Den památky obětí holocaustu
projekt 9. ročník

Projektové vyučování ŠVP Den památky obětí holocaustu
byl vytvořen pro žáky 9. ročníku.
Projektu se zúčastnilo celkem 96 žáků a 4 pedagogové.

Ke dni památky obětí holocaustu byl pro žáky devátých tříd ZŠ Benešova
Třebíč připraven projekt, jehož první části se zúčastnili všichni chlapci a děvčata
nejvyššího ročníku.

Průběh projektu:
1.
V průběhu dne byli seznámeni se situací židovské populace před druhou
světovou válkou, následně shlédli první československý oskarový film Obchod
na korze s následným seminářem k dílu. Dostali se tak podrobněji k situaci židů
za II. světové války, se kterou už byli předtím seznámeni v hodinách dějepisu a
občanské výchovy.

2.
V druhé části vypracovávali připravené pracovní listy ke koncentračnímu
táboru Terezín. První tři listy byly tvořeny informativně pro získání co
největšího přehledu v daném čase v této problematice. Čtvrtý list pak byl
jednoduchý test pracujíci se získanými informacemi. Tento test byl pak rozebrán
v krátkém semináři. Žáci měli k dispozici nejen zmiňované pracovní listy, ale
také internet a různé publikace, zabývající se touto etapou dějin.
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3.
V závěrečné fázi ve workshopu zaměřeném na překlad textu z angličtiny a
němčiny žáci diskutovali na téma holocaustu z pohledu tehdejších dětí. Ve
dvojicích překládali texty pod obrázky Helgy Weissové a následně je
v chronologickém pořadí předkládali k informaci pro ostatní žáky.

Posledním úkolem žáků bylo vytvoření vlastního hodnocení celého projektu.

Na tento první den navazuje dvoudenní seminář na který se přihlásilo 56
žáků a uskuteční se ve dnech 18.-19. února v Terezíně za finančního přispění
Sdružení rodičů školy a Terezínské iniciativy.
Závěr:
Ze strany žáků bylo hodnocení pozitivní.
Hodnocení ze strany pedagogů bylo také kladné.
Žáci přistoupili k zadaným úkolům většinou zodpovědně a s elánem, práce je
zaujala. Objevily se ale také nedostatky, zejména v samostatnosti a schopnosti
některých žáků komunikovat.
Při závěrečných prezentacích některých žáků byla znát nižší schopnost
samostatně a souvisle mluvit.
Hodnocení projektu : Pavel Mikoláš

