V rámci projektu AKO UČIŤ O HOLOKAUSTE (od 2008 – stále prebieha)
sme realizovali nasledovné aktivity, ktoré súvisia s problematikou
holokaustu/ľudských práv, občianskej spoločnosti( aj mimo vyuč. hodín ) :
AKTUÁLNE : 2017/ 2018
7.9. 2017 – účasť na Čítaní mien obetí holokaustu v divadle P.O.Hviezdoslava v
Bratislave, prehliadka Múzea Chatama Sofera, Židovskej ulice, výstavy Židovské
osobnosti Bratislavy, Pamätníka holokaustu v Bratislave.
9.9.2017 – odštartovanie projetu Cesta neznáma v spolupráci s LUKUS-om v
Lučenci – premiéra školského filmu Zachor – Pamätaj (Holokaust v Lučenci),
zasadenie pamätného stromu obetiam holokaustu pri synagóge v Lučenci a
inštalácia prvých schodov Cesty neznámej s menami obetí holokastu v Lučenci.
29.11.2017 – Seminár pre vyučujúcich o metódach vyučovania o holokauste s
využitím regionálnych poznatkov.
24.-26.6.2018 – Exkurzia – návšteva Osvienčimu , Krakova – aj fabriky
O.Schindlera.
AKTIVITY od roku 2008:
1.Účasť v projekte Zabudnuté príbehy- 2008 – v publikácii uverejnené aj
informácie o Lučenci spracované nami / S.Miháliková/
2.Stredoškolská odborná činnosť – odborné práce :
1. Židovský holokaust v Lučenci – 3 roky výskumu a pátrania po
pamätníkoch holokaustu v Lučenci – práca v archive, kontakt s
pamätníkmi, spolupráca s odborníkmi( DSH, SAV- p. Kamenec, p.
Salner, MŽK v Bratislave, miestni historici)( 2008 – 2010) – Simona
Miháliková, Lenka Slížová
2. Židovské pamiatky v Lučenci – vytvorenie sprievodcovského
bulletinu pre Mestské informačné stredisko v Lučenci a vyškolenie
sprievodkyne po okruhu žid. pamiatok v meste, návrhy tabúľ na
označenie pamiatok, medzi nimi aj žid. geta (2012)- Andrea Novotná
3. Židovské geto v Lučenci – odborná práca v rámci Dejepisnej
olympiády(2012) – Miroslav Orság, pokračovanie výskumu – 2017 –
2018 – Ján Danko v rámci SOČ, bádanie v archive.
4. Príprava Múzea holokaustu v Lučenci – 2015/2016 – SOČ –+
Dokumentárny film
ZACHOR – Pamätaj - Holokaust v
Lučenci/Losonci/ - 24- minútový film, spracovaný na požiadanie
Pamiatkového úradu mesta Lučenec pre obnovenú synagógu/ späť v
čase - spomienky tých, ktorí prežili holocaust aj v Lučenci a boli potom
z geta odvezení do koncentračných táborov –p.R. V. Fisherová, p.
P.Winckler, p.O.L.Gály…/ - M.Belovová, D.Drozdová, M.Mikušová
3.Projekt Anna Franková – odkaz dejín dnešku

18 študentov získalo certifikát sprievodcu výstavou, výstavu videlo 661
návštevníkov. Bola začlenená aj do bilaterálneho projektu našej školy s
bulharskou školou zo Sofie. Spolupráca s Novohradským múzeom a galériou,
Múzeom SNP v Banskej Bystrici, Domom Anny Frankovej v Amsterdame,
Dokumentačným strediskom holokaustu( DHS) a Nadáciou M. Šimečka v
Bratislave ( marec 2011)
4.Výstava Židovstvo v Lučenci
Spolupráca s Novohradskou knižnicou – október – november 2011- trvala - 6
týždňov – aj informácie pre verejnosť o holokauste v Lučenci – 1x zverejnený
zoznam všetkých obetí holokaustu z Lučenca + výstava kníh a publikácií
získaných na školeniach DSH
5.Hľadanie Anny Frankovej Lučenca (2012)
6.Poskytnutie materiálov o židovstve a holokauste v Lučenci do Mníchova – na
doktorandskú prácu Wande Vitti, rodáčke z Lučenca
7.Účasť so študentmi na výstave Štipka šafranu pre dušu v Lučenci –
prednáška p. Korčoka o holokauste na Slovensku (október 2009), účasť na
výstave Židovské náboženské obce Novohradu vo Fiľakove (2012)
8.Účasť študentky L. Slížovej na konferencii v Rimavskej Sobote –Holokaust
na južnom Slovensku- máj 2009
9.Besedy o problematike so študentmi školy na hodinách SJL, DEJ, ETV
10.Konferencie študentov:
2014 – konferencia Rómska otázka na Slovensku – diskusný príspevok o
rómskom holokauste ( Ivan Adam) aj s použitím interview o rómskom holokauste
11.Účasť so študentmi na besede o Encyklopédii židovských náboženských
obcí –v prednáške a besede rezonovala aj téma holokaustu + študentka školy
recitovala úryvok z tvorby regionálnej autorky o jej prežívaní holokaustu (2011)
12. Príprava brožúry o holokauste v Lučenci (2010-2011)
13. Zapojenie študentov do virtuálnej prednášky Čierne časy o židovskom a
rómskom holokauste (november 2009),
14. Návšteva nitrianskej synagógy (2008)
15. Exkurzie:
Osvienčim ( viackrát) – posledná 24.- 26. júna 2018 - súčasťou exkurzie bolo
okrem pietneho miesta KT Auschwitz – Birkenau aj Fabrika O.Schindlera –
historické múzeum.
8.9. 2016 – návšteva Múzea holokaustu v Seredi
11. – 14. marec 2014 –– Exkurzia Židovstvo a holocaust
Príprava na exkurziu – Prvýkrát použitie spomienok na holocaust v Lučenci
(DVD vytvorené p.S. Vargovou z databázy – 9 interview preživších z Lučenca 25 hodín materiálu – zostrihané na 45 minút + PL)
Priebeh: Návšteva Bratislavy – židovská ulica, Múzeum židovskej kultúry,
Pamätník holokaustu v Bratislave, synagóga, predstavenie Holokaust v Divadle
Aréna.

16. Prednášky starších študentov v rámci SOČ pre mladších spolužiakov- v
rámci Týždňa vedy a techniky
Prednáška o židovskom náboženstve, kultúre, pamiatkach židovstva v Lučneci,
Lučenské geto, Holokaust v Lučenci
17. Pripomenutie Pamätného dňa obetí holokaustu – 9. 9. 2014, 9. 9. 2015 –
70. výročie konca 2. svet. vojny a konca holokaustu,
Spomínanie a sprístupňovanie histórie a najtragickejších udalostí ľudských
dejín realizujeme ako posolstvo nielen o zlahaní , ale aj víťazstve ľudskosti, o
záchrancoch, o Spravodlivých medzi národmi. Vyučujúcou spracovaných 25
hodín interview s preživšími holocaust v Lučenci na 45 minútové video, ktoré
poskytuje informácie o živote židovského i nežidovského obyvateľstva pred
vojnou, počas vojny, po pričlenení Lučenca Maďarsku, vznik geta, pokusy o
vlastnú záchranu, transport do Osvienčimu. K DVD vyučujúca vytvorila
pracovný list(PL), rozdelený na 4 kapitoly ako DVD.
Zároveň na hodinách literatúry čítame úryvky z Denníka Anny Frankovej,
spomíname, pozeráme dokumet či hraný film o živote zástupkyne všetkých obetí
holokastu, pokúšame sa porovnať život v mieri a počas vojny. Študenti pracujú s
PL, diskutujeme, argumentujeme.
9. 9. 2016 - premiéra filmu Holokaust v Lučenci v synagóge –ukladanie
časovej schránky + inštalácia pamätníka Memento P.Kalmusa
7. 9. 2017 – škola bola odmenená za svoje activity v rámci učenia o tejto
téme a dostali sme pozvanie na Čítanie mnien obetí holokaustu do Bratislavy.
Článok zo stránky školy:
Ako škola sme boli v polovici júla milo prekvapení, keď nás ako odmenu za projekt
Ako učiť o holokauste pozvali na každoročné Čítanie mien obetí holokaustu do
Bratislavy. Dokonca sme získali od pozývajúcej organizácie sponzorský dar v podobe
preplatenia celej dopravy. Každoročne táto akcia, ktorú iniciovala novinárka L.Lesná,
prebieha od roku 2009. Žiakov sprevádzali B.Péterová a S.Vargová.
Preto sme mohli vziať celú triedu kvartu a sextu a odmenených žiakov za prospech v
dejepise a za osobný záujem v tejto téme z tried tercia a kvinta.
Kým sme sa zúčastnili čítania mien z 9. a 11. transportu, stihli sme prezrieť Židovskú
ulicu v Bratislave, Pamätník obetiam holokaustu a miesto bývalej bratislavskej
synagógy, navštívili sme výstavu na mestských hradbách : Významné židovské
osobnosti Bratislavy a už nás čakalo Múzeum Chatama Sofera.
Od múzea sme sa presunuli do Divadla P.O.Hviezdoslava, kde sa pietny akt čítania
mien uskutočňuje. Ešte pred začatím bola ukážkami pred divadlom predstavená kniha
Deti holokaustu, z ktorej úryvky prečítal aj náš študent Jakub Landl z kvarty.
Svoj postoj proti neľudskosti prišli vyjadriť rôzne známe osobnosti slovenskej kultúry
a čítaním vždy 10 mien si uctili pamiatku tých, ktorým arogancia a extrémizmus vzali
domov, rodinu, zmenili ich na čísla a záznam v zozname transportu. Program boli
doplnený dokumentárnymi zostrihmi oral history dvoch 96- ročných preživších,
pôsobivými piesňami a rozhovormi.

Po skončení sme sa pripojili k svetelnému posolstvu, vznikajúcemu na dlažbe pred
divadlom, z ktorého účastníci čítania vytvorili Dávidovu hviezdu.
Dokonca sme zažili aj pár minút slávy a naši študenti Anna Ďurišová z kvinty a
Leonard Danko z kvarty sa objavili na obrazovke TA3 v rozhovore s redaktorkou
televízie. Ich reakcie na tento deň ste si mohli pozrieť na TA3 8.9. v správach o 6,18.
Ich slová ľútosti nad osudmi nespravodlivo odvlečených a potreba bojovať proti
všetkým, ktorí rozdeľujú a diskriminujú, boli pre nás dostatočným dôkazom, že takéto
akcie majú význam a dávajú mladým ľuďom priestor na premýšľanie. FotkyMgr.
S.Vargová

9.9.2017 – začiatok spolupráce s LUKUS-om a Mestským múzeom v
Lučenci na projekte Cesta neznáma: premiéra filmu, podporená Nadáciou Ezra,
zasadenie Pamätného stromu holokaustu a inšatlácia prvých schodov cesty
neznámej s menami obetí holokaustu v Lučenci.
Článok zo stránky školy k 9.9.2017
Spomienka na holokaust v Lučenci aj so spoluorganizátorstvom SG
Už od júla sme s rozpočtovou organizáciou LUKUS spolupripravovali Pamätný deň
obetiam holokaustu v Lučenci. Nadácia EZRA podporila projekt mesta a premiéru
nášho študentského filmu Holokaust v Lučenci, ktorý vznikol v roku 2016 pre potreby
synagógy a má aj laikovi podať dostatočné informácie o židovskej komunite a
holokauste v Lučenci. Predpremiéru mal film vlani, pri inštalácii pamätníka
P.Kalmusa.
Spolutvorkyňami filmu boli študentky - dnes už absloventky D.Drozdová,
M.Belovová, M.Mikušová a D.Danková. študentka septimy a dievčatá realizovali film
aj v rámci SOČ. Prácu na filme zastrešovala S.Vargová, ktorá 9.9. v synagóge aj
predstavila projekt AKO UČIŤ O HOLOKAUSTE, ktorého súčasťou film je.
Po odvysielaní filmu, ktorý už zostáva pre potreby synagógy dostupný v jej ponuke, sa
účastníci spomienky presunuli pred synagógu, kde hostia celej akcie- p. Vajová(dcéra
p. Fischerovej a p. Fischera- Rytiera čestnej légie) a viceprimátor mesta p.Baculík
zasadili pamätný strom obetí holokaustu, symbolickú vŕbu a odhalili prvé 2 zo
schodov Cesty neznámej - ako sa projekt pripomínania si tejto udalosti v Lučenci
nazýva. Schody pochádzajú zo synagógy, na prvom je názov projektu a motto, ktoré je
prevzaté z nášho projektu Ako učiť o holokauste: Vráťme číslam mená, menám
príbehy... a druhý už obsahuje mená deportovaných začínajúce na A. Schody budú
každým rokom pribúdať a budú sa na nich objavovať mená podľa písmen abecedy.
Budeme tak vytvárať onú cestu neznámu, ktorou si museli prejsť všetci, ktorých život
mal byť označený ako nežiaduci, nepotrebný. Aj my pri skúmaní ich príbehov ideme
cestou neznámou...musíme si nazrieť do sŕdc, do myslí, do histórie vlastných rodín, do
pamäte mesta. Nie je to jednoduché.
Ďakujeme všetkým zúčastneným za podporu projektu a určite výnimočné umelecké
výkony koncertu na záver podujatia boli krásnou bodkou za touto akciou. Fotky Video
reportáž
Mgr. S.Vargová

18. V roku 2014 (september) sme sa zúčastnili ukladania kameňov, o ktoré sa
potknete – project Stolpernstein – v Lučenci.
19. Projekt o pamätníkoch holokaustu v Lučenci - 2014: študenti triedy kvarta
v rámci osnov dostali videozáznamy 9 spomínajúcich – spracovali ich životnú

púť, to, ako do ich života zasiahla vojna, vytvárali mapy ich životov, hľadali
posolstvá v ich spomienkach. Výstupom bola nástenka vo vestibule školy, ktorú
mali možnosť vidieť študenti I rodičia všetkých našich škôl / SG, SZUŠ, SZŠ/.
20. Holokaust v umení:
27.1.2015 – pri príležitosti 70. výročia oslobodenia Osvienčimu a mesta
Lučenec– účasť na spomienke v meste Lučenec
Prednáška o oslobodzovaní mesta, zároveň premietanie filmov Lidice a
Colette podľa príbehu českého spisovateľa B. Hrabala
20.10.2016 – Zvolen – predstavenie Denník Anny Frankovej v DJGT
27.1.2017 – beseda o knihe Mengeleho dievča o p. R.V. Fischerovej –autorka
p.V. Tóthová Homolová
21. Seminár pre vyučujúcich rôznych predmetov s kompetenciou učiť o
extrémizme, tolerancii, ludských právach, holokauste – 29.11.2017.
Článok zo stránky školy:
Seminár pre učiteľov : AKO UČIŤ O HOLOKAUSTE - 29.11.2017
Už dlhší čas sme pripravovali seminár pre všetkých vyučujúcich, ktorí na svojich
predmetoch alebo v rámci svojich kompetencií môžu pracovať s témou holokaust.
Keďže na škole už 10. rok prebieha projekt Ako učiť o holokauste, boli nosnou témou
práve otázky Čo, prečo a ako učiť o holokauste. Aktuálnosť témy potvrdzuje aj fakt,
že v rovnakom termíne sa na UK v Bratislave konal za prítomnosti prezidenta
republiky A.Kisku seminár Extrémizmus a holokaust.
Naše pozvanie prijalo nakoniec 16 vyučujúcich alebo pracovníkov múzeí z regiónu od
Kokavy nad Rimavicou cez Kalinovo, Halič, Lučenec, nakoľko regionálny aspekt
vyučovania tejto témy bol druhým spojivom, prečo sme sa chceli stretnúť. Vďaka
dlhodobému výskumu na našej škole k tejto téme v regióne sme mohli vyučujúcim
sprístupniť naše metódy, pomôcky, dokumenty, ktoré používame.
Stretli sme sa už o 8,00 na 3. poschodí, kde vyučujúcich privítala organizátorka a
vedúca projektu S.Vargová, riaditeľka SG T.Bahledová. Potom už odovzdali slovo
pracovníčke Ústavu etnológie SAV a riaditeľke Dokumentačného strediska holokaustu
v Bratislave M.Vrzgulovej, ktorá si za tému svojej prednášky zvolila Pamäť Slovenska
v spojitosti s holokaustom a politiky spomínania.
Po prestávke a občerstvení S.Vargová predstavila projekt Ako učiť o holokauste,
hlavné metodické problémy témy, uviedla príklady na osvedčené metódy, odporúčania
historikov a špeciálne sa zamerala v závere na oral history a jej využitie vo vyučovaní.
Po obede nastala diskusia k otvoreným témam, k aktualizácii témy, k práci s
predsudkami či výmena skúseností z vyučovacích hodín a reakcií žiakov. V závere bol
vyučujúcim premietnutý školský film Zachor - Pamätaj - Holokaust v Lučenci, ktorý
vznikol ako súčasť projektu a aj prác SOČ študentov SG a bol pripravený pre
synagógu v Lučenci v spolupráci s LUKUS-om a p. Moravčíkovou, kde si ho môžu
školy pozrieť. Film je aj príkladom, ako využiť zaujatie žiakov pre moderné
technológie a spojiť ho s témou napr. holokaustu.
Súčasťou seminára bola výstava kníh, v ktorých je téma spracovaná aj z regionálneho
pohľadu.

Vyučujúci neodišli s prázdnymi rukami. Okrem zážitkov, skúseností, ktorými sme sa
navzájom obohatili, sme pre nich pripravili materiály: DVD s výpoveďami
pamätníkov holokaustu v Lučenci, pracovný list k DVD, úryvky z knihy Nemý vták,
ktorej autorka O.LGály ako účastníčka holokaustu v Lučenci popisuje svoj príbeh v
beletrii, literárne texty, odbornú literatúru k téme, zborník zo stretnutia historikov v
Hradišti ako súčasť regionálnej výchovy.
Ďakujem všetkým, ktorí prijali pozvanie a veľmi aktívne nám pomáhali sa popasovať
s touto neľahkou témou, ktorá rezonuje do dnešných čias a nie je jednoduché ju
metodicky zvládnuť.Mgr. S.Vargová

22. Propagácia projetu:
- správa o projekte v RTVS – Rádio Regina – p. Grebáč – o filme a rozhovor
so študentkami a vedúcou projektu – marec 2017
- stránka SG – články k aktivitám
- TA3 – reportáž z Čítania mien obetí holokaustu – 8.9. 2017 o 6,30
- publikačná činnosť
- vznik rolapu a jeho umiestnenie v synagóge mesta Lučenec- máj 2017
Vedúcou projektu je Mgr. Soňa Vargová, ktorá absolvovala vzdelávania k téme
AKO UČI´T O HOLOKAUSTE vo Zvolene (2001), Terezíne – Prahe , Novom Smokovci,
Berlíne- Wannsee ( všetky v roku 2010 ), Jeruzaleme , v múzeu Yad Vashem (2012),v Prahe
– Centrum vizuální historie Malach a USC Shoah Fundation (2013). Ukončila vzdelávanie
na MPC Novom Meste nad Váhom - Trenčíne (2013 -2014)
V roku 2011 prezentovala výsledky práce so študentmi školy na medzinárodnej
konferencii (6 štátov – Česko, Maďarsko, Nemecko, Rakúsko, Poľsko, Slovensko) v
Bratislave na tému: Výskum a vzdelávanie o holokauste v strednej Európe ana
vzdelávaní v Jeruzaleme. Publikovala výsledky a nápady v zborníku Najlepšie
projekty učiteľov – multiplikátorov v oblasti vzdelávania o holokauste (s. 90-97)

Plány do budúcnosti/ od 2014/ :
V spolupráci s mestom( zastrešené p. primátorkou) a Židovskou
náboženskou obcou( v zastúpení p. Vajovou), Novohradkým múzeom a
galériou, Novohradskou knižnicou a za aktívnej účasti študentov našej
školy práve rozbiehame :
1. Hľadanie pamätníkov 2. svetovej vojny , ktorí si pamätajú protižidovské
opatrenia, ale neboli nimi postihnutí – v spolupráci s Washingtonským
múzeom a Dokumentačným strediskom holokaustu v Bratislave
2. Stolpernsteine – kamene, o ktoré sa potknete – medzinárodný projekt,
realizovaný už v 15 krajinách Európy, ale od roku 2012 aj na Slovensku(

3.

4.

5.
6.

Brezno, Banská Bystrica, Prešov, Halič....) – spolupráca s občianskym
združením Antikomplex a nemeckým umelcom Gunterom Demnigom.
Pamätné tabule a označenia židovských stavebných pamiatok
v Lučenci v nadväznosti na už spracovaný Prechádzkový okruh č. III po
židovských pamiatkach v Lučenci (šk. rok 2012/2013 – A. Novotná)
Zriadenie židovského múzea v Dome smútku na židovskom cintoríne.- v
spolupráci s pamätníkmi, Ústredným zväzom ŽNO v Bratislave, ŽNO v
Lučenci (v zastúpení p. Vajovou), NMG, NK
Pripraviť a umiestniť pamätnú tabuľu transportu zo židovského geta v
Lučenci
projekt Oral History – v spolupráci s nadáciou

Ďakujem za pomoc pri realizovaní aktivít študentom,
kolegom, najviac p.p. Jakubove.

