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„Židovská kultura“ 

23. 2. / 28. 4. 2021 

Školní projekt 2. stupně a VI. třídy ZŠ pro školní rok 2020/2021 

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: 

Námět: Mgr. M. Šnajdr, Mgr. Monika Skřivánková 

Scénář, režie: Mgr. M. Šnajdr 

Zpracování dokumentace k projektovému dni: Mgr. Monika Skřivánková 

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

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

Výtvarná realizace s žáky: Mgr. Miroslav Šnajdr 

Komentovaná prohlídka synagogy: Petr Papoušek 

Prezentace, pracovní listy Izrael, nástěnka Židovská kultura: Lenka Lelková, Mgr. Zuzana Mazalová 

(nástěnka) 

Den židovské kuchyně: Jana Reitingerová 

Tvorba videa: Jan Crhonek, Pavla Crhonková 

Tlumočení videa: Kristýna Kučerová 

Fotodokumentace: Mgr. Kateřina Motáková 

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

Závěrečná zpráva: Mgr. Miroslav Šnajdr, Lenka Lelková 

 

Účastníci: 

Projekt byl připraven pro žáky II. stupně. 

 

Příprava 

Projekt vznikl za spolupráce učitelů školy Mgr. Moniky Skřivánkové 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 II. Světové války). Pan rabín 

Papoušek poskytl neocenitelný vhled do problematiky a připomínky ke vzniku projektu. Podílel se 

radou rovněž na přípravě  úkolů a pracovních listů. Připravil komentovanou prohlídku modlitebny. Díky 

podpoře vedení školy se součástí projektu stal rovněž den židovské  stravy, připravený školní kuchyní 

podle židovských receptů.  
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Termín projektového dne 

23. 2. 2021 

28. 4. 2021 

 

Realizace 

Před zahájením vlastního projektu „Židovská kultura“ proběhlo v rámci jednotlivých tříd obecné 

seznámení s problematikou židovské kultury a kultury státu Izrael. Zapojili se učitelé zeměpisu a 

dějepisu. Součástí přípravy bylo zhlédnutí krátkých filmů na téma židovské kultury. Žáci zpracovali 

pracovní listy týkající se státu Izrael, židovské kultury. Vyvrcholením akce byla komentovaná prohlídka 

židovské modlitebny v Olomouci. V jejím průběhu pan rabín Petr Papoušek žáky seznámil s objektem 

vybavením, židovskými obřady a svátky a votivními předměty. Na závěr akce proběhl ve škole den 

židovské stravy. Přípravy projektového dne zkomplikovala epidemie Covidu 19 – všechny překážky 

jsme však společně překonali. 

 

Dokumentární film 

Pan rabín Papoušek poskytl neocenitelný vhled do problematiky a připomínky ke vzniku projektu. Jsme 

zejména vděčni za přípravu virtuální komentované prohlídky budovy Židovské obce. Vznikl tak díky 

talentu mladého filmaře Jana Crhonka asi 20minutový dokumentární film tlumočený naší školní 

asistentkou slečnou Kristýnou Kučerovou do znakového jazyka. 

 

Zdroje a pomůcky 

∙ Dvacetiminutový film vytvořený p. Janem Crhonkem  ∙ třídy s interaktivní tabulí nebo notebookem ∙ 

videa věnující se problematice židovské kultury ∙ 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 ∙ vybavení školní 

kuchyně 

 

Reflexe a zhodnocení 

Věříme, že projektový den žáky i kolegy zaujal svou formou i obsahem, rozšířil jejich vědomosti a 

poskytl jim silný společný zážitek. V obecné rovině pak napomohl k vytvoření protilátek proti projevům 

rasismu, kulturní i náboženské nesnášenlivosti, která se bohužel projevuje i v naší společnosti a žáci 

s ní mohou být konfrontováni při surfování internetem. 

 

Příloha 1 

Společné foto s rabínem Papouškem.  

Příloha 2 

Fotky z návštěvy židovské obce Olomouc 

Příloha 3 

Instalace (nástěnka židovské kultury) na chodbě 
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Příloha č. 1 Společné foto s rabínem Papouškem.  

 

Příloha č. 2 Fotky z návštěvy Židovské obce Olomouc 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 3 Instalace na chodbě 
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