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Hlavním cílem projektu je seznámení s historií, výchova k toleranci, úctě k menšinám, 

potírání radikálně nacionálních postojů, xenofobie a antisemitismu. Zainteresování žáků na 

osudu olomouckých židovských spoluobčanů a pochopení problematiky holokaustu. Dílčím 

cílem projektu je vznik výtvarných děl, poskytnutí silných společných zážitků žákům školy 

a upevnění vztahů v kolektivu.  

 

Tvůrčí tým 

1. Námět: Mgr. Miroslav Šnajdr, Mgr. Monika Skřivánková 

2. Scénář, režie: Mgr. Miroslav Šnajdr 

3. Zpracování dokumentace k projektovému dni: Mgr. Monika Skřivánková 

4. Odborný poradce (pomoc s vytvořením plánu PD ve spolupráci s pedagogy školy, příprava 

pracovních listů pro žáky ve spolupráci s pedagogy školy): Petr Papoušek 

5. Příprava soutěže: Lenka Lelková 

6. Výtvarná realizace s žáky, instalace: Mgr. Miroslav Šnajdr 

7. Komentovaná prohlídka Kameny zmizelých: Petr Papoušek 

8. Nástěnka Kameny zmizelých: Mgr. Kateřina Motáková 

9. Fotodokumentace: Mgr. Kateřina Motáková 

10. Příprava článků do časopisu: Mgr. Miroslav Šnajdr, Mgr. Václav Voják  

11. Závěrečná zpráva: Mgr. Miroslav Šnajdr, Lenka Lelková, Mgr. Kateřina Motáková 

 

Účastníci 

Projekt byl připraven pro žáky II. stupně.  

 

Příprava 

I v Olomouci, podobně jako v dalších evropských městech, se objevily tzv. Kameny 

zmizelých. Na chodnících jsou umístěny připomínky na zavražděné židovské spoluobčany 

v podobě zlatých dlažebních kostek (projekt vznikl v Německu v roce 1993 a v současnosti se 
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na něm podílí na 300 evropských měst). Seznámení s nimi je bezprostředním dotykem 

s minulostí. 

Projekt vznikl za spolupráce učitelů školy Mgr. Moniky Skřivánkové, Lenky Lelkové 

a Mgr. Miroslava Šnajdra a zástupce olomoucké Židovské obce rabína pana Petra Papouška. 

V rámci příprav byla dohodnuta s panem rabínem Papouškem komentovaná prohlídka centra 

Olomouce, včetně trasy zahrnující sídlo olomoucké židovské obce a místa, kde původně stála 

olomoucká synagoga. Pan rabín Papoušek se aktivně podílel na vzniku projektu a poskytl 

připomínky ke vzniku projektu. Podílel se radou rovněž na přípravě  úkolů a pracovních listů. 

Připravil si diskuzi s žáky na téma holocaustu a osudu olomouckých Židů za druhé světové 

války.  

 

Termín projektového dne 

25. 2. 2021 

28. 4. 2021 

 

Realizace 

Před zahájením vlastního projektu „Po stopách zmizelých“ proběhlo v rámci 

jednotlivých tříd obecné seznámení s problematikou osudů židovské menšiny a holokaustu. 

Tento úkol zajistili jednotliví třídní učitelé pomocí osnovy, připravené Mgr. Miroslavem 

Šnajdrem. Součástí přípravy bylo také zhlédnutí a rozbor několika vybraných filmových děl. 

Na stránkách olomoucké Židovské obce se žáci seznámili s projektem Stolpersteine (Kameny 

zmizelých). Zde si vyhledávali jednotlivé kameny a pořizovali jejich repliky pro instalaci 

v prostorách školy. Záměrem bylo vrátit dnes již často anonymním olomouckým obětem 

Holocaustu jejich tváře. Proto žáci kreslili ke zvoleným kamenům portréty zmizelých (ať již 

podle dochovaných snímků, nebo fiktivní). Soubor portrétů se poté stal součástí školní 

instalace, spojující výrazný obsah s výtvarnými kvalitami. Vyvrcholením akce se stalo zahájení 

instalace a diskuze s panem rabínem Papouškem. Paní učitelka slečna Lelková navíc připravila 

hru, při které žáci pomocí mobilní aplikace vyhledávali v ulicích Olomouce jednotlivé kameny 

zmizelých, aby si naplno uvědomili rozsah deportací a vraždění židovských obyvatel 



4 
 

Olomouce. Přípravy projektového dne  zkomplikovala epidemie Covidu 19 – všechny překážky 

jsme však společně překonali. 

Zdroje a pomůcky 

• třídy s interaktivní tabulí nebo notebookem  

• videa věnující se problematice holocaustu 

• prezentace s výukovým materiálem  

• webové stránky židovské obce Olomouc 

• dobové snímky  

• materiály a publikace pro vysvětlení pojmů a názornosti – individuálně vytvořené pomůcky 

• pracovní listy a pomůcky pro žáky s IVP  

• fotoaparát  

• barvy, štětce, tuše, tužky, uhly, rudky, papíry různého typu, nástěnky, závěsné sítě 

 

Reflexe a zhodnocení 

Věříme, že projektový den žákům i kolegům učitelům poskytl silný zážitek, zvolenou 

formou i obsahem rozšířil jejich vědomosti. Přiblížil osudy konkrétních lidí, zainteresoval žáky 

do jejich údělu, spojil městské ulice a na nich umístěné podobně anonymní „zlaté kameny“ 

s kdysi žijícími lidmi, jejichž životní pouť přetrhly tragické historické děje. Podpořil u žáků 

rozvoj empatie, humanismu. Pomohl zaujmout kritický postoj k rasismu, náboženské 

nesnášenlivosti, xenofobii, rasismu a antisemitismu. 

 

Seznam příloh 

1. Článek Miroslava Šnajdra pro časopis „Náš život“ (CHAJEJNU) 

2. Práce žáků v terénu (snímky z frotážování kamenů zmizelých) 

3. Práce žáků ve škole (snímky) 

4. Instalace na chodbě 
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Příloha 1 - Článek Miroslava Šnajdra pro časopis „Náš život“ (CHAJEJNU) 

Stopy zmizelých  

Žijeme v turbulentní době. V čase, který čelí mnohým výzvám. Války v předpolí 

Evropy, migrační krize, terorismus, hrozba nárůstu pravicového i levicového extremismu. 

Zkoušena je naše schopnost empatie, soucitu, velkorysosti, ale také ochota bránit tradičních 

hodnoty naší civilizace, naše Evropanství. 

Máme pocit něčeho nového, neočekávaného. Přitom podobným výzvám čelili i naši 

předkové. Poučme se z jejich pochybení. Z jejich neschopnosti postavit se zlu, nesnášenlivosti, 

rasismu, xenofobii, nacionalismu ještě před tím, než nabere na síle. 

Za jistý lakmusový papírek obtížně uchopitelných aktuálních událostí je možno 

považovat současný odchod Židů ze západní části našeho kontinentu do státu Izrael. Probíhá 

tak nějak ve skrytu, bez velké pozornosti médií.  Příčinou je opět sílící antisemitismus. 

Proto jsme se rozhodli žákům přiblížit v našem projektu „Stopy zmizelých“ osudy 

olomouckých Židů, kteří zmizeli ve víru děsivé druhé světové války a nacistickým Německem 

rozpoutaného holocaustu. 

I v Olomouci, podobně jako v dalších evropských městech, se objevily tzv. Kameny 

zmizelých. Na chodnících jsou umístěny připomínky na zavražděné židovské spoluobčany 

v podobě zlatých dlažebních kostek (projekt vznikl v Německu v roce 1993 a v současnosti se 

na něm podílí na 300 evropských měst). Seznámení s nimi je bezprostředním dotykem 

s minulostí. 

V rámci našeho projektu sehrály Kameny zmizelých důležitou iniciační roli. Posloužily 

při otevření problematiky holocaustu jako středobod historicko-poznávací a výtvarné 

performance. Vznikla v rámci projektu za spolupráce učitelů školy Mgr. Moniky Skřivánkové, 

Lenky Lelkové a Mgr. Miroslava Šnajdra a zástupce olomoucké Židovské obce rabína pana 

Petra Papouška. V rámci příprav byla dohodnuta návštěva olomoucké modlitebny (synagoga, 

jak je známo, byla zničena nacisty za druhé světové války). Pan rabín Papoušek poskytl 

neocenitelný vhled do problematiky a připomínky ke vzniku projektu. Jsme zejména vděčni za 

přípravu virtuální komentované prohlídky budovy Židovské obce (přípravy performance 

zkomplikovala epidemie Covidu 19 – všechny překážky jsme však společně překonali). Vznikl 

tak díky talentu mladého filmaře Jana Crhonka asi 20minutový dokumentární film tlumočený 

naší asistentkou pedagoga slečnou Kristýnou Kučerovou do znakového jazyka. 
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Příloha 2 - Práce žáků v terénu (snímky z frotážování kamenů zmizelých) 
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Příloha 3 - Práce žáků ve škole (snímky) 
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Příloha 4 - Instalace na chodbě 
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