати којим се улицама
крећеш и присети се и испричај по коме су добиле име. Изаћи ћеш прво
у Вишњићеву улицу. Обрати пажњу на мало шестоугаоно здање на
крају улице, распитај се чему је оно служило. Затим ћете се поделити у
две групе – једни улицом Змаја од Ноћаја, други Браћом Југовића да
бисте „опколили“ Академски парк. Помно испитај сваку зграду на коју
наиђеш и види чему служи; загледај сваки споменик и бисту и распитај
се или се сети због чега су заслужни ти људи. Фотографиши све и
забележи оно што си сазнао. Кад се састанете на Студенстском тргу, ако
досада ниси знао, постаће ти јасно зашто се овај парк зове академски, а
бркати и мргодни ликови твојих предака са фотографија засијаће ти кад
сазнаш каква су њихова дела. За сваки случај, питај наставника за
порекло речи академија. Кад на крају у Кнез-Михаиловој наиђеш на
Српску академију наука и уметности, застани, јер су у тој згради ликови
са биста умовали и стварали, доносили значајне одлуке…

ИСТРАЖИ СУДБИНУ ВУКОВЕ ЋИРИЛИЦЕ
Сигурно си приметио како су писали наши славни и паметни преци.
Знаш и ко је то писање учинио лакшим. Ти ћеш испитати како
најједноставнији правопис и ћирилично писмо користе његови
потомци, ми данас, и то баш у улици Вука Караџића. Ово ће можда
бити твој први истраживачки рад на крају којег ћеш имати статистику,
аргументовану сликом. Забележи натписе, фирме, с леве и десне стране
улице. Савет: најбоље је да наставник одмах издвоји оне који ће
пратити и усликати само ћириличне натписе, и оне који ће се бавити
латиничним, и енглеским или неким другим писмом. За своју душу,
слободно фотографиши графите, огласе ако их има, а не само фирме и
јавне натписе. На крају Вукове улице се одмори, сабери резултате и
закључи како потомци поштују Вуково наслеђе и свих оних пре Вука.
Упути се затим на Вуков гроб. Можда му можеш нешто рећи или
обећати у вези са истраживањем које си спровео.
Они који имају заједнички музеј имају заједничка и гробна места.
Каквог ти смисла видиш томе? Шта мислиш зашто су ова два великана
сахрањена баш у ову цркву, а не у неку другу. Шта уопште значи
Саборна црква у једном граду? Истражи коме је она посвећена, зашто
баш том свецу и ко је градио цркву. По чему се у цркви види ко ју је
саградио? Сети се на каквом је нивоу била писменост градитеља цркве,
а какав је он став имао према писменим и ученим људима.
ОДАХНИ ДУШОМ И ТЕЛОМ
Истражи непосредну околину Саборне цркве. Шта је преко пута ње и од
каквог је значаја та зграда. Ко у њој живи?
Своје наставнике можеш оставити да пију праву домаћу кафу у кафани
Знак питања, а ти слободно одшетај до куће која је налика на Музеј
Вука и Доситеја. Установи у чему су сличности те две грађевине, с којом
наменом је кућа грађена, ко је жена по којој носи назив и шта се данас у
њој налази. Извести наставнике о резултатима свог истраживачког
похода.
Завири у кутове кафане и сазнај све што можеш о њој: како је добила
тако необично име, шта се у њој све одвијало, ко је у њу залазио, какве
је невоље изазивала? Шта би ти рекао: да ли је она угледна или
неугледна? По чему је неугледна, а по чему угледна?
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