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Synagoga promlouvá 21 

 

Edukační program ke stálé expozici „Synagoga – Památník Karla Poláčka“ 

 

Druhá světová válka přinesla mnoho smutných tragédií. Tou největší je osud židovského 

obyvatelstva. Během programu si skrze příběhy vybraných židovských dětí z našeho okresu 

ukážeme události v jejich chronologickém sledu a připomeneme si, jak důležité je na tyto 

skutky nezapomenout. 

Místo konání: Synagoga – Památník Karla Poláčka, Fischerova 602, 516 01 Rychnov nad 

Kněžnou. 

Pro koho je program určen: Žáci 7. – 9. tříd ZŠ, SŠ. 

Délka trvání: 60 min. 

Vzdělávací obory pro ZŠ a SŠ: Dějepis. 

Klíčová slova: Židé, 2. světová válka, koncentrační tábory, Terezín, holocaust. 

Výstup: Žáci zjistí informace o osudech židovských obyvatel z okresu Rychnov nad Kněžnou 

během druhé světové války. 

Objednávky: Mgr. Martina Marxová, marxova@moh.cz, tel. 607 930 040, 494 534 450. 

 

Harmonogram programu: 

1. Představení osoby muzejního pedagoga, uvítání v prostorách synagogy, seznámení s 

pravidly chování v expozici. 

2. 2. světová válka – základní historické údaje a důležité letopočty. 

3. Židé na Rychnovsku – první zmínky, místa, kde žili, umístění synagog a hřbitovů 

v regionu. 

4. Kam zmizeli? (1. část) - – samostatná práce žáků ve skupině, odhalení osudů 

vybraných židovských děti z okresu na základě dokumentů a sbírkových předmětů. 

5. Kam zmizeli? (2 část) – společná prezentace zjištěných informací a jejich rozbor. 

6. Shrnutí tématu a vyplnění pracovních listů. 

 
1 Program byl podpořen z dotace MK ČR. 
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7. Poděkování a rozloučení se. 


