Edukační programy v synagoze
jaro 2018
Regionální muzeum v Mikulově ve spolupráci s brněnskou pobočkou Oddělení pro
vzdělávání a kulturu Židovského muzea v Praze pro vás připravilo opět jarní sérii
programů s tématem judaismu. Všechny programy se konají v zrekonstruované
Horní synagoze v Mikulově, po programu je možné si prohlédnout expozici.
Délka všech programů je přibližně 90 min. Uvedená cena je poplatek za jednoho
žáka. Programy lze absolvovat pouze v uvedených termínech, hlaste se prosím
s alespoň dvoutýdenním předstihem mailem na adresu edukace@rmm.cz
(Mgr. Jana Dykastová, 607 007 588).

Badatel
7. třída a starší / 55 Kč / 24. –27. 4. 2018
Dílna může sloužit jako alternativa přednášky o židovském náboženství, kultuře a
tradici, nebo také jako její doplnění, protože žáci si zde předávají informace sami
navzájem, místo lektora, který by je vyučoval. Na začátku se rozdělí do menších
skupin, kde jako badatelé zkoumají jedno ze stěžejních témat židovského života
(Šabat, Pesach, židovská kuchyně, životní cyklus a svatba). Všichni studenti dostanou
pracovní listy s otázkami k jednotlivým tématům a k tomu bednu, v níž mají
k dispozici různé texty, obrázky, fotografie a opravdové předměty, s jejichž pomocí
potom každá skupina představí výsledek své badatelské práce na „vědecké
konferenci“ ostatním studentům.

Hanin kufřík
8. třída a starší / 55 Kč / 24. –27. 4. 2018
Program této dílny je založený na podobném principu jako postupovala autorka
knížky Hanin kufřík (K. Levinová, Hanin kufřík, Praha: Portál 2003). Studenti se na
základě vlastního pátrání v dokumentech, seznámí s osudy konkrétních osob
z tehdejšího Protektorátu Čechy a Morava za druhé světové války. Ve skupinkách
potom samostatně zpracují, s pomocí vlastní fantazie a na základě zjištěných fakt,
životní příběh některé z těchto vybraných postav a představí jej ostatním. Všichni
účastníci obdrží pracovní listy s otázkami, na které budou písemně odpovídat, ale
zároveň jim pomohou v sestavování příběhů.

Dobrodruhy proti své vůli
8. třída a starší / 55 Kč / 24. –27. 4. 2018
Workshop je založen na dopisech československých židovských emigrantů z doby
druhé světové války, které našla v pozůstalosti svého otce, Oswalda Holzera, americká
spisovatelka Joanie Holzer Schirm. Účastníci programu se seznámí s kontextem doby
a s důvody, proč z protektorátního území utíkali tisíce lidí do zahraničí. Na základě
práce s dobovými dopisy se budou studenti zamýšlet nad nejrůznějšími aspekty
uprchlictví, tehdy nazývaného eufemisticky jako „vystěhovalectví“. Cílem programu je
na příkladu židovských uprchlíků přinést kritický pohled na dnes tolik diskutované
téma migrace.

Příběh Abrahama Hellmana
6. –9. třída / 40 Kč / kdykoli po domluvě
Prostřednictvím příběhu posledního kantora mikulovské synagogy se žáci dozvídají
základní informace o židovské komunitě v Mikulově a poznávají vybavení synagogy.
Na základě textů, map, fotografií a vlastního pozorování vyplňují celobarevný
pracovní sešit, který si mohou odnést do školy.

Pesach
6. –9. třída / 40 Kč / 26. 3. –6. 4. 2018
Slaví židé Velikonoce? Co to je maces a jak chutná? Jak s tím souvisí velikonoční
beránek? A Leonardova Poslední večeře?
I na tyto otázky dojde v programu Pesach. Žáci se prostřednictvím textů a obrazových
materiálů seznámí s příběhem vyvedení Izraele z Egypta a budou ho zpracovávat
v krátkých dramatických etudách. Společně také prožijí sederovou večeři s jejími
tradicemi a budou hledat souvislosti mezi pesachem a křesťanskými Velikonocemi.

