«Ochrana židovských cintorínov v Európe: Pokračovanie procesu mapovania, zapojenie zainteresovaných
strán a zvyšovanie povedomia (EAC/S10/2019)»

«Miestne židovské cintoríny»

Slovensko

Využívanie miestnych židovských cintorínov vo vyučovacom procese

I ÚVOD

Názov hodiny: Židovská komunita v Žiline a jej história
PhDr. Alica Virdzeková, vyučujúca dejepis a slovenský jazyk
Gymnázium, Varšavská cesta v Žiline

Krátke zhrnutie hodiny:
Samotnej vyučovacej hodine predchádza príprava žiakov. Žiaci sú rozdelení do 6 skupín, každej
skupine je pridelená úloha, spojená s históriou a kultúrou židovského obyvateľstva v Žiline ako aj
so židovským cintorínom. Skupiny majú násť všetky dostupné zdroje a informácie k pridelenej
téme a spracovať ju v rôznej podobe - prezentácia, fotografie s textom, video. Na hodine potom
prezentujú výsledky svojej práce. V závere žiaci aj vyučujúca zhodnotia aktivity a prácu skupín.
Vyučovací predmet: dejepis/ seminár z dejepisu
Študenti sexty/ septimy/ oktávy, vek 16-18 rokov
Trvanie: 1x 45 min.
Vyskúšaná hodina: nie

II Základné informácie
1.Táto hodina môže byť odučená na hodine dejepisu alebo v seminári z dejepisu, kde študenti
majú zadanú seminárnu prácu/ projekt, ktorý potom prezentujú ostatným žiakom. Tematicky bude
zameraná na históriu Židov v Žiline a ich kultúrny prínos. Výstupy práce študentov sa dajú

odprezentovať aj ďalším triedam počas Týždňa vedy a techniky (v novembri), ktorý sa pravidelne
organizuje aj v našej škole.
Chcem, aby moji žiaci mali nielen všeobecné vedomosti, ktoré získajú priamo na hodinách
dejepisu, ale pretože naša škola sa nachádza v Žiline a väčšina študentov je zo Žiliny a blízkeho
okolia, je potrebné, aby poznali práve regionálnu históriu, kultúru ako aj príbehy konkrétnych ľudí,
ktorí v meste žili a boli prínosom pre tento región.

2. Chcem, aby moji študenti vedeli, že históriu a kultúru Žiliny tvorili aj jej židovskí občania, ktorí
na rozdiel od súčasnosti, predstavovali do 2. svetovej vojny takmer 15% obyvateľstva mesta. To, čo
nám zanechali, je neoddeliteľnou súčasťou kultúry mesta aj v súčasnosti.
3. Ciele:
Kognitívne: (vedomosti)
žiak bude vedieť vysvetliť pojmy: judaizmus, tóra, synagóga, rabín a i.
bude vedieť základné informácie o židovskom cintoríne,
bude vedieť základné informácie o židovských pamiatkach v Žiline,
bude vedieť základné informácie o významných židovských osobnostiach v meste.
Psychomotorické: (zručnosti)-žiak bude vedieť pracovať s prameňmi, vytvoriť nástenku,
prezentáciu, vypracovať pracovný list, video
Afektívne: (postoje)-žiak bude vedieť spolupracovať v skupine, vyjadriť svoj názor, zhodnotiť prácu
seba aj spolužiakov, zaujať stanovisko k významu židovskej komunity pre rozvoj mesta a jeho
kultúry.
4. Zdroje: obrazový materiál (fotografie cintorína, synagóg, Rosenfeldovho paláca a i.) historické
pramene, knihy, internet:
http://www.tikzilina.eu/zidovsky-cintorin/

https://zilinskyturistickykraj.sk/turisticke-ciele/zidovsky-cintorin/
https://zilina-gallery.sk/index.php?/category/176
http://www.slovak-jewish-heritage.org/_old/zidovske-cintoriny.php
http://iajgscemetery.org/eastern-europe/slovakia/zilina-zilina
www.kehilazilina.sk
Štátny archív v Žiline so sídlom v Bytči
Krajská knižnica v Žiline
kniha: Frankl, Peter, Frank, Pavol. Židia v Žiline.
Foto: súkromný archív M. Havlík, A.Virdzeková
5. Existujú nejaké konkrétne základné vedomosti a zručnosti, ktoré Vaši študenti potrebujú?
Mali by vedieť urobiť video, prezentáciu, hľadať v archívnych dokumentoch

6. Problémy a riešenia: Boli pri realizácii vyučovacej hodiny nejaké problémy? Ak áno, ako ste ich
vyriešili?
Hodinu som neodučila, ide o návrh, ale na židovskom cintoríne som už so študentmi bola a neboli
žiadne problémy.

7. Implementácia:
Formy a metódy práce:
skupinová práca, samostatná práca, práca vo dvojici, analýza, komparácia, výklad (učiteľ dopĺňa
informácie), diskusia, hodnotenie, sebahodnotenie, rovesnícke vzdelávanie

1. Príprava študentov na hodinu
Triedu rozdelíme podľa počtu žiakov v triede na viacero skupín po 4- 5 žiakoch. Každá skupina
dostane úlohu, ktorú si musí pripraviť pre svojich spolužiakov.Využijú aktivity: práca s odbornou
literatúrou, interentovými zdrojmi, s historickými prameňmi (dokumenty, fotografie), návšteva
židovského cintorína, príprava prezentácie, videa, posteru a pod.
2.Vyučovacia hodina
Na začiatku vyučujúca motivuje triedu buď motivačným rozhovorom alebo brainstormingom k
téme hodiny, ktorou bude Židovská komunita v Žiline a jej história. Potom odovzdá slovo
hovorcom jednotlivých skupín, riadi ich činnosť, prípadne odopĺňa alebo koriguje nesprávne
informácie.
Rovesnícke vzdelávanie - poverení hovorcovia za jednotlivé skupiny oboznámia triedu

s

témou, ktorú si mala skupina pripraviť, využijú fotografie, obrazový materiál, prezentáciu, video a
pod. Postupne odkrývajú históriu Židov v Žiline, oboznamujú s konkrétnymi pamiatkami, ako sú
napr. synagógy, vysvetľujú stručnú históriu židovského cintorína, symboliku na hroboch, uvádzajú
aj významné osobnosti, ktoré sú na cintoríne pochované.
V závere študenti zhodnotia podujatie, čo sa im páčilo, nepáčilo, čo na nich najviac zapôsobilo.
Taktiež vyučujúca zhrnie priebeh hodiny, slovne aj známkami ohodnotí prácu jednotlivých skupín
ako aj jednotlivcov a zadá študentom úlohu na vypracovanie.
Pozri bližie- vyučovacia hodina.
8. Zdieľanie: Ako je možné hodinu / projekt zdieľať s inými oblasťami/ školami / študentmi?

Myslím si, že práve cez slovenského koordinátora sa môže tento metodický materiál ponúknuť
učiteľom, ktorí sa zapojili do projektu Židovské cintoríny a vypracovali jednotlivé hodiny, prípadne
podľa uváženia aj ďalším školám.
9. Dopad: Ako by ste opísali vplyv Vašej hodiny na záchranu miestneho židovského dedičstva?
Nemyslím si, že niekoľko hodín jednotlivca môže zachrániť židovské dedičstvo. Ale na druhej
strane tým, že sa najmä mladá generácia bližšie zoznámi s osudmi židovskej komunity, jej histórou
a so židovskými pamiatkami, je šanca, že sa aspoň narušia stereotypy, ktoré, žiaľ, aj v 21. storočí
pretrvávajú medzi ľuďmi v chápaní Židov. A budú sa snažiť zachovať túto kultúru a tradície aj pre
ďalšie generácie ako neoddeliteľnú súčasť histórie Žiliny.
10. Udržateľnosť: Ako bude vyučovacia hodina prispievať k budovaniu udržateľného záujmu
širokej verejnosti, najmä tínedžerov, o židovské cintoríny?
Neviem to objektívne posúdiť, môžem iba veriť, že aj to semienko, ktoré som zasiala do poznania
mladej generácie, prinesie svoje plody a títo mladí ľudia nebudú medzi tými, ktorí ničia židovské
kultúrne dedičstvo, ale naopak, budú sa ho snažiť chrániť, veď je súčasťoou nášho dedičstva,
ktoré chceme zanechať aj nasledujúcim generáciám.

Vyučovacia hodina
1. Príprava študentov na hodinu
Skupinová práca: Rozdelenie triedy na 6 skupín (4-5 žiaci v jednej skupine), rozdelenie úloh
jednotlivým skupinám- pripravia si informácie k určeným témam ako aj konkrétne výstupy (môže
to byť prezentácia, krátke video, poster, informačná brožúra a pod.- podľa kreativity skupiny)
1. skupina: Židia v Žiline- stručná história ždovskej náboženskej obce,
2. skupina: Židovská menšina v Žiline v medzivojnovom období,

3. skupina: Významné pamiatky späté so židovskou komunitou v Žiline (synagógy, hotely,
podniky...),
4. skupina: Židovský cintorín a jeho história,
5. skupina: Náhrobné kamene a ich symbolika,
6. skupina: Významné osobnosti židovskej komunity, pochované na cintoríne.
Žiaci využijú všetky dostupné zdroje informácií, navštívia židovský cintorín, knižnicu, archív a pod.
Môžu kontaktovať Židovskú náboženskú obec. Vyučujúca aj určí termín, do ktorého to majú
urobiť, napr. 1 mesiac.
2. Hodina:
A, Organizačná časť hodiny: zápis do tried. knihy, zápis chýbajúcich žiakov-2 minúty
B, Motiváčný rozhovor:

5 minút

Kedy sa začínajú dejiny Žiliny ako mesta?
Ktorí významní panovníci udelili Žiline privilégiá?
Ktoré sú podľa vás najstaršie prípadne najvýznamnejšie pamiatky mesta?
Viete, z ktorého obdobia pochádzajú?
Aké bolo národnostné zloženie v 19. a zač. 20. storočia?
( po tejto otázke , kde sa medzi obyvateľmi objavia aj Židia, prejde k téme hodiny-Židovská
komunita v Žiline a jej história)

C, nové učivo- Židovská komunita v Žiline a jej história –30 minút
Skupinová práca- rovesnícke vzdelávanie- jeden študent z každej skupiny oboznámi triedu s
témou, ktorú si mala skupina pripraviť, ostatní členovia skupiny ho môžu doplniť. Využije
fotografie, video, prezentáciu, závisí od šikovnosti a kreativity študentov a ako sa dohodnú
členovia skupiny na indikátore (výstupe) svojej práce.
1. skupina: Židia v Žiline- stručná história,

2. skupina: Židovská komunita v medzivojnovom období ( stručný náčrt aktivít, povolania ),
3. skupina: Významné pamiatky späté so židovskou komunitou v Žiline (synagógy, Židovské
múzeum, Rosenfeldov palác, hotel Rémi a i.),
4. skupina: Židovský cintorín a jeho história,
5. skupina: Náhrobné kamene a ich symbolika,
6. skupina: Významné osobnosti židovskej komunity, pochované na cintoríne.
Piata skupina ukáže fotografie náhrobných kameňov a ich symboly, pokúsi sa ich vysvetliť. Prípadne
natočené video, ktoré nám tieto hroby priblíži. Počas návštevy židovského cintorína budú mať
možnosť si ich osobne pozrieť.
Šiesta skupina tiež predstaví hroby významných osobností, ktoré na cintoríne našli a iba zaradí
danú osobnosť podľa povolania alebo aktivity, pretože s týmito osobnosťami súvisí domáca úloha
žiakov.
D, Hodnotenie práce a hodiny- žiaci a učiteľ- 5 minút
Žiaci zhodnotia prácu na hodine: a, spolužiakov, b, seba- sebareflexia. V závere učiteľ zhodnotí
prácu žiakov slovne, ale aj známkou, napr. najaktívnejších žiakov. Zadá aj domácu úlohu na
nasledujúcu hodinu.

E, Zadanie domácej úlohy:
Každá skupina (1-6) si vylosuje 1 osobnosť (rodinu), ktorá je pochovaná na židovskom cintoríne a
zistí všetky dostupné informácie o nej a jej živote.

Študenti sú schopní po absolvovaní takejto akcie pochopiť význam židovskej komunity pre mesto
Žilinu, poznať

základné pamiatky židovskej kultúry v Žiline. Môžu to doložiť na základe

jednotlivých pamiatok, s ktorými sa podrobnejšie zoznámili počas skupinovej práce a prípravy na
hodiny, ako aj počas hodiny, venovanej židovskej komunite a jej činnosti.

Reflexia

Židovská problematika nie je pre mňa novinkou. Venujem sa jej dlhšiu dobu. Moji študenti pod
mojím vedením spracúvajú práce z obdobia ČSR a Slovenského štátu, venované osudom Židov,
ktorí v tomto období žili v Žiline, ale aj jednotlivým pamiatkam židovskej kultúry, ako je neologická
synagógy, Rosenfeldov palác a i.
Realizáciou tejto hodiny ako aj jej prípravou očakávam, že moji študenti sa dozvedia viac informácií
o židovskom obyvateľstve, ktoré v medzivojnovom období predstavovalo takmer 15% obyvateľstva
mesta Žiliny, o jeho osudoch, kultúrnych pamiatkach, významných osobnostiach predvojnovej
Žiliny v oblasti hospodárstva, umenia a kultúry.
Taktiež predpokladám, že dokážu zaujať správny postoj k dôležitosti tejto skupiny obyvateľstva pre
históriu a kultúru mesta, ale aj celej ČSR, pretože mali podobný prínos aj pre iné mestá na
Slovensku. Zároveň si uvedomia, že mnohé stereotypy, ktorých sme sa nezbavili ani v 21. storočí,
sú nesprávne.
Kolegom učiteľom, ktorí by chceli využiť tento materiál, odporúčam, aby zvážili, koľko času chcú
venovať tejto problematike. Pretože na hodinách dejepisu nemáme toľko času, ako by sme
potrebovali, chcem využiť prácu samotných študentov, ktorí v dostatočnom časovom predstihu
majú možnosťnaštudovať si a pripraviť podklady na vyučovaciu hodinu s využitím návštevy

židovského cintorína, archívu a ďalších pamiatok. V skupinovej práci možno dať menej úloh a
rozdeliť ju tematicky , napr. iba na priblíženie židovských pamiatok vrátane židovského cintorína,
na osudy a aktivity významných židovských rodákov, prípadne sa zamerať na holokaust v regióne a
pod. Záleží to aj od toho, aké možnosti dáva región a aké stopy v ňom zanechalo židovské
obyvateľstvo.
Určite funguje skupinová práca a riešenie úloh, ktoré sú zadané študentom. Aktivity sa dajú
realizovať aj napr. na seminári z dejepisu, kde je menej žiakov, práca im ide obyčajne rýchlejšie,
pretože majú už určité vedosmosti aj zručnosti. Pri skupinovej práci môže byť problém v osobnom
prínose každého člena k výsledku práce skupiny. Závisí to od rozdelenia úloh v skupine a
organizácie práce. Problémom by mohol byť aj čas, aby sa podarilo odprezentovať prácu všetkým
skupinám. To môžem riešiť aj tak, že v aktivitách pokračujeme na nasledujúcej hodine a zároveň
máme čas na upevnenie a zopakovanie učiva, čo sa nedá stihnúť na
hodine.

1 vyučovacej

Príloha iba na ilustráciu:

Vstupná brána do židovského cintorína (zdroj: foto Martin Havlík)

H

Hroby na židovskom cintoríne v Žiline (zdroj: foto Pavel Virdzek)

Ortodoxná synagóga v Žiline
(zdroj: súkromný archív A. Virdzekovej)

Neologická synagóga
(zdroj: súkromný archív A. Virdzekovej)

Hotel Rémi ( dnes Polom)
(zdroj: súkromný archív A. Virdzekovej)

Hrob rodiny Rémi na židovskom cintoríne
(zdroj: foto Jozef Feiler)

Rosenfeldov palác
(zdroj: súkromný archív A. Virdzekovej)

Hrob Rosenfeldovcov na židovskom cintoríne
(zdroj: súkromný archív A. Virdzekovej)

Využívanie miestnych židovských cintorínov vo vyučovacom procese

I ÚVOD

Názov hodiny: Pamätný deň obetí holokaustu a rasového násilia
PhDr. Alica Virdzeková, vyučujúca dejepis a slovenský jazyk
Gymnázium, Varšavská cesta v Žiline
Krátke zhrnutie hodiny:
Tento projektový deň nadväzuje na našu hodinu Židovská komunita v Žiline a jej história, ktorá sa
realizuje pred pamätným dňom. Projektovému dňu predchádzala príprava žiakov na tento deň
(opätovné rozdelenie do skupín, pridelenie úloh každej skupine). Samotný Pamätný deň obetiam
holokaustu a rasového násilia sa koná na dvoch miestach, hlavne na židovskom cintoríne a potom
pri pamätníku Cesta bez návratu, kde sa študenti zúčastnia pietnej spomienky, venovanej obetiam
holokaustu. Záverečné zhodnotenie aktivít a práce skupín sa uskutoční v škole.
Vyučovací predmet: dejepis/ seminár z dejepisu
Študenti sexty/ septimy/ oktávy, vek 16-18 rokov
Trvanie: 2-3 hodiny
Vyskúšaná hodina: nie

II Základné informácie
1.Táto hodina bude odučená v súvislosti s Pamätným dňom obetí holokaustu a rasového násilia
(9.9.) Bude realizovaná ako projektový deň, spätý s históriou Židov v Žiline.

Chcem, aby moji žiaci mali nielen všeobecné vedomosti, ktoré získajú priamo na hodine dejepisu,
ale pretože väčšina žiakov býva v Žiline, kde sa nachádza aj naša škola, je potrebné, aby poznali
práve regionálnu históriu svojho mesta a príbehy konkrétnych ľudí, ktorí tu žili.

2. Chcem, aby študenti pochopili, že každý človek má mať rovnaké práva a slobody, ktoré nesmú
byť obmedzené len kvôli napr. vierovyznaniu, farbe pleti či inej národnosti. Zároveň chcem, aby si
zapamätali, že udalosti obdobia 2. svetovej vojny sa už nikdy nesmú opakovať a vo veľkej miere to
závisí práve od mladej generácie.
3. Ciele:
Kognitívne: (vedomosti) žiak bude vedieť definovať termíny: antisemitizmus, holokaust, Židovský
kódex, deportácie, arizácie, koncentračný tábor, tryzna a i.
-

bude vedieť interpretovať riešenie židovskej otázky,
bude vedieť zhrnúť informácie o holokauste v Žiline,
bude vedieť základné informácie o židovských pamiatkach v Žiline.

Psychomotorické: (zručnosti)-žiak bude vedieť pracovať s prameňmi, vytvoriť nástenku,
prezentáciu, vypracovať pracovný list.
Afektívne: (postoje)-žiak bude vedieť spolupracovať v skupine, vyjadriť svoj názor, zhodnotiť prácu
seba aj spolužiakov, zaujať stanovisko k holokaustu a k politike antisemitizmu.

4. Zdroje: obrazový materiál ( foto cintorína, pamätníka holokaustu, hrobky, kde boli zastrelení
partizáni, historické pramene - Židovský kódex, obrazový materiál, internet:
http://www.tikzilina.eu/zidovsky-cintorin/
https://zilinskyturistickykraj.sk/turisticke-ciele/zidovsky-cintorin/
https://zilina-gallery.sk/index.php?/category/176
http://www.slovak-jewish-heritage.org/_old/zidovske-cintoriny.php
http://iajgscemetery.org/eastern-europe/slovakia/zilina-zilina

www.kehilazilina.sk
Štátny archív v Žiline so sídlom v Bytči
Krajská knižnica v Žiline
kniha: Frankl, Peter, Frank, Pavol. Židia v Žiline.
Foto: súkromný archív M. Havlík, A.Virdzeková

5. Existujú nejaké konkrétne základné vedomosti a zručnosti, ktoré Vaši študenti potrebujú?
Je potrebné mať základné informácie o dejinách Slovenského štátu a protižidovskej politike,

o

holokauste, ale aj o židovskej kultúre.
6. Problémy a riešenia: Boli pri realizácii vyučovacej hodiny nejaké problémy? Ak áno, ako ste ich
vyriešili?
Hodinu som zatiaľ neodučila v takejto podobe, aj keď každý rok chodievam so študentmi na
židovský cintorín v Žiline. Zatiaľ sa nevyskytli žiadne problémy, ktoré by som musela riešiť. Žiaci
vedia, ako sa majú správať na pietnom mieste.
7. Implementácia:
Formy a metódy práce:
skupinová práca, samostatná práca, práca vo dvojici, analýza, komparácia, výklad (učiteľ dopĺňa
informácie), diskusia, hodnotenie, sebahodnotenie, rovesnícke vzdelávanie
Projekt Pamätný deň obetí holokaustu a rasového násilia (9.9.) sa skladá z niekoľkých častí:
1. Príprava študentov na akciu týždeň pred 9.9.
Triedu rozdelíme do 6 skupín po 4-5 žiakoch. Každá skupina dostane úlohu, ktorú si musí zopakovať
alebo pripraviť do 9.9. pre svojich spolužiakov.Využijú aktivity: práca s odbornou literatúrou,
interentovými zdrojmi, s historickými prameňmi ( dokumenty, fotografie), návšteva židovského
cintorína a pod.

2. Deň pred pamätným dňom:
Rovesnícke vzdelávanie - poverený študent za skupinu oboznámi triedu s témou, ktorú si mala
skupina pripraviť, využijú fotografie, obrazový materiál, prípadne prezentáciu.
V druhej časti hodiny: motivačný rozhovor, doplnený výkladom vyučujúcej, ďalšia aktivita- práca s
prameňom Židovský kódex a analýza vybraných častí.

3. časť- Pamätný deň obetí holokaustu a rasového násilia- 9. 9.
A, 1.miesto: Židovský cintorín v Žiline
Tu sa tiež využije rovesnícke vzdelávanie, prezentácia práce skupín, ako aj doplňujúci výklad p.
Jozefa Feilera, ktorý zabezpečuje exkurzie resp. návštevy židovského cintorína v Žiline.
Priebežná aktivita študentov - získavanie podkladov

pre vypracovanie pracovného listu,

vyhľadávanie rovnakých mien deportovaných ľudí zo Žiliny a okresu.
B, 2. miesto: pamätník Cesta bez návratu
Tu sa študenti zúčastnia pietnej spomienky, venovanej obetiam holokaustu, ktorú organizuje
Mesto Žilina a Židovská náboženská obec v Žiline.
C, škola : študenti zhodnotia podujatie, čo sa im páčilo, nepáčilo, čo na nich najviac zapôsobilo.
Taktiež vyučujúca zhrnie priebeh dopoludnia, slovne aj známkami ohodnotí prácu jednotlivých
skupín ako aj jednotlivcov a zadá študentom úlohy na vypracovanie.
Pozri bližie- vyučovacia hodina.

8. Zdieľanie: Ako je možné hodinu / projekt zdieľať s inými oblasťami/ školami / študentmi?
Možností je viac. Možnosť zaslať materiály kolegom dejepisárom z iných škôl prostredníctvom
internetu. Myslím si, že to bude najlepšie prostredníctvom slovenského koordinátora, ktorý môže

tento metodický materiál ponúknuť učiteľom, ktorí sa zapojili do projektu a vypracovali podobné
hodiny, prípadne podľa uváženia aj ďalším školám.
9. Dopad: Ako by ste opísali vplyv Vašej hodiny na záchranu miestneho židovského dedičstva?
Ako sa hovorí, jedna lastovička leto nerobí. Čiže ani jedna osoba nemôže zachrániť židovské
dedičstvo. Ale na druhej strane tým, že sa najmä mladá generácia bližšie zoznámi s osudmi
židovskej komunity, jej históriou a so židovskými pamiatkami, je šanca, že sa aspoň narušia
stereotypy, ktoré, žiaľ, aj v 21. storočí pretrvávajú medzi ľuďmi v chápaní Židov alebo ich kultúry.
A budú sa snažiť zachovať túto kultúru a tradície aj pre ďalšie generácie ako neoddeliteľnú súčasť
histórie Žiliny.
10. Udržateľnosť: Ako bude vyučovacia hodina prispievať k budovaniu udržateľného záujmu
širokej verejnosti, najmä tínedžerov, o židovské cintoríny?
Neviem posúdiť, nakoľko

moja hodina bude prispievať k záujmu najmä mladých ľudí o

problematiku židovských cintorínov. Môžem iba dúfať, že moje aktivity v tejto oblasti nezostanú
bez vplyvu na mladú generáciu, a práve títo mladí ľudia budú chrániť židovské kultúrne dedičstvo a
nebudú patriť k extrémistom, ktorí si za svoj vzor berú obdobie našich dejín, v ktorom panovala
rasová nenávisť a prenasledovanie nevinných ľudí.

Vyučovacia hodina ( projektový deň)
1. Príprava študentov na akciu aspoň týždeň pred 9.9.
Skupinová práca: Rozdelenie triedy na 6 skupín (4-5 žiakov v jednej skupine), rozdelenie úloh
jednotlivým skupinám- pripravia si informácie k určeným témam:
1. skupina: Židia v Žiline
2. skupina: Židovský cintorín a jeho história
3. skupina: Náhrobné kamene a ich symbolika

4. skupina: Významné osobnosti židovskej komunity, pochované na cintoríne
5. skupina: Osobný príbeh Janky (Hetty) Fischovej
6. skupina: Holokaust v Žiline
Žiaci využijú všetky dostupné zdroje informácií, navštívia aj židovský cintorín, knižnicu, archív a
pod.
2. hodina: Deň pred pamätným dňom – v škole:
A, Organizačná časť hodiny: zápis do tried. knihy, zápis chýbajúcich žiakov)-3 minúty
B, Rovesnícke vzdelávanie: Prvá skupina zopakuje prostredníctvom prezentácie tému Židia v Žiline,
ich história, aktivity, pamiatky (toto už bolo odprezentované na nami vytvorenej hodine) (spolu
15 minút)

C, V druhej časti hodiny :
a, motivačný rozhovor: ( 10 minút)
Prečo sa stal 9. september Pamätným dňom obetí holokaustu a rasového násilia?
Navštívili ste už nejaké miesto, späté s holokaustom?
Poznáte nejaký pamätník, venovaný obetiam holokaustu?
Je takéto miesto aj v Žiline?
Kde sa nachádza a prečo bol postavený práve tu?
(Vyučujúca usmerní pozornosť žiakov na pamätník nachádzajúci sa v Pietnej sále na židovskom
cintoríne, kde sa konajú tryzny, a na pamätník Cesta bez návratu. Vysvetlí, prečo sa nachádza práve
pri kasárňach, poukáže na spätosť s miestom, kde sa nachádzalo koncentračné stredisko (od marca
do októbra 1942) a odkiaľ boli ľudia deportovaní do transportov.
Potom im vysvetlí aktivity mesta a Židovskej náboženskej obce, ktoré si pripomínajú obete
holokaustu pietnou spomienkou, ktorá býva pri tomto pamätníku.
b, práca s prameňom Židovský kódex a analýza vybraných častí (10 minút)

-

sprístupnenie častí Židovského kódexu cez dataprojektor,
odpovede na otázky:
Uveďte príklady na stratu občianskych práv.
Na akom princípe bol zostavený Židovský kódex?
Ktoré práva boli odopierané Židom?
Vyberte tie obmedzenia, ktoré by boli pre Vás najneprijateľnejšie (najhoršie)?
Podľa Vás mala vláda právo na takéto nariadenia?
Následná diskusia o jednotlivých odpovediach žiakov, zhrnutie - nariadenia boli prejavom
antisemitizmu.

V závere hodiny dá vyučujúca organizačné pokyny k programu na 9.9.(stretnutie na židovskom
cintoríne, po aktivitách na cintoríne presun k pamätníku Cesta bez návratu na pietnu spomienku
obetí holokaustu a späť do školy).
3. časť- Pamätný deň obetí holokaustu a rasového násilia- 9. 9.
A, 1.miesto: Židovský cintorín v Žiline
Pred začiatkom návštevy židovského cintorína sú študenti upozornení, aby si fotili a robili
poznámky, budú ich potrebovať neskôr pri vypracovaní úlohy.
Tu sa tiež

využije rovesnícke vzdelávanie ako aj doplňujúci výklad p. Jozefa Feilara, ktorý

zabezpečuje návštevy židovského cintorína v Žiline.
Zástupca skupiny 2 informuje spolužiakov o Židovskom cintoríne a jeho histórii. Prechádzame cez
Pietnu miestnosť, do ktorej sa vrátime neskôr (téma č.6) na samotný cintorín, kde pokračuje
prehliadka cintorína s výkladom ďalšieho študenta ( téma 3- Náhrobné kamene a ich symbolika),
ktorý vysvetlí a ukáže spoužiakom jednotlivé typy náhrobných kameňov, dopĺňa ho pán Jozef Feiler.
Potom nasleduje prezentácia 4. skupiny ( téma č. 4 - Významné osobnosti židovskej
komunity, pochované na cintoríne. Hovorca skupiny ukáže hroby niektorých známych osobností
Žiliny, pochovaných na cintoríne, napr. Hugo Spanyol, p. Rémi, p. Klein,

p. Wittenberg,

p. Rosenfeld, Zigo Wertheimer a i.) Skupina nám priblíži životné osudy niektorých osobností, ktoré
si dopredu pripravila.

Po prehliadke cintorína sa všetci vrátia do Pietnej miestnosti, v ktorej študent zo

6.

skupiny (téma 6- Holokaust v Žiline) oboznámi spolužiakov s deportáciami, ktoré sa dotýkali
priamo Žiliny, kde sa nachádzalo koncentračné stredisko. Opíše, čo sa nachádza v Pietnej
miestnosti -pamätník z roku 1952, venovaný obetiam holokaustu a mená 2668 zavraždených Židov
zo Žiliny a okresu, ktoré sú vytesané na stenách miestnosti, vyučujúca doplní informácie o
tryznách, ktoré sa tu každoročne konajú.
Ďalšia aktivita – práca v dvojiciach:
Študenti rozdelení do dvojíc dostanú úlohu - každá dvojica dostane jedno písmeno
abecedy a vyberie si jedno meno rodiny, začínajúce sa na toto písmeno a spočítajú všetkých
zavraždených tohto mena.
Pred odchodom z cintorína nám študenti 5. skupiny predstavia príbeh Janky (Hetty)
Fischovej, zachráneného židovského dievčaťa Dr.Majerčíkom a jeho manželkou.
Všetky aktivity trvajú 1,5-2 hodiny (závisí od záujmu triedy, od skupín a výsledkov ich práce,
otázok na prezentujúcich a pod.)
B, 2. miesto: pamätník Cesta bez návratu :
Po ukončení aktivít na cintoríne sa študenti pomaly presunú k pamätníku Cesta bez
návratu, ktorý sa nachádza v blízkosti kasární, kde v čase Slov. štátu bolo koncentračné stredisko,
odkiaľ odišlo 19 transportov na územie Poľska, najmä do Ľublinskej oblasti, ale aj do Osvienčimu.
Tu sa študenti zúčastnia pietnej spomienky, venovanej obetiam holokaustu, ktorú organizuje
Mesto Žilina v spolupráci so ŽNO. (robia si fotky, zaznamenávajú, čo sa tu deje)

Záver :
Presun do školy, kde študenti zhodnotia prácu v skupinách, prezentácie jednotlivých skupín,
podujatie, čo sa im páčilo, nepáčilo, čo na nich najviac zapôsobilo, snažia sa vyjadriť pocity, ktoré
mali počas projektového dňa.
Tiež vyučujúca zhrnie priebeh dopoludnia a dá študentom úlohy na vypracovanie:
1. Napíšte esej (úvahu, článok) na jednu z tém:
a, Čo ma najviac zaujalo/ prekvapilo na židovskom cintoríne
b, Významná židovská osobnosť nášho mesta
2. Podľa dohody a vlastného výberu jednotlivé skupiny urobia nástenku, prezentáciu alebo správu
na web školy s využitím materiálov, ktoré získali počas projektového dňa.
Študenti sú schopní po absolvovaní takejto akcie pochopiť význam židovskej komunity
pre mesto Žilinu, poznať základné pamiatky židovskej kultúry v Žiline. Budú vedieť vysvetliť
protižidovskú politiku v období Slovenského štátu a zaujať k nej stanovisko. Môžu to doložiť na
základe jednotlivých pamiatok, s ktorými sa podrobnejšie zoznámili počas projektového dňa pri
príležitosti pamätného dňa, schváleného NR SR v roku 1993.

Reflexia
Židovská problematika nie je pre mňa novinkou. Venujem sa jej dlhšiu dobu. Moji študenti pod
mojím vedením robia práce z obdobia ČSR a Slovenského štátu, venované osudom Židov, ktorí v
tomto období žili v Žiline, ale aj jednotlivým pamiatkam židovskej kultúry, ako je neologická
synagóga, Rosenfeldov palác a i. Pravidelne robím exkurzie do Osvienčimu či Serede, využívam oral
history a zapájame sa do rôznych súťaží a akcií, nap. Susedia, na ktorých sme nezabudli, Čítanie
mien z deportačných zoznamov, tryzny a pod.
Realizáciou tohto projektového dňa pri príležitosti prijatia Židovského kódexu očakávam, že moji
študenti sa dozvedia viac informácií o židovskom obyvateľstve, ktoré
období predstavovalo takmer

v medzivojnovom

15% obyvateľstva mesta Žiliny, o jeho osudoch, kultúrnych

pamiatkach, ale aj o tragickom období našich dejín - o holokauste.
Taktiež predpokladám, že dokážu zaujať správny postoj k dôležitosti tejto skupiny obyvateľstva
ako aj k protižidovskej politike a mnohým stereotypom, ktorých sme sa nezbavili ani v 21. storočí.
Kolegom učiteľom, ktorí by chceli využiť tento materiál, odporúčam, aby zvážili, koľko času chcú
(môžu venovať) tejto problematike. Ja som si vybrala Pamätný deň obetí holokaustu a rasového
násilia a týmto aktivitám chcem venovať jeden deň. Je preto dostatok času na oboznámenie sa so
židovským cintorínom, so židovskou kultúrou ako aj na realizáciu jednotlivých aktivít. Z aktivit si
možno vybrať len niektoré, taktiež v skupinovej práci možno dať menej úloh a rozdeliť úlohy
tematicky, napr. iba na priblíženie židovských pamiatok, vrátane židovského cintorína, na osudy a
aktivity významných židovských rodákov, prípadne sa zamerať na holokaust v regióne a pod.
Určite funguje skupinová práca a riešenie úloh, ktoré sú zadané študentom. Aktivity sa dajú
realizovať aj napr. na seminári z dejepisu, kde je menej žiakov a práca ide obyčajne rýchlejšie.
Dúfam, že tento môj metodický materiál bude inšpiráciou aj pre ďalších kolegov a pomôže im v ich
práci.
Vypracovala: PhDr. Alica Virdzeková

Ilustračná príloha

Vstupná brána do židovského cintorína (Zdroj: foto Pavel Virdzek)

H

Hroby na židovskom cintoríne v Žiline (Zdroj: foto Pavel Virdzek)

Pamätník obetiam holokaustu na cintoríne (Zdroj: foto Martin Havlík)

Pietna miestnosť s menami zavraždených (Zdroj: foto Martin Havlík)

Tryzna 2011
( Zdroj: súkromný archív A. Virdzeková )

Ukážka zo Židovského kódexu v novinách Gardista
( Zdroj: súkromný archív A. Virdzeková )

Pamätník Cesta bez návratu
(Zdroj: foto Pavel Virdzek)

O ČOM ROZPRÁVAJÚ CINTORÍNY?
(Krátkodobý projekt Strednej odbornej školy Tisovec)

Projektové pokračovanie
Autor: PaedDr. Monika Koncošová
Určené: žiaci ZŠ (8. a 9. ročník), študenti SŠ (všetky ročníky)
Téma: Pamätný deň obetí holokaustu a rasového násilia v Slovenskej republike
Hlavné ciele projektu:
● pripomenutie života, tradícií a zvykov židovských obyvateľov na Slovensku,
konkrétne v Tisovci,
● porovnanie spôsobu pochovávania evanjelikov, katolíkov a židov v Tisovci,
● pochopenie rozdielov a spoločných čŕt medzi životom Slovákov a Židov na našom
území,
● nájdenie odkazov cintorínov v systéme pochovávania osôb, v náhrobkoch,
náhrobných textoch, úprave hrobov, v spomienkových predmetoch,
● spoznanie osudov a životných príbehov ľudí pochovaných na evanjelických,
katolíckom a židovskom cintoríne v Tisovci,
● spoznanie regionálnej histórie, spoznanie období, v ktorých súčasťou života nášho
regiónu boli židovskí obyvatelia a ktorí predstavovali dôležitú súčasť života nášho
mesta.

Ciele:
1. Kognitívne:
●

žiak bude vedieť vysvetliť pojmy týkajúce sa kresťanského a židovského života,

●

nadobudne vedomosti o židovskom cintoríne v Tisovci,

●

nadobudne vedomosti o evanjelických cintorínoch v Tisovci,

●

nadobudne vedomosti o katolíckom cintoríne v Tisovci,

●

nadobudne vedomosti o židovských pamiatkach v Tisovci,

●

nadobudne vedomosti o významných židovských osobnostiach v meste.

2. Psychomotorické:
●

žiak bude vedieť pracovať s prameňmi, s odbornou literatúrou a inými
dostupnými zdrojmi,

●

žiak dokáže spracovať fotografický materiál, prezentáciu, pracovný list, video,
resp. iné podklady k téme,

●

žiak dokáže získať čo najviac informácií na základe podkladov, ktoré získa pri
návšteve jednotlivých pamätníkov.

3. Afektívne:
●

žiak sa učí pracovať v skupine,

●

žiak sa učí spolupracovať a zodpovedne plniť úlohy,

●

žiak sa učí spolupracovať a komunikovať s osobami z verejnosti,

●

žiak sa učí vyjadriť svoj názor,

●

žiak formuje svoj kritický postoj k téme,

●

žiak sa učí zhodnotiť svoju prácu aj prácu spolužiakov,

●

žiak sa učí zaujať stanovisko k významu židovskej komunity pre rozvoj Tisovca a
jeho kultúry,

●

žiak sa učí hľadať spoločné a rozdielne fakty v živote jednotlivých komunít.

Výstup projektu:

● prezentácia evanjelického, katolíckych a židovského cintorína v Tisovci,
● prezentácia spôsobu pochovávania v daných cintorínoch,
● prezentácia rozdielov daných cintorínov,
● prezentácia príbehov pochovaných osôb na daných cintorínoch,
● prezentácia rozdielov v životoch jednotlivých komunít, ktoré formovali historický
vývoj mesta Tisovec.

Popis projektu
Názov: O čom rozprávajú cintoríny?
Škola: Stredná odborná škola Tisovec

Ročník: druhý, tretí, štvrtý (žiaci ZŠ)
Odbor: manažment regionálneho cestovného ruchu, grafik digitálnych médií
Predmet: dejiny regiónu, dejepis
E-mail: koncosovam@gmail.com

Úvodnú časť projektu tvorí príprava žiakov na prácu v rámci projektu. Žiakom je podrobne
vysvetlený cieľ projektu, ktorým je spoznať židovský cintorín v Tisovci a prostredníctvom
daného cintorína spoznať znaky života židovskej komunity v Tisovci a porovnať ho so
životom evanjelickej a katolíckej komunity. Téma života židovskej komunity patrí medzi
menej známe témy u žiakov, je potrebné zdôrazňovať význam židovskej komunity v meste,
poukazovať na jej vplyv na vývoj mesta v období ich pôsobenia v Tisovci.
Žiakov triedy rozdelíme tak, aby v jednej pracovnej skupine bolo najviac 4 – 5 žiakov. Žiakov
môže rozdeliť učiteľ, prípadne necháme začlenenie sa žiakov do skupín na ich rozhodnutí.
Skupiny majú dohľadať všetky dostupné zdroje a informácie k pridelenej téme a spracovať ju
v rôznej podobe – prezentácia, fotografie s textom, video. V závere projektu prezentujú žiaci
výsledky svojej práce. Úplným záverom projektu je hodnotenie aktivít a práce skupín.

Organizačný tím – rozdelenie pracovných pozícií:

● Historickí sprievodcovia po evanjelických cintorínoch – ich úlohou je postupná
príprava

záverečnej vzdelávacej vychádzky so zameraním na spoznávanie

evanjelického cintorína v Tisovci, jeho odkazov.
● Historickí sprievodcovia po katolíckom cintoríne – ich úlohou je postupná príprava
záverečnej vzdelávacej vychádzky so zameraním na spoznávanie katolíckeho cintorína
v Tisovci, jeho odkazov.
● Historickí sprievodcovia po židovskom cintoríne – ich úlohou je postupná príprava
záverečnej vzdelávacej vychádzky so zameraním na spoznávanie židovského cintorína
v Tisovci, jeho odkazov.

● Hlavný organizátor a koordinátor vzdelávacej vychádzky a fotograf
– jeho úlohou je zabezpečiť úvodné otvorenie vzdelávacej vychádzky, organizáciu
vzdelávacej vychádzky, pozvánky, propagáciu vzdelávacej vychádzky,
fotografovanie, napísanie článkov a ostatné dôležité súčasti.

Úlohy žiakov v projekte

Úlohy žiakov:

Aktivita č. 1:
Samostatná bádateľská a výskumná činnosť žiakov na danom cintoríne:
a) 1. skupina – evanjelické cintoríny a ich charakteristika
b) 2. skupina – katolícky cintorín a jeho charakteristika
c) 3. skupina – židovský cintorín a jeho charakteristika

Hlavnými úlohami žiakov je počas prvej aktivity:
● zrealizovať návštevu jednotlivých cintorínov v Tisovci,
● zrealizovať výskumnú činnosť na danom cintoríne,
● pripraviť fotografický a písomný materiál z danej návštevy,
● pripraviť fotografický a písomný materiál o lokalite cintorína,
● pripraviť fotografický a písomný

materiál o spôsobe pochovávania mŕtvych na

jednotlivých cintorínoch,
● pripraviť fotografický a písomný materiál o hroboch a ich počte, o rozmiestnení
hrobov,
● pripraviť

fotografický

a písomný

materiál

o pamätných

tabuliach,

o ich

charakteristických črtách,
● pripraviť fotografický a písomný materiál o materiáloch náhrobných kameňov,
● pripraviť fotografický a písomný materiál o nápisoch na hrobových tabuliach – mená
mŕtvych, spôsob zapisovania dátumov narodenia, úmrtia,
● pripraviť fotografický a písomný materiál o epitafoch na hrobových tabuliach,
● pripraviť fotografický a písomný materiál o výzdobe hrobov,

● pripraviť fotografický a písomný materiál o úprave hrobov.

Vybrať si dve hrobové miesta a získať informácie o osobách, ktoré sú v danom hrobe
pochované, zmapovať ich život a osud.

Počas prvej návštevy cintorínov sa žiaci snažia zachytiť čo najviac informácií o daných
cintorínoch. Vo väčšine prípadov ide pre nich o neznáme fakty a informácie, ktoré budú
následne spracovávať a dohľadávať počas druhej aktivity.

Aktivita č. 2:

Pripravujeme vzdelávaciu vychádzku

Počas prvej aktivity získali žiaci základné informácie o cintorínoch v meste. Na prípravu
vzdelávacej vychádzky potrebujú žiaci čas približne dva – tri týždne:

1. Z určených zdrojov (internetových, knižných, materiálov turistického informačného centra,
z osobných stretnutí napr. s miestnymi kňazmi) žiaci zistia ďalšie potrebné informácie

o spôsobe pochovávania evanjelikov, katolíkov a židov na území Slovenska s dôrazom na náš
región:

a) 1. skupina – evanjelické cintoríny a ich charakteristika
b) 2. skupina – katolícke cintoríny a ich charakteristika
c) 3. skupina – židovské cintoríny a ich charakteristika

2. Získané informácie spracujú študenti podľa vlastného uváženia a rozhodnutia tak, aby ich
vedeli využiť počas vzdelávacej vychádzky.

3. Pripravia rozprávanie o osobách, ktorých život sa stal predmetom ich výskumu.

4. Hlavný organizátor vzdelávacej vychádzky si pripraví úvodné slovo – pripomenutie
Pamätného dňa holokaustu a rasového násilia v Slovenskej republike.

5. Pripravia pozvánky pre žiakov iných tried, ročníkov, pre žiakov základnej školy.

Aktivita č. 3:

Realizácia vzdelávacej vychádzky

Trvanie: od 8:00 hod. do 12:00 hod.
Účastníci: žiaci ZŠ, študenti SŠ, verejnosť

Strava: individuálna
Oblečenie: podľa počasia

Priebeh vzdelávacej vychádzky:

8:00 hod. – stretnutie pred SOŠ Tisovec

8:05 hod. – úvodné slovo – hlavný organizátor a koordinátor vzdelávacej vychádzky

Dôraz na vysvetlenie:
9. september – Pamätný deň holokaustu a rasového násilia na Slovensku
9. september 1941 – historické minimum

8:15 hod. – začiatok vzdelávacej vychádzky

8:30 hod. – návšteva katolíckeho cintorína v Tisovci – skupina žiakov pripraví rozprávanie
s využitím konkrétnych ukážok o živote katolíkov v Tisovci, o spôsobe pochovávania mŕtvych
na katolíckych cintorínoch + príbeh osoby pochovanej na danom cintoríne.

9:00 hod. – presun na evanjelický cintorín č. 1 v Tisovci

9:20 hod. – príchod na evanjelický cintorín č. 1 v Tisovci – skupina žiakov pripraví
rozprávanie s využitím konkrétnych ukážok o živote evanjelikov v Tisovci, o spôsobe

pochovávania mŕtvych na evanjelických cintorínoch + príbeh osoby pochovanej na danom
cintoríne

10:00 hod. – presun na evanjelický cintorín č. 2 v Tisovci

10:15 hod. – skupina žiakov pripraví rozprávanie s využitím konkrétnych ukážok o živote
evanjelikov v Tisovci, o spôsobe pochovávania mŕtvych na evanjelických cintorínoch + príbeh
osoby pochovanej na danom cintoríne

10:45 hod. – presun na židovský cintorín v Tisovci

11:00 hod. – príchod na židovský cintorín v Tisovci – skupina žiakov pripraví rozprávanie
s využitím

konkrétnych

ukážok

o živote

židovskej

komunity

v Tisovci

o spôsobe

pochovávania mŕtvych na židovských cintorínoch + príbeh osoby pochovanej na danom
cintoríne.

12:00 hod. – ukončenie vzdelávacej vychádzky + dotazník spokojnosti účastníkov

Aktivita č. 4

Záverečné hodnotenie

Záverečné hodnotenie realizujeme na 1 – 2 vyučovacích hodinách. Je doplnené
prezentáciami, ktoré po vzdelávacej vychádzke pripravia žiaci jednotlivých skupín.
V prezentáciách spracujú odborné informácie, ale aj vyhodnotia vzdelávaciu vychádzku na
cintoríne.

Realizujeme aj vyhodnotenie dotazníka spokojnosti účastníkov vzdelávacej vychádzky
v prípade, že na vzdelávacej vychádzke sa zúčastní aj verejnosť. Vzdelávaciu vychádzku je
vhodné realizovať napr. v spolupráci s cirkvami, s miestnymi spolkami, so základnou školou.

Hodnotenie krátkodobého projektu O čom rozprávajú cintoríny?:

Hodnotenie – platí aj pre pedagóga/pedagógov, aj pre žiakov z iných skupín

Úroveň riešenia

Bodové rozpätie
Zvládnutie
pridelených úloh a
funkcie

Nesplnené

0
nijaké

Nízka

Možnosti

Splnené

Vynikajúca

úroveň

zlepšenia

bez chýb

práca

1–3

4–6

7–9

slabé

priemerné

dobré

10
vynikajúce

Rozsah a kvalita

neodovzdan

spracovaných

é

slabá

priemerná

dobrá

vynikajúca

slabá

priemerná

dobrá

vynikajúca

slabá

priemerná

dobrá

vynikajúca

informácií
Prezentácia počas

nepripraven

VV

á

Celková organizácia

nepripraven

VV

á

Bodové hodnotenie realizuje pedagóg, ale hodnotia sa aj skupiny navzájom. Body sa
spočítajú a určí sa výsledné percentuálne hodnotenie, resp. hodnotenie známkou.

K hodnoteniu je možné prirátať body z dotazníkov účastníkov, ktorí prideľujú body v rozsahu
od 1 – 4 (podľa počtu skupín: ak sú tri skupiny: body 1 – 3, ak sú štyri skupiny: body 1 – 4).

Záver
Aktivity č. 1 – 4 pripomenú žiakom dôležité a veľké historické udalosti v našich dejinách
i v dejinách regiónu. Upozornia na závažné problémy v slovenských i svetových dejinách. Sú
prostriedkom k spoznávaniu histórie regiónu, mesta, v ktorom študujú.
Uvedený projekt realizujem v škole už niekoľko rokov. Je súčasťou niekoľkých projektov,
ktoré zameriavam na obdobie druhej svetovej vojny, na problematiku holokaustu. Ide
tematicky o rozsiahly projekt, ktorý vyžaduje od žiakov mnoho štúdia, mnoho práce

s rôznymi dokumentmi, dobré organizačné schopnosti, predvídavosť, dobré prezentačné
zručnosti. Pre väčšinu žiakov ide o nový pohľad na tému, ktorej sa nevenujú dostatočne,
nakoľko na hodinách dejepisu jej nie je venovaný dostatočný priestor. Využívam preto
predmet dejiny regiónu, ktorý je vystavaný na projektovom vyučovaní a rovesníckom
vyučovaní. Považujem za dôležité, aby si žiaci uvedomili prítomnosť židovskej komunity
v meste, jej vplyv na historický vývoj mesta, aby ju spoznali netradičným spôsobom –
porovnaním spôsobu pochovávania na jednotlivých cintorínoch – aby spoznali jej život,
tradície a zvyky. Zároveň spoznávajú históriu regiónu.
Projekt zároveň akceptuje požiadavky, ktoré sú kladené na absolventa odboru manažment
regionálneho cestovného ruchu, ktorý sa v priebehu štúdia musí naučiť získavať informácie,
spracovávať ich, prezentovať s cieľom zabezpečiť rozvoj cestovného ruchu v danom regióne,
i v rámci celého Slovenska. Žiak nadobúda schopnosti komunikovať s verejnosťou,
pripravovať krátke či dlhé prechádzky, exkurzie zamerané na návštevníkov.

TEXT PRE UČITEĽA K JEDNOTLIVÝM STANOVISKÁM

Aktivita
formou
pešej
vychádzky má za úlohu
priblížiť žiakom, akým
spôsobom
sa
mohli
minoritné
prepravovať
skupiny obyvateľov v čase
existencie
vojnového
Slovenského štátu, keďže
nemohli
židia
vlastniť
dopravné
žiadne
prostriedky a že prekonávať
peši vzdialenosť hoc len
medzi dvoma dedinami,
nebolo
príjemné.
nič
Zároveň žiaci budú môcť na
vlastnej koži spoznať, aké
cesty/necesty
využívali
mladí židovskí chlapci, ktorí ako členovia ilegálnej prevádzačskej skupiny pôsobili v týchto
pohraničných obciach. Zároveň sa žiaci oboznámia s udalosťami a pamätníkmi, ktoré dokumentujú
život židovskej komunity v tomto regióne.

Trasa je nenáročná – vedie spevnenou asfaltovými trasami, ale i vedľajšími/poľnými cestami. Jej
dĺžka v navrhovanej podobe má 15 km, výškové prevýšenie je 59 m

Z hľadiska bezpečnosti je dôležité, aby žiaci prísne dodržiavali pokyny vedúceho akcie, mali
vhodnú obuv a oblečenie na pešiu turistiku. Samozrejmosťou je zabezpečenie dostatočného
pitného režimu pre žiakov.
Trasa je rozdelená do niekoľkých stanovíšť v rámci obcí Branč – Štefanovičová – Mojmírovce –
Ivanka pri Nitre.
Odporúčame využiť vlakové spojenie Nitra – Branč, resp. Ivanka pri Nitre- Nitra.

STANOVISKO 1 BRANČ ŽELEZNIČNÁ STANICA
V čase vojnovej slovenskej republiky bol Branč poslednou slovenskou dedinou. Susedná dedina
Veľký Kýr už patrila k Maďarsku. Práve železničné spojenie bolo najčastejšie využívaným
spôsobom dopravy v pohraničnou území.

STANOVISKO 1A

BRANČ CESTA
Táto cesta bola stavaná v r.1943. jej
otvorenia sa zúčastnili vtedajší politickí
predstavitelia
Nitrianskej
župy.
Pravdepodobne na túto počesť bol
vytvorený do svahu zasadený pamätník
– štátny znak s popisom 1943.
Dnes je stav tohto pamätníka vo veľmi
zlom stave, dvojkríž je viditeľné len
minimálne, aj keď sú ešte čitateľné
číslice letopočtu.

Oficiálna tlač sa však nezmieňovala o tom, že na jej stavbe sa zúčastňovali aj židia z pracovných
táborov – najbližší sa nachádzal len niekoľko kilometrov od Branča v Degeši/dnešných
Rastislaviciach.

Asi 100 metrov západne od tohto pamätníka sa nachádza
súsošie sv. Cyrila a Metoda, ktorého autorom je akademický
sochár Gibala. Podľa regionálneho historika Štefana
Valenta, vraj tento pamätník postavil tak, aby bol otočený
smerom do Maďarska a svätci sa pozerali n Nitru. Vraj pri
svojej ceste do Nitry práve tu na tomto mieste oddychovali.
Tak to aspoň hovoril vtedajší župan Haššík v zdôvodnení,
prečo je socha umiestnená na tomto mieste.
Pamätník je relatívne udržiavaný, pravidelne sa tu konajú aj
kultúrne akcie, hlavne v júli.

So žiakmi na tomto stanovisku môžeme riešiť pracovný list
– text1.

STANOVISKO 2 ŠTEFANOVIČOVÁ
Kedysi bola táto obec známa aj pod pomenovaním Taráň. Tvorilo ju niekoľko osád/majerov, ktoré
boli v čase slovenského vojnového štátu priradené jednak k Urmínu/Mojmírovciam i Poľnému
Kesovu.
Ako pohraničný majer bol miestom, kde sa ukrývali tí, ktorí sa ilegálne snažili dostať do Maďarska
a ďalších bezpečnejších krajín. Vieme, že jej obyvatelia poskytli úkryt mnohým prenasledovaným.
Iste, určite sa v tejto dedine našli aj takí, ktorí si za pomoc dali zaplatiť, alebo ju aj odmietli. Avšak
medzi nich nepatrili manželia Ján a Mária Čarajovci. Títo počas vojny ukrývali Steinerovcov – otca
Kolomana so synmi Ervínom a Fredi-Mošem, Pinchasa Katza so synom Tiborom a Karola Kohna.
V bezpečí sa tak celá skupina dočkala oslobodenia. Za túto nezištnú pomoc získali manželia
Čarajovci 15. marca 1966 ako prví Slováci titul Spravodlivý medzi národmi.
Je však smutné, že túto udalosť v žiadnej pripomienke v obci vôbec nenájdeme.
(príbeh záchrancom Čarajovcov je spracovaný aj v Encyklopédii spravodlivých, resp. novinovom
článku „Cena ľudskosti“ dostupný online na https://www.extraplus.sk/clanok/cena-ludskosti )

STANOVISKO 3

MOJMÍROVCE

Kedysi bola táto obec známa aj pod pomenovaním Urmín. Oddávna tu žili v relatívnej spokojnosti
rôzne konfesie, dôkazom čoho je aj unikátny fakt – v časti Funduše/Prenosilova ulica, čo je naše
stanovisko č.3A, sa pri sebe nachádzajú rímskokatolícky, evanjelický i židovský cintorín.
V minulosti tvorila židovská komunita významný podiel v spoločenskom i hospodárskom živote
tunajších obyvateľov. Prvá písomná zmienka o židovskej komunite je z druhej polovice 18.storočia.

STANOVISKO 3A MOJMÍROVCE – ŽIDOVSKÝ CINTORÍN
Po vzniku ČSR mala židovská náboženská obec asi 300 členov. Deportácie tunajšieho obyvateľstva
začali v marci 1942. Niektorí muži odvlečení do zberného tábora v Novákoch, odtiaľ 30.marca 1942
boli mnohí deportovaní do koncentračného tábora Majdanek v Poľsku. 1.apríla 1942 boli mladé
ženy deportované cez Bratislavu – Patrónku do Auschwitzu. Ďalšie životy deportovaných boli
násilne ukončené v lete 1942, keď bolo tunajšie geto Rajowiec v Poľsku zlikvidované. Nemálo tých,
ktorí mali udelenú výnimku, sa o svoj život začali obávať po vypuknutí SNP. Keďže medzi mladými
židovskými chlapcami bolo aktívne ilegálne prevádzačstvo, domáci kolaboranti podporovaní
gardistami, neraz robili prehliadky a chytania týchto bojovníkov. Po vypuknutí SNP sa niekoľko
miestnych Židov ukrývalo u nežidovského obyvateľstva v širšom i bližšom okolí, mnohých Nemci

postrieľali a iní išli s transportami cez Sereď do vyhladzovacích táborov. Po skončení vojny sa do
Urmína vrátilo asi 20 Židov, z ktorých nie všetci boli pôvodnými obyvateľmi Urmína. Po roku 1948
tu žilo už iba 19 Židov, ktorí sa do roka takmer všetci vysťahovali do Izraela. Dnes podľa
dostupných informácií tu nežije žiaden židovský spoluobčan.

Židovský cintorín, na ktorý sa pochovávalo od 19.stor., je prístupný z dvoch strán. Hlavný prístup je
od Prenosilovej ulice. Vstup naň je obmedzený bránkou a plotom. Získať prístup na cintorín sa dá
prostredníctvom obecného úradu. Pri vstupe sa nachádza pamätník holokaustu, ktorý bol
inštalovaný v r.2011. Keďže tento cintorín susedí aj s evanjelickým cintorín, dá sa na židovský
cintorín dostať aj prechodom z evanjelického cintorína (vstup od Dolinskej ulice).
Priestor cintorína je kultivovaný, je možné ho v tichosti a pietnom správaní navštíviť. Keďže sa
cintorín nachádza v zastavanom a čiastočne oplotenom území, pomníky nie sú zničené vandalmi,
poškodené sú akurát zubom času (poveternostnými podmienkami). Nachádza sa tu asi 200 hrobov,
najmladším je hrob pani Verony Trenkovej, ktorá bola pochovaná v r.2009.

Nájdeme tu aj hroby ľudí, ktorí boli deportovaní a zavraždení
v nacistických táboroch, ako napr. Katerina Hilverth, ktorú deportovali
15.4.1942

Žiaci na tomto stanovisku môžu riešiť zadanie pracovného listu text 2.

STANOVISKO 3B MOJMÍROVCE - CENTRUM
V Urmíne/Mojmírovciach fungovala v 1-polovici 20.stor. židovská škola, miestni Židia tu mali tri
obchody s textilom, dva hostince, pekáreň, mäsiarstvo, mlyn, obchody so zmiešaným tovarom.
Niektorí pracovali aj v poľnohospodárstve, ako výkupcovia, mali od grófov Huňadyovcov prenajatú
pôdu. Rovnako mali aj lekára, ktorí však liečil všetkých pacientov bez ohľadu na náboženstvo. Po
vzniku Slovenského štátu žilo v Urmíne asi 40 rodín. V školskom roku 1940/41 boli židovské deti
vylúčené z verejných škôl a Židom sa začali rušiť živnosti a viaceré ich podniky boli v Urmíne
arizované. Väčšina týchto židovských podnikov sa nachádzala na dnešnej Hlavnej ulici.

Žiakom ukážeme historickú fotografiu a požiadame ich, aby uviedli rozdiely medzi situáciou
v Urmíne v 30-tych r.20. storočia a dnešnou podobou.
Jedným z chlapcov, ktorí žili na tento ulici bol aj Viliam Nisterenko.
Žiakom rozdáme pracovný list 1 – pracujú s textom 2.

STANOVISKO 3C MOJMÍROVCE GRASALKOVIČOV ULICA
Podľa dochovaných informácií sa predpokladá, že časť dnešnej Šalgovskej ulice bola akýmsi
„židovským“ centrom. Aj keď presnú lokalizáciu nevieme, podľa písomných prameňov vieme, že
niekde v miestach križovatky Šalgovskej a Grasalkovičovej ulice tu stála synagóga, chudobinec.
Synagóga, ktorá bola postavená v .storočí, bola zničená počas oslobodzovania v marci 1945. Bolo
by vhodné, keby sa v tejto lokalite nachádzala aspoň malá pripomienka na našich židovských
spoluobčanov, ktorí niekoľko storočí tvorili trvalú súčasť pospolitosti Urmína/Mojmíroviec.

STANOVISKO 4 IVANKA PRI NITRE – ŽIDOVSKÝ CINTORÍN

O mnohých židovských komunitách vieme len veľmi málo poznatkov. Možno nezáujem, možno
nedostatok písomných prameňov, absencia pamätníkov, ktorí by nám túto komunitu pripomínali, je
možno aj dôvodom na návštevu pomerne málo známeho židovského cintorína, ktorý patrí k obci
Ivanka pri Nitre. Asi 150 m od hlavnej cesty Ivanka pri Nitre – Mojmírovce, neďaleko križovatky k
Eustream (ľudovo nazývanej „plynovod“), sa v pahorkatinovom teréne medzi poľnohospodárskymi
parcelami nachádza malé zalesnené územie. Práve tu sa nachádza ivánsky židovský cintorín. Jeho
stav je v porovnaní s mojmírovským cintorínom mimoriadne neutešený. Je evidentné, že jeho
starostlivosť je veľmi slabá, nehodná pietneho miesta. Mnohé pomníky sú poničené, zvalené,
zarastené kríkmi a trávami.
Podľa verejne dostupných informácií je tento cintorín vybudovaný v polovici 19. storočia.
Žiaci následne pracujú s pracovným listom 1.
Práve na tomto stanovisku je priestor pre diskusiu o postoji majoritnej spoločnosti k minoritným
komunitám a aký odkaz pre ďalšie generácie svojou ľahostajnosťou môžeme zanechať.

STANOVISKO 5 IVANKA PRI NITRE – ŽELEZNIČNÁ STANICA
Čiastočne poľnou a asfaltovou cestou sa do dostávame k záverečnému stanovisku vychádzky.
Symbolicky tak, ako mnoho našich židovských spoluobčanov malo posledné stretnutie s rodnou
krajinou na železničnej stanici, tak sa na železničnej stanici s našou vychádzkou lúčime aj my.

1. Vyučovacia hodina
I ÚVOD
• Život židov vo Zvolene – židovský cintorín
• Mgr. Veronika Páleníková, Základná škola Hrnčiarska 2119/1, Zvolen, dejepis – občianska náuka
• Návšteva židovského cintorína vo Zvolene pomocou, ktorého priblížime históriu a kultúru
židovskej komunity vo Zvolene
• Dejepis, Občianska náuka
• 5 – 9 ročník žiakov ZŠ
• Trvanie – 2 x 45 min.
• Vyskúšaná hodina - nie

II Základné informácie

1. Kontext vyučovacej hodiny / Stanovisko: Ako zapadá táto hodina do širšieho kontextu Vašej
výučby v triede? Existuje problém, ktorý sa snažíte vyriešiť realizáciou hodiny?
- Táto téma je veľmi dôležitou pri výučbe multikultúrnosti a regionálnej histórie Zvolena.
- Spoznávanie pamiatok v meste Zvolen a ich udržateľnosť a ochranu.
- Za dôležité považujem, aby si deti uvedomili, že v meste žije a žila nielen majoritná skupina
obyvateľov, ale aj obyvatelia, ktorí mali iné zvyky a tradície a aj napriek tomu dokázali spolu
fungovať a spolunažívať.
2. Trvalé porozumenie: Trvalé porozumenie je hlavnou myšlienkou, ktorú chcete, aby si študenti
odniesli z hodiny. Čo chcete, aby si aj po uplynutí niekoľkých rokov stále pamätali?
- Rôznorodosť kultúr, náboženstiev a vzájomnej tolerancie aj napriek tomu, že každý máme svoje
zvyky a tradície, ale to čo nás spája je človečenstvo.

3. Ciele: Aké sú Vaše ciele a ciele vyučovacej hodiny? Zahrňte niektoré alebo všetky z
nasledujúcich prvkov: získané vedomosti, získané zručnosti, ovplyvnené správanie.
- Žiak vie rozlíšiť rôznorodosť kultúr žijúcich v meste v minulosti.
- Žiak vie identifikovať rozdiely kresťanského a židovského cintorína.
- Žiak vie identifikovať na základe symblov náboženstvá obyvateľov.
- Žiak vie vyhľadať základné symboly židovského náboženstva.
- Žiak vie základné pravidlá správania sa na pietnom mieste židov.
4. Aké zdroje boli/budú použité? Uveďte zoznam všetkých potrebných materiálov vrátane
primárnych zdrojov, webových zdrojov s hypertextovými odkazmi a konkrétnych filmov a
rozhovorov. Pripojte všetky čítania, ktoré sú súčasťou tejto vyučovacej hodiny alebo projektu.
- učebnica Dejepisu pre 5 ročník ZŠ
- NIŽŇANSKÝ, E. : Dejiny židovskej komunity vo Zvolene, 2016
5. Existujú nejaké konkrétne základné vedomosti a zručnosti, ktoré Vaši študenti potrebujú? Ak
áno, uveďte ktoré.
- Vedomosti – základné znaky a symboly židovského náboženstva
- Zručnosti – samostatná práca, práca s textom, tvorivé písanie
6. Problémy a riešenia: Boli pri realizácii vyučovacej hodiny nejaké problémy? Ak áno, ako ste ich
vyriešili? (Napríklad: „Z dôvodu cestovných obmedzení Covid-19 nesmeli naši študenti navštíviť
cintorín ako skupina, a preto fotografoval len jeden žiak a následne urobené fotografie zdieľal so
svojou triedou.“)
- Znemožnenie návštevy židovského cintorína s celou triedou pre obmedzenia Covid - 19
7. Implementácia: Podrobne nám povedzte, ako ste/ako by ste vyučovaciu hodinu implementovali
(skupinová práca, aktivity atď.).
- skupinová práca, samostaná práca
- porovnanie kresťanského a židovského cintorína
- identifikovanie a hľadanie židovských symbolov

- rovesnícke vyučovanie a prezentovanie získaných vedomostí a poznakov
8. Zdieľanie: Ako je možné hodinu / projekt zdieľať s inými oblasťami/ školami / študentmi?
- rovesnícke vyučovanie
- prezentovanie aktivít na hodine ako projekt
- tvorba foto a video dokumentácie z hodiny
9. Dopad: Ako by ste opísali vplyv Vašej hodiny na záchranu miestneho židovského dedičstva?
- Tým, že budujeme v škole multikultúrnosť a toleranciu, rozširujeme obzory dieťaťa a jeho
občianske kompetencie.
- Tým, že dieťa bude schopné odovzdať svoje poznatky a zručnosti svojim rovesníkom
prostredníctvom rovesníckeho vzdelávania
- Na základe odhalenia poznania bude dieťa schopné kriticky myslieť a vytvoriť si svoj názor – teda
nepodliehať extrémistickej a populistickej spoločnosti
- Aktivizovať dieťa ako dobrovoľníka pri záchrane a udržiavaní kultúrnej pamiatky
10. Udržateľnosť: Ako bude vyučovacia hodina prispievať k budovaniu udržateľného záujmu
širokej verejnosti, najmä tínedžerov, o židovské cintoríny?
- Šírenie ziskaných poznatkov medzi svojimi rovesníkmi, zapájanie sa do projektov s týmto
zameraním, spolupráca s inými školami
- šírenie aktivít cez sociálne siete, spolupráca s miestnou židovskou komunitou

Vyučovanie hodiny

Toto je navrhovaný postup pre učiteľov, ktorí chcú využiť Vašu hodinu vo svojich triedach. Zahrňte
nasledujúce položky:

1. Motivácia študentov
Ako motivujete študentov na začiatku hodiny? Akou úvodnou aktivitou ich zapojíte do
témy?
- Príprava na návštevu cintorína - 45 min.
o Učiteľ so žiakmi preberie učivo o rozdelení svetových náboženstiev /učebnica
dejepisu pre 5. ročník ZŠ/
o Zopakujeme si základné pojmy judaizmu
o Aktivita
▪ Zisti aké pravidlá musíme dodržiavať pri návšteve židovského cintorína 20
min.
▪ Vytvor pre spolužiakov z týchto pravidiel malý manuál návštevy
▪ Zdroje, ktoré použiješ zaznamenaj
- Pri tejto úvodnej aktivite žiaci zistia základné pravidlá správania sa na židovskom cintoríne,
ktoré vypíšu a vytvoria z nich malý manuál pre ostatných.
- Svoje zistenia si žiaci navzájom prezentujú, zdôvodňujú a porovnávajú
- Pracujú samostane
2. Popis
a. Popíšte každú časť hodiny tak, aby to bolo pre ostatných zrozumiteľné a aby jednotlivé
časti mohli podľa Vášho popisu realizovať.
b. V každej časti uveďte, ako dlho by mala trvať.
Návšteva židovského cintorína

Úvodná časť
Aktivita a – zopakujme si pravidlá správania sa na židovskom cintoríne, ktoré sme zostavili v škole
/10 min./
-

Cintorín je posvätné miesto
Na hlave máš mať pokrývku hlavy /kipa, čiapka, šatka/
Chodím len po vyznačených chodníkoch
Nedotýkam sa náhrobkov
Nekonzumujem jedlo a nápoje
Správam sa s úctou a rešpektom
Ticho

Expozícia – práca na židovskom cintoríne vo Zvolene /trvanie 40 min./
Aktivita b – Predstav si, že si výskumníkom, reportérom, bádateľom, ktorý má širokej
verejnosti priblížiť aké miesto práve objavil. Stojíš pred židovským cintorínom a tvojou úlohou
je podať dôležité informácie. Pomôžu ti nasledovné otázky:
-

Kedy bol židovský cintorín vo Zvolene založený /kedy sa na ňom začalo pochovávať/?
Ako súvisí cintorín so židovskou komunitoru vo Zvolene?
Kde sa cintorín nachádza?

Pracujte v 5 členných skupinách. Svoje zistenia si starostlivo zapisujte. Využite informačné
tabule na cintoríne. Otvorte oči a pozorujte.
Aktivita c – Tvoj výskum pokračuje. Všetci sme už navštívili rôzne cintoríny hlavne však asi tie
kresťanské /nežidovské/.
Prejdite sa po cintoríne so svojou výskumnou skupinou a odhaľte rozdiely medzi kresťanským
/nežidovským/ a židovským cintorínom. Svoje rozdiely si zapíšte do svojej výskumnej tabuľky.
Svoje zistenia ako skupina prezentujte.
Židovský cintorín
symboly
výzdoba hrobov
písmo
mená
celkový ráz cintorína
Používa sa cintorín aj v
súčastnosti?

Nežidovský cintorín

3. Záverečná aktivita
Ako hodnotíte spôsobilosť študentov, porozumenie a zvládnutie zručností a vedomostí
získaných na hodine? Medzi príklady patrí vizuálny projekt, zadanie úlohy, test atď.
Fixácia
-

-

Dnes sme navštívili nové miesto. Splnili ste si svoje úlohy ako výskumné tímy? Svoje
zistenia použite na napísanie krátkej správy /10 viet/, v ktorej informujete širokú verejnosť
o svojich zisteniach.
Toto bude tvoja domáca úloha

Reflexia
Prosím, napíšte odsek, v ktorom sa zamýšľate nad Vašimi skúsenosťami s touto tematikou, pričom
ako vodítko použite tieto otázky:
• Aká bola Vaša skúsenosť s vyučovaním tejto hodiny? Prípadne, ak hodinu vytvárate, čo
očakávate od realizácie tejto hodiny?
-

Očakávam zmenu celkového výchovno vzdelávacieho procesu, ktorý sa zaktivizuje a
prenesie sa z triedy do terénu.
Bude mať formu bádania a skúmania – konkretizácia histórie
Žiaci spoznajú to čo sa nachádza v ich meste a aký to má a malo význam
Cez takéto terénne vyučovanie pojmeme aj to čo sa má žiak naučiť v triede, ale tu je to pre
neho hmatateľné, reálne.

• Aké odporúčania máte pre ostatných učiteľov, ktorí budú používať Váš metodický materiál a
vytvorenú vyučovaciu hodinu?
-

Moje odporúčania – dostatočná príprava, časová náročnosť, ale vysoká efektívnosť v
aktivizácii žiakov

• Čo fungovalo/alebo by malo fungovať dobre?

-

Dobre by malo fungovať zrozumiteľné zadanie aktivít a skupinová práca, pretože na tom
stojí celá hodina /vzájomná spolupráca v skupinách/

• V prípade už realizovanej vyučovacej hodiny, čo by ste mohli nabudúce urobiť inak? Akým
problémom ste čelili?

2. Vyučovacia hodina
I ÚVOD
• Základné ľudské práva a slobody, stereotypy a predsudky – židovsky cintorín vo Zvolene
• Mgr. Veronika Páleníková, Základná škola Hrnčiarska 2119/1, Zvolen, dejepis – občianska náuka
• Návšteva židovského cintorína vo Zvolene pomocou, ktorého priblížime históriu a kultúru
židovskej komunity vo Zvolene počas Slovenského štátu
• Dejepis, Občianska náuka
• 8 – 9 ročník žiakov ZŠ
• Trvanie – 2 x 45 min.
• Vyskúšaná hodina – áno

II Základné informácie

1. Kontext vyučovacej hodiny / Stanovisko: Ako zapadá táto hodina do širšieho kontextu Vašej
výučby v triede? Existuje problém, ktorý sa snažíte vyriešiť realizáciou hodiny?
- Táto téma je veľmi dôležitou pri výučbe multikultúrnosti a regionálnej histórie Zvolena.
- Spoznávanie pamiatok v meste Zvolen a ich udržateľnosť a ochranu.
- Za dôležité považujem aby si deti uvedomili, že v meste žije a žila nielen majoritná skupina
obyvateľov, ale aj obyvatelia, ktorým boli odopierané základné ľudské práva a slobody počas
Slovenského štátu /II. sv. vojny/ a stávali sa objektom tragédie, ktorá nemá v dejinách ľudstva
obdobu.

2. Trvalé porozumenie: Trvalé porozumenie je hlavnou myšlienkou, ktorú chcete, aby si študenti
odniesli z hodiny. Čo chcete, aby si aj po uplynutí niekoľkých rokov stále pamätali?
- Neopakovať chyby minulosti
- Tolerancia a poznanie druhých je základom dobrého spolunažívania
- Minulosť sa postarala o to, že v našom meste a štáte bola zdecimovaná významná kultúra a jej
obyvateľstvo na minimum a v podstate sme sa o túto rôznorodosť pripravili.

3. Ciele: Aké sú Vaše ciele a ciele vyučovacej hodiny? Zahrňte niektoré alebo všetky z
nasledujúcich prvkov: získané vedomosti, získané zručnosti, ovplyvnené správanie.
- Žiak vie rozlíšiť rôznorodosť kultúr žijúcich v meste v minulosti.
- Žiak vie identifikovať porušovanie základných ľudských práv počas Slovenského štátu
prostredníctvom príbehov obyvateľov mesta Zvolen.
- Žiak vie vysvetliť význam steny cti na židovskom cintoríne vo Zvolene
- Žiak vie prerozprávať udalosti, ktoré sa diali na židovskom cintoríne vo Zvolene počas
Slovenského štátu.
- Žiak vie základné pravidlá správania sa na pietnom mieste židov.
4. Aké zdroje boli/budú použité? Uveďte zoznam všetkých potrebných materiálov vrátane
primárnych zdrojov, webových zdrojov s hypertextovými odkazmi a konkrétnych filmov a
rozhovorov. Pripojte všetky čítania, ktoré sú súčasťou tejto vyučovacej hodiny alebo projektu.
- učebnica Dejepisu pre 9. ročník ZŠ
- NIŽŇANSKÝ, E. : Dejiny židovskej komunity vo Zvolene, 2016
- https://www.facebook.com/100007320584434/posts/2915429935377664/
5. Existujú nejaké konkrétne základné vedomosti a zručnosti, ktoré Vaši študenti potrebujú? Ak
áno, uveďte ktoré.
- Vedomosti – porušovanie základných ľudských práv počas Slovenského štátu
- Zručnosti – samostaná práca, práca s textom, tvorivé písanie
6. Problémy a riešenia: Boli pri realizácii vyučovacej hodiny nejaké problémy? Ak áno, ako ste ich
vyriešili? (Napríklad: „Z dôvodu cestovných obmedzení Covid-19 nesmeli naši študenti navštíviť

cintorín ako skupina, a preto fotografoval len jeden žiak a následne urobené fotografie zdieľal so
svojou triedou.“)
- Znemožnenie návštevy židovského cintorína s celou triedou pre obmedzenia Covid - 19
7. Implementácia: Podrobne nám povedzte, ako ste/ako by ste vyučovaciu hodinu implementovali
(skupinová práca, aktivity atď.).
- skupinová práca, samostaná práca
- práca s textom
- práca v teréne
- identifikovanie udalostí, ktoré sa odohrali na židovskom cintoríne vo Zvolene
- rovesnícke vyučovanie a prezentovanie získaných vedomostí a poznakov
8. Zdieľanie: Ako je možné hodinu / projekt zdieľať s inými oblasťami/ školami / študentmi?
- rovesnícke vyučovanie
- prezentovanie aktivít na hodine ako projekt
- tvorba foto a video dokumentácie z hodiny
9. Dopad: Ako by ste opísali vplyv Vašej hodiny na záchranu miestneho židovského dedičstva?
- Tým, že budujeme v škole multikultúrnosť a toleranciu, rozširujeme obzory dieťaťa a jeho
občianske kompetencie.
- Tým, že dieťa bude schopné odovzdať svoje poznatky a zručnosti svojim rovesníkom
prostredníctvom rovesníckeho vzdelávania
- Na základe odhalenia poznania bude dieťa schopné kriticky myslieť a vytvoriť si svoj názor – teda
nepodliehať extrémistickej a populistickej spoločnosti
- Aktivizovať dieťa ako dobrovoľníka pri záchrane a udržiavaní kultúrnej pamiatky
10. Udržateľnosť: Ako bude vyučovacia hodina prispievať k budovaniu udržateľného záujmu
širokej verejnosti, najmä tínedžerov, o židovské cintoríny?
- Šírenie ziskaných poznatkov medzi svojimi rovesníkmi, zapájanie sa do projektov s týmto
zameraním...

Vyučovanie hodiny

Toto je navrhovaný postup pre učiteľov, ktorí chcú využiť Vašu hodinu vo svojich triedach. Zahrňte
nasledujúce položky:

3. Motivácia študentov
Ako motivujete študentov na začiatku hodiny? Akou úvodnou aktivitou ich zapojíte do
témy?
o Učiteľ so žiakmi preberie učivo o postavení židovského obyvateľsva v Slovenskom
štáte.
o Zopakujeme si základné pojmy arizácia, antisemitizmus, židovský kódex,
deportácie
o Aktivita – Ohováranie /15 min. /
▪ Žiakov náhodne rozdeľme do 3 členných skupín.
▪ Ich úlohou bude „ohovárať“ jedného člena skupiny, ktorý to bude celé
počúvať, ale vyjadriť sa nemôže či to čo počuje je pravda alebo nie.
▪ Takto sa vymenia všetci 3 členovia skupiny
▪ V závere si povedia čo bola pravda čo nie a aké mali pocity, keď počúvali o
svojom ohováraní
- Od tejto úvodnej aktivity sa presunieme k definícii stereotypov a predsudkov.
- Prečo ľudia majú predsudky a stereotypy?
- Zakladajú sa stereotypy na pravde /faktoch/?
- Sú nebezpečné?
- Kto ovplyvňje naše vnímanie iných ľudí prípadne skupín?
- Ako stereotypy a predsudky vznikajú?
-

Od týchto otázok premostíme k tomu či poznajú v našich dejinách obdobie kedy boli
predsudky a stereotypy zamerané na určitú skupinu ľudí.

Aktivita – na príklade židovských občanov zoraďte pojmy, ktorým to začalo, a
ktorým to končilo /porušovanie ľudslých práv a slobôd, diskriminácia, predsudok,
stereotyp/ - zoraď ich správne a svoju odpoveď zdôvodni. / 15 min./
Pracujú samostane
o

-

2. Popis
a. Popíšte každú časť hodiny tak, aby to bolo pre ostatných zrozumiteľné a aby jednotlivé
časti mohli podľa Vášho popisu realizovať.
b. V každej časti uveďte, ako dlho by mala trvať.
Návšteva židovského cintorína
Úvodná časť
Aktivita a – Zostav krátku správu o základných údajoch židovského cintorína vo Zvolene /kde sa
cintorín nachádza, kedy asi vznikol.../
-

Pracuj v 5 členných skupinách
Zistenia si zapisujte

Expozícia – práca na židovskom cintoríne vo Zvolene /trvanie 40 min./
Aktivita b – Nájdi na pôde cintorína všetky dôkazy, ktoré smerujú k porušovaniu základných
ľudských práv a slobôd a zároveň sa vsťahujú k stereotypom, predsudkom a diskriminácii voči
určitej skupine obyvateľstva.
-

Svoje dôkazy zdokumentuj fotografiou

Pracujte v 5 členných skupinách. Svoje zistenia si starostlivo zapisujte. Využite informačné
tabule na cintoríne. Otvorte oči a pozorujte.
Aktivita c – Tvoj výskum pokračuje.
-

Pokús sa vypátrať príbeh, ktorý priamo suvisí s mietom židovského cintorína a je dôkazom
porušovania základných ľudských práv a slobôd
Tento príbeh zdokumentuj

3. Záverečná aktivita
Ako hodnotíte spôsobilosť študentov, porozumenie a zvládnutie zručností a vedomostí
získaných na hodine? Medzi príklady patrí vizuálny projekt, zadanie úlohy, test atď.
Fixácia
-

Dnes sme navštívili nové miesto. Splnili ste si svoje úlohy ako výskumné tímy?
Zo zistených poznatkov vytvorte krátky video dokument, ktorého súčasťou bude
sprievodné slovo.
Pracujte tímovo a svoje úlohy si rozdeľte.

Reflexia

Prosím, napíšte odsek, v ktorom sa zamýšľate nad Vašimi skúsenosťami s touto tematikou, pričom
ako vodítko použite tieto otázky:
• Aká bola Vaša skúsenosť s vyučovaním tejto hodiny? Prípadne, ak hodinu vytvárate, čo
očakávate od realizácie tejto hodiny?
-

Očakávam zmenu celkového výchovno vzdelávacieho procesu, ktorý sa zaktivizuje a
prenesie sa z triedy do terénu.
Bude mať formu bádania a skúmania – konkretizácia histórie
Žiaci spoznajú to čo sa nachádza v ich meste a aký to má a malo význam
Cez takéto terénne vyučovanie pojmeme aj to čo sa má žiak naučiť v triede, ale tu je to pre
neho hmatateľné, reálne.

• Aké odporúčania máte pre ostatných učiteľov, ktorí budú používať Váš metodický materiál a
vytvorenú vyučovaciu hodinu?
-

Moje odporúčania – dostatočná príprava, časová náročnosť, ale vysoká efektívnosť v
aktivizácii žiakov

• Čo fungovalo/alebo by malo fungovať dobre?

-

Dobre by malo fungovať zrozumiteľné zadanie aktiví a skupinová práca, pretože na tom
stojí celá hodia /vzájomná spolupráca v skupinách/

• V prípade už realizovanej vyučovacej hodiny, čo by ste mohli nabudúce urobiť inak? Akým
problémom ste čelili?

I ÚVOD
• Banskobystrický židovský cintorín na Rudlovskej ceste
• Lukáš Volentier Múzeum SNP
• Vstup do problematiky stavu a významu židovských cintorínov na Slovensku s
zameraním na sledovaný cintorín v Banskej Bystrici.

priamym

• Dejepis, etická výchova, regionálna výchova
• 9 ročník ZŠ
• Prvá 45 min. hodina- vyučovanie priamo na cintoríne. Druhá hodina- práca v skupinách alebo
samostatne
• Hodina nebola odskúšaná so žiakmi

II Základné informácie

1. Cieľ hodiny: Židovská kultúra patrí medzi málo pertraktované témy na základných školách.
Častokrát žiaci ani nevedia vysvetliť základné znaky iných náboženstiev, čo môže viesť k
nadobudnutiu rôznych nepresných informácií, ktoré môžu viesť k nárastu neznášanlivosti voči
určitej skupine. Hodina je prierezom medzi dejepisnými i etickými témami a hodinami regionálnej
výučby. Táto vyučovacia hodina je primárne určená pre žiakov z Banskej Bystrice a blízkeho okolia
nakoľko sa vyžaduje účasť priamo na cintoríne. Cieľom vyučovacej hodiny je priblíženie
vzájomného spolunažívania viacerých skupín obyvateľov v meste, ktoré ťažilo zo svojej slávnej
baníckej a obchodnej tradície.
2. Trvalé porozumenie: Hlavnou myšlienkou danej vyučovacej hodiny je pochopenie posmrtného
rítu židovskej kultúry a chápanie tejto kultúry v kontexte dejín mesta Banská Bystrica
3. Ciele: Získané vedomosti:

- základné poznatky o židovskej kultúre
- chápanie týchto obyvateľov mesta ako jeho celistvej
súčasti

- spojenie historických udalostí s mestom Banská Bystrica

Získané zručnosti:

- základná práca s hebrejskou abecedou
- práca s mapovými podkladmi mesta Banská Bystrica

Ovplyvnenie správania:

- hlavným cieľom je tolerancia, porozumenie a úcta voči
všetkým

4. http://www.bbsoo.sk/galeria/objekty/cintoriny/
(https://www.priekopnik.sk/zidovska-komunita-v-historii-banskej-bystrice-a-zvolena/)
http://yadmedia.yadvashem.org/D1/5725927_08032042/1656.pdf )
http://www.bbsoo.sk/liehovar-perla/
https://cudzis.blog.sme.sk/c/552221/o-prvej-slovensko-ceskej-ucastinarskej-spolocnosti-fatra-v-ba
nskej-bystrici-2-2.html
https://www.permonrevue.sk/wp-content/uploads/2015/08/BP2004-04.pdf
https://www.najkrajsikraj.sk/banska-bystrica-porges-palota/

5.Žiak nepotrebuje žiadne zvláštne zručnosti
6. Problémy a riešenia: Problémom pri realizácii tejto hodiny bol vstup na cintorín, ktorý si treba
dohodnúť na adrese: Židovská náboženská obec Banská Bystrica, Janka Krála 223/6, 97401,
Banská Bystrica
7. Implementácia: Pre zaujatie žiakov, či už priamo na cintoríne alebo v škole, je potrebné využiť
viacero aktivít. Či už samostatná práca jednotlivca pri príprave krátkych referátov, skupinová práca
ako napríklad zisťovanie dôležitých informácii z vopred vytipovaných náhrobných kameňov
a podobne.
8. Zdieľanie: Projekt je úzko limitovaný na daný cintorín preto by som ho odporúčal len školám v
Banskej Bystrici, respektíve v blízkom okolí. Ďalšou možnosťou je využitie základnej šablóny pre
vytvorenie podobnej hodiny v inom meste.
9. Dopad: Vzbudenie povedomia u žiakov by mohlo viesť k vytvoreniu dobrovoľníckych akcií, resp.
nadviazanie spolupráce, ktorú je možné využiť na prednášky a mnohé ďalšie aktivity.

10. Udržateľnosť: Daná hodina má v prvom rade ozrejmiť odkaz židovských cintorínov a
vybudovať základné povedomie, kde je potrebné neustálou prácou viesť k chráneniu a udržovaniu
židovských cintorínov.

Vyučovanie hodiny

1. Deň pred realizovanou návštevou židovského cintorína dostanú žiaci úvodné inštrukcie o
správaní sa na cintoríne. Trieda bude rozdelená do niekoľkých skupín, každá dostane mapy
Banskej Bystrice, ich úlohou bude označenie pozície cintorínu do mapy. Mapy sú z rôznych
časových období. Každý žiak taktiež dostane hebrejskú abecedu aby si vedel preložiť text
na náhrobných kameňoch do slovenčiny. Chlapci navyše dostanú kipu (jarmulku),
dievčatám sa odporučí prikrývka hlavy.
2. (10-15 min) Pred cintorínom dostanú žiaci krátku prednášku o histórii židovskej komunity
a procese pochovávania na židovských cintorínoch. Pomocou riadenej diskusie sa snažíme
dopracovať k otázkam a odpovediam ohľadne pozície cintorínu, napríklad prečo je
situovaný na danom mieste. Okrem toho majú žiaci lokalizovať miesto synagógy, ktorá
dnes už nestojí. Cieľom je oboznámenie sa s viacerými témami a zamyslenie sa, napr.
prečo sa cintorín nachádza pomerne ďaleko od mesta či aký spoločenský status mali židia.
Vyučujúci musí ozrejmiť dôvod prečo židia mali zákaz vstupu do banských miest, ako sa
menili spoločenské pomery počas Československa a počas Slovenského štátu.

(zdroj www.mapio.eu)
Cintorín bol majetkom Židovského svätého spolku „Chevra Kadischa“ (pohrebné bratstvo).
Úlohou spolku bola starostlivosť o ťažko chorých a umierajúcich, u zosnulých príprava na
pohreb, ktorá zahŕňala stráženie tela od úmrtia až do samotného pohrebu a jeho rituálnu
očistu. Členovia spolku zabezpečovali aj údržbu cintorína. Na cintoríne sa zachovala
budova strážnice a budova márnice (úmrlčej komory). V roku 1981 budovu márnice

s priľahlými pozemkami od Ústredného zväzu židovských náboženských obcí odkúpila
Cirkev adventistov siedmeho dňa, ktorá ju využíva ako modlitebňu.
(zdroj http://www.bbsoo.sk/galeria/objekty/cintoriny/)
Za výborný zdroj infomácií odporúčam rozhovor:
(https://www.priekopnik.sk/zidovska-komunita-v-historii-banskej-bystrice-a-zvolena/) v
prípade väčšieho záujmu knihu od Profesora Eduarda Nižňanského Históriu židovských
náboženských obcí vo Zvolene a v Banskej Bystrici.
Alebo (http://edah.sk/zidia/historia-zidovskych-nabozenskych-obci/banska-bystrica/)

3. Aktivity priamo na cintoríne (20/25 minút) Žiaci vstupujú na cintorín, kde sú im vysvetlené
pokyny.
Majú si všímať budovy na cintoríne a pokúsiť sa vysvetliť ich využitie. Čo sa týka
náhrobkov, majú si všímať roky, v ktorých zosnulí žili, skúsiť dohľadať najmladší hrob
a zhodnotiť, z ktorého obdobia je najviac pochovaných. Okrem týchto aktivít dostane
každá skupina kartičku s menom. Majú danú osobu dohľadať na cintoríne a odfotiť jeho
náhrobok. Okrem týchto aktivít si majú všímať rôzne detaily, napríklad na náhrobných
kameňoch.
Z vybraných osôb možno odporučiť:
Späth Ludovíta: Okrem informácií ohľadne jeho života žiaci dostanú za úlohu dohľadať
informácie o udalostiach v Kremničke (dostupné info:
http://yadmedia.yadvashem.org/D1/5725927_08032042/1656.pdf )
Schonfeld Áron: Najvýznamnejší rabín daného obdobia, okrem informácií ohľadne jeho
života žiaci dostanú žiaci pripraviť aj tému synagógy v BB
Jozef Löwy: Významný podnikateľ, http://www.bbsoo.sk/liehovar-perla/
https://cudzis.blog.sme.sk/c/552221/o-prvej-slovensko-ceskej-ucastinarskej-spolocnosti-fa
tra-v-banskej-bystrici-2-2.html
https://www.permonrevue.sk/wp-content/uploads/2015/08/BP2004-04.pdf
Porges Solomon: https://www.najkrajsikraj.sk/banska-bystrica-porges-palota/
Každá skupina má pripraviť projekt, či už vo forme prezentácie alebo plagátu, kde majú
prezentovať zistené informácie.

Foto židovského cintorínu
4. Okrem týchto aktivít je možné realizovať celkovú prehliadku cintorína (cca 30 min.), kde by
sa žiakom predstavili aj pamätníky prvej a druhej svetovej vojny. Samozrejme pri tejto
prezentácií netreba zabudnúť aj na osudy židov od roku 1945 až do súčasnosti.

5. Záverečná aktivita sa odohrá v škole, kde žiaci majú odprezentovať svoje úlohy
spolužiakom. Hodina má byť spojená s diskusiou, kde žiaci opisujú dojmy z návštevy. Za
možnosť hodnotenia v rámci projektu nepovažujem písanie testu alebo inej písomnej
formy, ideálnym by bolo udelenie známky za prezentáciu. Cieľom návštevy je priblíženie
židovskej kultúry a zvykov, za cieľom pochopenia možných odlišností, ktoré sa v minulosti
častokrát stali bodom odsudzovania a žiaľ v niektorých obdobiach prerástli až k
násilnostiam. Prioritou je budovanie porozumenia a tolerancie.

Reflexia
Cieľom realizácie vyučovacej hodiny je predstavenie a priblíženie súčasti našej
spoločnosti, v histórii častokrát marginalizovanej a prenasledovanej. O téme židovských cintorínov
a kultúry sa častokrát v učebných osnovách vôbec nehovorí. Pri výučbe holokaustu sa žiaci
stretávajú s židovskou komunitou akoby po prvýkrát, čo môže viesť ku konfrontačnému postoju
my- oni.
Daný metodický materiál ponúka prierez témami dejepisu, občianskej výchovy, etickej výchovy a
regionálnych dejín, nakoľko téma je priamo naviazaná na Banskú Bystricu. Primárne treba žiakom
vysvetliť rozdiely ale aj spoločné znaky pri pochovávaní židov či kresťanov. Celkovo ponúka daná
téma veľké množstvo aktivít. Treba však veľmi dobre naplánovať a premyslieť, čo je pre dané
vekové rozpätie žiakov vhodné vzhľadom na ich mentálnu vyspelosť.

I ÚVOD
• Osud rodiny Skuteckých pochovaných na židovskom cintoríne
• Lukáš Volentier Múzeum SNP
• Osud významného rodu Skuteckých, ktorého členovia patrili k významným židovským
obyvateľom mesta Banská Bystrica
• Dejepis, etická výchova, regionálna výchova, občianska a výtvarná výchova
• 9 ročník ZŠ
• Prvá 45 min. hodina- vyučovanie priamo na cintoríne
• Hodina nebola odskúšaná so žiakmi

II Základné informácie

1. Cieľ hodiny: Hodina je prierezom medzi dejepisnými aj etickými témami a hodinami regionálnej
výučby. Táto vyučovacia hodina je primárne určená pre žiakov z Banskej Bystrice a blízkeho okolia
nakoľko sa vyžaduje účasť priamo na židovskom cintoríne na Rudlovskej ceste. Cieľom vyučovacej
hodiny je poukázať na začlenenie a spolužitie židovskej komunity v meste Banská Bystrica za
pomoci osudov rodiny Skuteckých.
2. Trvalé porozumenie: Hlavnou myšlienkou danej vyučovacej hodiny je pochopenie prepojenia
židovskej komunity s mestom Banská Bystrica na príklade spomínanej rodiny Skuteckých.
3. Ciele- Získané vedomosti:

- základné poznatky o židovskej kultúre
- chápanie týchto obyvateľov mesta ako jeho celistvej
súčasti
- spojenie historických udalostí s mestom Banská Bystrica

Získané zručnosti:

- základná práca s hebrejskou abecedou

Ovplyvnenie správania:

- hlavným cieľom tolerancia, porozumenie a úcta voči
všetkým členom spoločnosti

http://www.bbsoo.sk/galeria/objekty/cintoriny/
Duriančik Jozef Po stopách Dominika Skuteckého Banská Bystrica : Dali, 2012.
Lichý Milan Sprievodca po pietnych miestach Banskej Bystrice

5. Žiaci nepotrebujú špeciálne zručnosti
6. Problémy a riešenia: Problémom pri realizácii tejto hodiny bol vstup na cintorín, ktorý si treba
vopred dohodnúť na adrese: Židovská náboženská obec Banská Bystrica, Janka Krála 223/6,
97401, Banská Bystrica. Kvôli opatreniam voči pandémii Covid-19 je expozícia vily Dominika
Skuteckého uzavretá.
7. Implementácia: Pre zaujatie žiakov, či už priamo na cintoríne alebo v škole, je potrebné využiť
viacero aktivít. Či už samostatná práca jednotlivca alebo skupiny pri príprave krátkych referátov,
skupinová práca na vopred vybrané témy, respektíve vybrané osobnosti, ktoré sú pochované na
židovskom cintoríne.
8. Zdieľanie: Projekt je úzko limitovaný na daný cintorín a mesto Banská Bystrica preto by som ho
odporúčal len školám v Banskej Bystrici, respektíve v blízkom okolí.
9. Dopad: Vzbudenie povedomia u žiakov by mohlo viesť k vytvoreniu dobrovoľníckych akcií, resp.
nadviazanie spolupráce, ktorú je možné využiť na prednášky a mnohé ďalšie aktivity.
10. Udržateľnosť: Daná hodina má v prvom rade vybudovať základné povedomie o osude
židovskej komunity v Banskej Bystrici a ozrejmiť život rodiny Skuteckých v Banskej Bystrici.

Vyučovanie hodiny
1. Deň pred realizovanou návštevou židovského cintorína dostanú žiaci úvodné inštrukcie o
správaní sa na cintoríne. Trieda bude rozdelená do niekoľkých skupín, každá dostane buď
problémovú otázku alebo meno jedného príslušníka spomínanej rodiny (ak by bol počet
žiakov veľký, môžu sa pridať ďalšie mená osobností pochovaných na cintoríne). Žiaci si

majú pripraviť odpovede na vybrané témy sami, v prípade problémov im vyučujúci
pomôže zadaním zdrojov, kde nájdu potrebné informácie.
2.

Každý žiak dostane hebrejskú abecedu aby si vedel preložiť text na náhrobných
kameňoch do slovenčiny. Chlapci navyše dostanú kipu (jarmulku) a dievčatám sa taktiež
odporučí prikrývka hlavy.
Otázky: - Židia v Banskej Bystrici (prečo mali zakázaný vstup do banských miest)
- Židovské pamiatky v Banskej Bystrici (synagóga, náboženská obec)
- Aký bol status židov v Banskej Bystrici v rôznych storočiach

3. (5/10 min.) Cieľom úvodu hodiny je uvedenie do problematiky židovskej komunity
v Banskej Bystrici a priblížiť osudy rodiny Dominika Skuteckého, ktorý prišiel do Banskej
Bystrice v roku 1889. Je potrebné ozrejmiť aký status mali židia v danom období.
Židovský cintorín Banská Bystrica Rudlovská cesta: Banská Bystrica bola jedným zo
siedmich banských miest, kde mali židia zakázané bývať, preto podľa starého výnosu počas 18. a
začiatkom 19. storočia v meste nebývali židia. Prví židia sa v Banskej Bystrici usadili okolo roku
1850, ktorí prišli z neďalekej Radvane. Koncom roku 1882 založili náboženskú obec. Následne
bol vystavaný cintorín a synagóga. Cintorín bol majetkom Židovského svätého spolku „Chevra
Kadischa“ (pohrebné bratstvo). Úlohou spolku bola starostlivosť o ťažko chorých a umierajúcich, u
zosnulých príprava na pohreb, ktorá zahŕňala stráženie tela od úmrtia až do samotného pohrebu a
jeho rituálnu očistu. Členovia spolku zabezpečovali aj údržbu cintorína. Na cintoríne sa zachovala
budova strážnice a budova márnice (úmrlčej komory). V roku 1981 budovu márnice s priľahlými
pozemkami od Ústredného zväzu židovských náboženských obcí odkúpila Cirkev adventistov
siedmeho dňa, ktorá ju využíva ako modlitebňu.

(zdroj http://www.bbsoo.sk/galeria/objekty/cintoriny/)

Mapa cintorína na Rudlovskej ceste zdroj: Sprievodca po pietnych miestach Banskej Bystrice

4. (15/20 min.) Na cintoríne si žiaci v krátkosti odprezentujú referáty a následne je ich úlohou
nájsť náhrobný kameň Dominika Skuteckého a ďalších členov jeho rodiny. Žiakom budú
na mieste pre ilustráciu prečítané úryvky z dostupnej posmrtnej reči Dr. Árona Schonfelda.
Cieľom je uvedomiť si dôležitosť odkazu Dominika Skuteckého.

5. (20/25 min) Ochrana národnej kultúrnej pamiatky (NKP):
Žiakom je potrebné ozrejmiť význam NKP, ako sa majú na cintoríne správať a ako môžu
pomôcť pri jeho ochrane. Pri tejto aktivite je možné v spolupráci s náboženskou obcou
vytvoriť brigádu a očistiť priestor.
Túto aktivitu je možné spojiť aj s besedou s členom náboženskej obce.

Hrob Dominika Skuteckeho

6. (10 min.) Okrem osudu samotného D. Skuteckého je potrebné žiakom do detailov priblížiť
osud Alexandra Skuteckého. Pri jeho osobe sú zaujímavé Stolpersteine, t.j. Kamene o ktoré
zakopnete. Od tohto bodu je možné prejsť na ďalšiu aktivitu spojenú s nájdením viacerých
kameňov, na ktorých je možné prezentovať osudy ďalších židovských spoluobčanov, ktorí
zahynuli počas 2. sv. vojny.

Pamätné kamene pred vilou Skuteckých

7. Okrem týchto aktivít je možné realizovať celkovú prehliadku cintorína (cca 30 min.), kde by
sa žiakom predstavili aj pamätníky prvej a druhej svetovej vojny. Samozrejme, pri tejto
prezentácií netreba zabudnúť aj na osudy židov od roku 1945 až do súčasnosti.
8. Záverečná aktivita sa odohrá v škole, kde žiaci vytvoria buď projekt s informáciami
o cintoríne a fotografiami alebo napríklad rodokmeň rodiny Skuteckých. Táto téma je
natoľko zaujímavá, tým pádom hodnotenie v tomto prípade nie je potrebné. Ostáva dúfať,
že v žiakoch ostanú zakotvené novozískané informácie, pocit spolupatričnosti
a humanizmu. Cieľom návštevy cintorína je pochopenie židovskej kultúry a osudu
významného rodu Skuteckých, ktorých meno je už navždy spojené s Banskou Bystricou.

Reflexia
Cieľom realizácie vyučovacej hodiny je predstavenie a priblíženie súčasti našej
spoločnosti, v histórii častokrát marginalizovanej a prenasledovanej. O téme židovských cintorínov
a kultúry sa častokrát v učebných osnovách vôbec nehovorí. Pri výučbe holokaustu sa žiaci
stretávajú s židovskou komunitou akoby po prvýkrát, čo môže viesť ku konfrontačnému postoju
my- oni.
Daný metodický materiál ponúka prierez témami dejepisu, občianskej výchovy, etickej výchovy,
výtvarnej výchovy a regionálnych dejín, nakoľko téma je priamo naviazaná na Banskú Bystricu.
Primárne treba žiakom vysvetliť rozdiely ale aj spoločné znaky pri pochovávaní židov či kresťanov.
Celkovo ponúka daná téma veľké množstvo aktivít. Treba však veľmi dobre naplánovať a
premyslieť, čo je pre dané vekové rozpätie žiakov vhodné vzhľadom na ich mentálnu vyspelosť.

I ÚVOD
●
●
●

●
●
●

●

Názov :
Môj svet, Tvoj svet = Náš svet / My world, your world=our world
Mgr. Kamila Chorvatovičová, Základná škola Hliník nad Hronom, Dejepis – Občianska
náuka-Regionálna výchova
Zhrnutie hodiny : Prostredníctvom posolstva fotografii –ich príbehov a židovského
cintorína v Banskej Štiavnici sprostredkovať žiakom informácie o židovskej komunite
v našom regióne. U žiakov podporiť uvedomenie, že každý osud človeka vytvára mozaiku
nášho spoločného sveta.
Vyučovací predmet : dejepis
Vek : 14 – 15 roční
Trvanie je variabilné podľa možností učiteľa, školy:
2 vyučovacie bloky /možnosť spojenia s ANJ
1. deň- 45min.v škole, presun na cintorín 30min. + 45 min. návšteva cintorína
2.deň – 90min alebo 2x 45 minút - tvorba odkazu a jeho prezentácia
Hodina nevyskúšaná

II Základné informácie
1. Kontext : V rámci oboznámenia žiakov s dejinami nášho národa v novodobých dejinách
v kontexte regionálnych dejín, poukázať aj na smutné udalosti v našich dejinách 20.stor.,
vedieť ich kriticky zhodnotiť. U žiakov podporiť mieru tolerancie v smere k minoritným
skupinám.
2. Trvalé porozumenie : Viesť žiakov k empatii a tolerancii k rôznorodosti. Aby si odniesli v
sebe odkaz zašlých smutných dejín, že nikdy nesmieme dopustiť aby predsudky,
nevšímavosť a nevraživosť zvíťazila nad snahou porozumieť.
3. Ciele : Sprostredkovať život židovskej komunity v našom regióne. Sprístupniť študentom
informácie o židovskom cintoríne ako o súčasti židovského kultúrneho dedičstva.
Zdokonaliť zručnosť žiakov pracovať v skupinách a pri práci s viacerými historickými
prameňmi.
4. Zdroje :

https://www.youtube.com/watch?v=fZKWU58L6Jo – pieseň Hava Nagila
Marian Pavúk: Osud Židov vo Vyhniach, Múzeum SNP 2012
https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14130/251922#332
/časť dokumentu odvysielaná RTVS 6.12.2020 venovaná židovskej komunite v Banskej Štiavnici –
minutáž -6:21 – 11:57/

Vlastné - žiacke fotografie židovského cintorína, miestnych hrobov
5. Predchádzajúce vedomosti a zručnosti : poznať dejiny Slovenského štátu 1939-45
v kontexte 2.svetovej vojny i v kontexte „ riešenia židovskej otázky“, znalosť anglického
jazyka u študentov/ ak sa pedagóg rozhodne spolupracovať na blokovom vyučovaní
s vyučujúcim ANJ, sám je učiteľ, ovláda anglický jazyk/
6. Problémy a riešenia: Z dôvodu nariadenia vlády v súvislosti s pandémiou bol obmedzený
pohyb obyvateľstva medzi našimi okresmi /ZC, ZH/ ďalej prebiehajúce ochorenie alebo ich
rodinných príslušníkov mojich hlavných lídrov skupiny, s ktorých aktivitou a pomocou som
rátala. Riešením je uvedený dokument RTVS, ktorý som použila pri príprave.
7. Implementácia: viď vyučovanie hodiny
8. Zdieľanie :
-

-

v rámci rovesníckeho vyučovania –skupinka šikovných žiakov po naštudovaní problematiky
u nás v regióne môžu posúvať vedomosti a zručnosti medzi ostatných rovesníkov na iných
školách – po uvoľnení opatrení
myšlienka - „Každý náhrobný kameň má svoj príbeh...“ môže byť aplikovaná pri
akomkoľvek náhrobnom kameni na celom svete...

9. Dopad : Vzbudiť záujem študentov o danú problematiku, ktorá by viedla k dobrovoľníckej
činnosti

10. Udržateľnosť : Neustála osveta a motivácia žiakov- zachovať dedičstvo pre ďalšie
generácie
Vyučovanie hodiny
Motivačná časť+evokácia:15 minút
V úvodnej časti blokového vyučovania – pustená pieseň Hava Nagila pomocou IKT.
Učiteľ po jej vypočutí rozdelí žiakov do 4 skupín a každej skupinke dá 1 vytlačenú kartičku/ papierna ktorej je vytlačená fotografia aj s príbehom. Úlohou každej skupiny je prečítať si príbeh, ktorý
sa spája s fotografiou. Po dohodnutom čase...cca 5 minútach 1 člen skupiny predstaví ostatným, čo
sa o danom človeku na kartičke ich skupina dozvedela.
1.
Eva Neumannová
Som dcéra Jána Eugena Neumanna a Márie Juliany
Neumannovej. Narodila som sa 10.4.1929. Vyrastala som
v rodine, ktorá sa venovala mäsiarstvu. Navštevovala som školu
vo Bzenici. Mala som jedného brata Jozefa Imricha. Náš majetok
prepadol v prospech Slovenského štátu. 9.6.1942 sme boli
odtransportovaní.

2.
Karolína Weissová-Brichtová
Bola som manželkou Ernesta Weissa- miestneho obchodníka so
zmiešaným tovarom vo Vyhniach, ktorý bol futbalový zanietenec, v
30.-tych rokoch zakúpil obecným futbalistom kopačky a dresy
s modro-bielymi pruhmi. Po odobratí majetku bol môj manžel s 2
bratmi s manželom odsunutí do Žiliny, následne do Lublinu Ja som
bola presunutá v 2.etape do koncentračného strediska
v Novákoch. Bola som oslobodená.

3.

Rodina Ungárová
Naša rodina vlastnila vo Vyhniach kúpeľný dom.
Snažili sme sa vyhovieť kúpeľnej klientele a varili sme
kóšer jedlá. Boli sme členmi aj kapeli Tarkajovcov. Na
cimbale hrala Erna Ungárová a jej manžel bol primáš
kapely, zomrel ešte pred vojnou. Erna Ungárová
zahynula v koncentračnom tábore. Tak isto ako ich syn
Imrich Ungár.

4.

Ing. Viliam Viltor Silber

Na fotografii stojím vľavo hore. Bol som mecenáš
i tréner futbalového klubu vo Vyhniach. Narodil som
sa 20.3.1907. Dostal som prezidentskú výnimku
a prišiel som z Humenného1.6.1942 pracovať do
Vyhní, kde som sa vypracoval na riaditeľa Slovenských
strojární a zlievární . Ako som počul- bol som
obľúbený u zamestnancov- zdvihli sa im zárobky, lebo
som dokázal predávať obratom ruky. Po vojne som
postavil novú zlieváreň v Hliníku nad Hronom. O prvú
manželku a syna som prišiel v Poľsku. Druhýkrát som sa oženil a mal som dvoch synov. Prežil som
aj po vojne rušný život. Až do dôchodku som pracoval vo VSS Košice

Na tabuľu môže vyučujúci počas práce študentov napísať /prípadne v angličtine, ak to bude
spojený blok s jazykárom/ - Každý človek má svoj svet...svoj príbeh
Everyone has their own story...own world
-

Po odprezentovaní študentov by sme spoločne mali dospieť k tomu, že aj toto boli ľudia,
ktorí mali svoj vlastný príbeh, svoje sny, svoje zamestnania, svoj vlastný svet...

-

Vyzveme žiakov aby sa zamysleli nad tým, ako súvisia títo ľudia s počutou
piesňou...pomôcka môže byť aj kipa vo videoklipe...Čo mali títo ľudia spoločné?

Následne vyzveme žiakov odpovedať na otázku „ Do sveta koho chceme vstúpiť ?“ mali by sme
dospieť k odpovedi – Do sveta Židov, židovskej komunity v našom regióne
Hlavná časť -popis nasledujúcich činností
1. 30 minút
Žiakov sme uviedli do problematiky, ktorou je spoznať minulosť židovskej komunity v našom
regióne. K tomu nám pomôže pozretie krátkeho príspevku cez IKT o živote židovskej
komunity v Banskej Štiavnici
https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14130/251922#332
/časť dokumentu odvysielaná RTVS 6.12.2020 venovaná židovskej komunite v Banskej Štiavnici –
minutáž -6:21 – 11:57/
Vyzveme žiakov , aby si dokument čo najpozornejšie pozreli a snažili sa z neho zapamätať čo
najviac informácii. Po pozretí filmu využijeme metódu brainstormingu...do stredu tabule/ papiera
napíšeme...

... a žiaci dopĺňajú svoje postrehy, asociácie, informácie...všetko čo súvisí s príbehom židovského
obyvateľstva v BŠ.

Určite by sa medzi informáciami mali nachádzať aj ďalšie mená známe zo židovskej komunity
nášho regiónu pristaviť sa môžeme pri menách Dežo Hoffmann, pán Bela Wasserman- tiež
môžeme žiakom pripomenúť, že „Každý človek má svoj príbeh ...“ a na jeho konci je aj miesto
posledného odpočinku, konkrétne pre pána Wassermanna je to židovský cintorín v BŠ...kde sa
následne presunieme. Pred odchodom pripomenieme žiakom, že budú potrebovať techniku
na fotografovanie. Spoločne si vysvetlíme pravidlá čo robiť a nerobiť na židovskom cintoríne.
A chlapcom pripomenieme, aby si nezabudli prikrývku hlavy.
2. Židovský cintorín Banská Štiavnica – 45min.
Po príchode na miestny cintorín si môžeme zopakovať základné informácie a pridať
i informácie k tvaru náhrobkov/ že sú buď hranaté alebo zaoblené, ženy i muži
rovnaké/oboznámime i o prípadných symboloch na náhrobkoch – zlomenú dubovú
vetvičku mali v príspevku, ... a rozdelíme ich do dvojíc, každá dvojica okrem zadania
dostane prefotenú hebrejskú abecedu/ viď príloha/
Papier so zadanou úlohou, ktorá nesie názov:
Každý náhrobný kameň má svoj príbeh... / Every gravestone has a story
-

vyberte si 1 náhrobný kameň podľa ľubovoľného výberu
vyfotografujte ho
„vdýchnite mu život“- predstavte si, čo by povedal keby mohol rozprávať a mohol
doplniť indície pre budúce generácie...
spracuj posolstvo - odkaz náhrobného kameňa do originálnej podoby, ktorá tiež musí
súvisieť so židovským obyvateľstvom, jeho rituálmi
indície:
- PATRÍM...
- SYMBOLIZUJEM...
- OCHRAŇUJEM,STRÁŽIM...
- PAMATÁM SI...
- PRIAL BY SOM SI...
- NECHCEM DOPUSTIŤ...
- POTEŠÍM SA...
- NEZABUDNEM...

Zadanie môžeme dať i v anglickej verzii...

-

I belong to...
I symbolise...
I protect, I guard...
I remember...
I wish...
I don´t want to allow...
I am happy when...
I won´t forget...

Svoje nápady môžu vpisovať žiaci priamo do papiera na cintoríne. Žiakov navedieme, aby pri
odkazoch využili aj informácie o celkovom osude židovskej komunity, o tradícii zanechania
kamienkov na náhrobnom kameni- aj ďalších
3. Možnosti odovzdania: 2x45 min.
A/Pracujú na odkazoch na ďalšej hodine v škole- pomôcť si môžu už získanými informáciami
z predchádzajúcich hodín, prípadne im dáme priestor využiť IKT v škole. Následne odkazy
odprezentujú – vzájomne si práce vyhodnotia
B/Dotvoria odkazy doma a odprezentujú ich na budúcej hodine – vzájomne si odkazy vyhodnotia

Záver blokového vyučovania:
Po odprezentovaní odkazov by mala nastúpiť diskusia so žiakmi, v ktorej by sme sa mali dopracovať
k jednotnému odkazu pre budúcnosť.
Môžeme si pomôcť otázkami:
1. Boli v minulosti súčasťou nášho regiónu aj obyvatelia, ktorí sa hlásili k židovskej komunite?
2. Odlišovali sa od obyvateľstva, ktoré obývalo náš región – od kresťanov? Ak áno, čím. Čím
boli pre nás prínosom?
3. Čo by sme jednotné mohli odkázať budúcim generáciám v súvislosti s minoritou Židov?

REFLEXIA

Očakávam od žiakov, že sa dokážeme dopracovať k nasledujúcemu odkazu:
Odkaz by mal niesť posolstvo tolerancie, znášanlivosti, porozumenia a uvedomenia si, že všetci
sme si rovní a zároveň výnimoční v tých našich svetoch, no vytvárame spolu Náš spoločný svet.
Odporúčania pre pedagógov: Vybrať si časti vyučovacieho bloku, ktoré im budú vyhovovať
z hľadiska možností a časovej dotácie. Prípadné dvojice pri študentoch rozvrhnúť buď na báze
dobrovoľnosti, alebo určiť vyrovnané dvojice, v ktorých si jednotlivci navzájom budú vedieť
pomôcť pri získavaní informácii
Fungovať by mala variabilita zadaných úloh, práca v teréne a skupinová spolupráca/ práca vo
dvojiciach.

Príloha: hebrejská abeceda

