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СУНЧАНИ ЧАСОВНИЦИ

радови студената Геог

М

Пише: Милутин Тадић
атематичка географија је предмет
који се слуша у
првом
семестру
студија географије на Географском факултету Унверзитета у Београду, са седмичним
бројем часова 2 + 2 + 1: два часа
предавања, два часа вежби, и
од 2013. један час практичног
рада.

У
склопу
практичног
рада предиспитна обавеза
студента је да постави зидни
сунчани часовник на основној/средњој школи коју сам
изабере (обично на школи
коју је некада похађао/ла).
Директору изабране школе
студент предаје оверен допис
који је потписао предметни
наставник/ментор, у коме се
објашањава сврха практичног
рада и прецизирају обавезе: 1)
школе – обезбеђује техничку
помоћ (скела, металне бројке,
шипка, помоћни радник); 2)
студента – бира најповољније
место, одређује улазне податке (географске координате,
географски азимут), преноси
нацрт на зид и врши/надзире монтажу); 3) ментора – на
основу улазних података врши
прорачун и шаље студенту
нацрте скале сунчаног часовника и полоса (шипке која
баца сенку).
Први
сунчани
часовник урадио је студент Дарко
Стругаревић
на
основној школи у Ивањици 2012.
године, а потом су уследиле десетине нових, широм
Србије. Да би сунчани часовник био часовник његова сенка
мора на часовној мрежи верно
репродуковати
привидно
кретање Сунца над хоризонтом конкретног места, и тачно
показивати тренутак дана по
важећем часовном систему.
Сунчани часовник ће служити основној сврси и без иједног
украсног детаља, међутим,

то није довољно: они стоје на
јавним местима као својеврсни плакати за популаризацију
астрономије и ваља их довести
до лепог облика. Имајући то
на уму, студенти Географског
факултета су, сваки по своме, са
различитим успехом, ликовно
обликовали своје часовнике.
Кроз практични рад студенти утврђују знање из матема-

тичке географије (није довољно знати – треба и примењивати), оживљавају стару вештину
(гномонику), и школи (локалној
заједници) остављају истовремено и часовник, и украс, и
учило. И што је такође битно,
савладавајући препреке на
које при раду наилазе, увиђају
да успех зависи првенствено од њих самих, од њиховог
ентузијазма и упорности.
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