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Pozývame študentov škôl z Ukrajiny, Maďarska,
Poľska, Slovenska, Chorvátska, Litvy a Gruzínska, aby nám
poslali svoje kreatívne projekty v jednej z troch kategórií:

Filmy

Profil cintorína prostredníctvom
webových stránok Google

PRÍBEHY SÚ UNIVERZÁLNE.
PRÍBEHY NÁS VŠETKÝCH SPÁJAJÚ.
POVEDZ NÁM PRÍBEH O ŽIDOVSKOM
CINTORÍNE V TVOJOM REGIÓNE!

Online brožúra

P O U Ž I T E N A S L E D U J Ú C E Z D R O J E A M AT E R I Á L
PRI TVORBE VÁŠHO PROJEKTU:
CENTROPA: Nájdete tu životopisy, rozhovory, fotografie, historické súvislosti a filmy.
https://www.centropa.org
ESJF - Iniciatíva európskych židovských cintorínov:
Tu nájdete mapy, historické prehľady, popisy a fotografie.
https://www.esjf-surveys.org/surveys-esjf/
Sprievodca ESJF - Židovské cintoríny v triedach:
tu nájdete úvod do tematiky židovských cintorínov, úvod do symbolov a epitafov,
ako aj praktické cvičenia a odpovede.
https://issuu.com/esjf/docs/jewish_cemeteries_in_the_classroom_-_an_esjf_guide

TERMÍN ODOVZDANIA

25. Marca 2021
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P O R O TA
Projekty bude hodnotiť
medzinárodná porota zložená
zo šiestich odborníkov v
audiovizuálnej oblasti a oblasti
židovských dejín. Všetci účastníci
budú informovaní o výsledkoch
súťaže do konca apríla.
Víťazné projekty budú
predstavené počas oficiálneho
odovzdávania cien v máji 2021.
Víťazné projekty budú taktiež
zverejnené v online podobe a
zdieľané našou globálnou
sieťou škôl.

V Í ŤA Z I S Ú ŤA Ž E A C E N Y

1. MIESTO

darčeková poukážka na nákup elektroniky
v hodnote 300 Eur.

2. MIESTO

darčeková poukážka na nákup elektroniky
v hodnote 250 Eur.

3. MIESTO

darčeková poukážka na nákup elektroniky
v hodnote 200 Eur.

CENA - ČESTNÉ UZNANIE

lístky do kina

4

Pozorne si prečítajte naše pokyny. Máte otázky? Potrebujete pomoc
pri realizácii Vášho projektu? Radi sa podelíme o praktické tipy.
Spojte sa s našimi koordinátormi v krajinách alebo sa prihláste
na odber našich stránok na Facebooku.
C E N T R O PA A E S J F

Tešíme sa na Tvoj projekt!

Ď A L Š I E O TÁ Z K Y ? K O N TA K T U J T E
K O O R D I N ÁT O R A S V O J E J K R A J I N Y:
Ukrajina
Litva
Poľsko
Maďarsko
Gruzínsko
Chorvátsko
Slovensko

Andrii Koshelnyk
koshelnyk1986@gmail.com
Gintare Liorancaite a Saulius Skucius
gintare.liorancaite@gmail.com ; sauliusskucas@gmail.com
Ewa Arendarczyk
ewa.arendarczyk@galiciajewishmuseum.org
Sári Szilágyi
szilagyi@centropa.org
Teona Dalakishvili
teonadalak@gmail.com
Tomislav Simic a Daniela Sterjova
tomislav.simic@hugokon.org ; sterjova@hotmail.com
Dr. Jana Odrobiňáková
jana.odrobinakova@muzeumsnp.sk
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Filmy

1.	Pozrite si jeden z našich príkladov osvedčených postupov
od dospievajúcich študentov v Grécku a Poľsku: Prvý film je
o židovskom cintoríne v Thessalonikách, v Grécku. Druhý je
o židovskej histórii poľského mesta Biala Podlaska a tiež
poukazuje na osud dvoch židovských cintorínov v meste.
La Puerta Redonda (Thessalonikis’ old Jewish Cemetery)
The Jewish history of Biała Podlaska
2.	Pozorne si prečítajte naše pokyny a pri tvorbe filmu ich
dodržiavajte. Dôležité je, aby Váš film bol dlhý 5 až 8 minút.

BUĎTE TVORIVÍ A AKTÍVNI ZDIEĽAJTE TÚTO MOŽNOSŤ
SO SVOJIMI UČITEĽMI
A ĎALŠÍMI ŠTUDENTMI.

3.	Premyslite si tému svojho filmu. Použite databázy na prieskum
a získanie informácií o cintoríne vo Vašej krajine. Vyberte si ten,
o ktorom by ste sa radi dozvedeli viac a povedzte o ňom ostatným.
Skúste použiť kreatívny prístup v rámci rozprávania príbehu
o židovskom cintoríne.
4.	Nahrajte film na youtube.com alebo na inú mediálnu platformu,
ako je vimeo.com.
5.	Zašlite e-mail koordinátorovi Vašej krajiny s odkazom na Vašu prácu
spolu s menom, mestom kde žijete, názvom Vašej školy a menom
učiteľa.
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Profil cintorína prostredníctvom
webových stránok Google

1.	Pozrite si príklad, ako by mohol vyzerať profil cintorína:
Starý židovský Cintorín (Židovské múzeum vo Frankfurte).
2.	Rozhodnite sa, ako by ste chceli vytvoriť profil cintorína. Použite
databázy na výskum a získanie informácií o cintoríne vo Vašej krajine.
Tu nájdete mapy, historické prehľady, popisy a fotografie. Môžete
sa tiež poradiť s miestnym archívom alebo urobiť výskum vo svojej
miestnej knižnici. Ak je vo Vašom meste židovská komunita, môžete
ju tiež kontaktovať a požiadať o pomoc.
3.	Vytvorte profil cintorína pomocou našej šablóny. Napríklad,
zamerajte sa na jednu z nasledujúcich možností: príbeh židovského
cintorína skombinujte so životopisom, prípadne dešifrujte epitafy
(pokročilá úroveň), symboly / ozdoby / alebo porovnajte mapy danej
lokality v minulosti a v súčasnosti.
4.	Zašlite e-mail koordinátorovi Vašej krajiny s odkazom na Vašu prácu
spolu s menom, mestom kde žijete, názvom Vašej školy a menom
učiteľa.

Online brožúra

1.	Pozrite sa na tento jeden príklad z najlepších postupov, Zsidó Temető
Zine, ktorý vytvorila mimovládna organizácia Haver z Maďarska.
Nerobte si starosti, ak jazyku nerozumiete. Malo by Vás to inšpirovať.
2.	Vytvorte brožúru o židovskom cintoríne, aby ste ju mohli predstaviť
verejnosti.
3.	Pozorne si prečítajte naše pokyny a pri príprave brožúry sa nimi
riaď te. Dôležité je mať na pamäti, že Vaša brožúra musí obsahovať
minimálne 12 fotografií a okolo 500 slov.
4.	Použite databázy zo strany 3 na získanie informácií o židovskom
cintoríne vo Vašej krajine. Tu nájdete mapy, historické prehľady,
popisy a fotografie.
5.	Zašlite e-mail koordinátorovi Vašej krajiny s odkazom na Vašu prácu
spolu s menom, mestom kde žijete, názvom Vašej školy a menom
učiteľa.
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USMERNENIA A POKYNY V RÁMCI
MEDZINÁRODNEJ SÚŤAŽE PRE MLÁDEŽ,
KTORÚ ORGANIZUJE ESJF A SPOLOČNOSŤ
CENTROPA V ROKU 2020/2021

OBSAH

1. Úvod
2. Výskum židovských cintorínov/Témy výskumu
3. Historický výskum a fotografie
4. Kde môžete výskum realizovať
5. Čo netreba robiť
6. Návšteva židovského cintorína
7. Sprievodca krok za krokom: Filmy
8. Sprievodca krok za krokom: Profil cintorína

1. ÚVOD

Teší nás, že máte záujem o vytvorenie študentského projektu.
Dúfame, že nasledujúce pokyny Vám pomôžu úspešne
na Vašom projekte pracovať.
Ako používať tieto pokyny:
Predtým, ako začnete, prečítajte si kapitoly 1–6. V týchto
kapitolách sú uvedené dôležité pokyny, ktoré je potrebné zvážiť
a zapamätať si ich skôr, ako sa zapojíte! Ak ste sa už pre konkrétnu
kategóriu rozhodli, prečítajte si informácie priamo k nej.

9. Sprievodca krok za krokom: Online brožúra
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Databázy židovských cintorínov
Pre Litvu, Ukrajinu, Slovensko
ESJF - Európska iniciatíva židovských
cintorínov. Najväčšia internetová databáza
židovských cintorínov vo východnej Európe
(vrátane máp, historických prehľadov, popisov
a fotografií).
https://www.esjf-surveys.org/surveys-esjf/
Cintoríny v Litve:
http://www.litvak-cemetery.info/

Všetky krajiny
2. VÝSKUM ŽIDOVSKÝCH CINTORÍNOV/TÉMY VÝSKUMU

Najskôr preskúmajte židovské cintoríny vo Vašom regióne / krajine a nájdite cintorín, o ktorom by ste
sa chceli dozvedieť viac informácií. Nasledujúce odkazy poskytujú prehľad cintorínov vo Vašej krajine:

Medzinárodný projekt - židovský cintorín
(v spolupráci s Medzinárodnou asociáciou
židovských genealogických spoločností).
http://iajgscemetery.org/eastern-europe
Celosvetový online register pohrebov od
spoločnosti Jewishgen (JOWBR)
https://www.jewishgen.org/databases/Cemetery/
tree/CemList.htm
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2. VÝSKUM ŽIDOVSKÝCH CINTORÍNOV/TÉMY VÝSKUMU

Možné témy pre všetky kategórie
Všeobecnou témou sú „Miestne židovské
cintoríny “. Tu je niekoľ ko návrhov aj ďalších
tém pre jednotlivé kategórie. Pamätajte
prosím na to, že toto sú len odporúčania.
Je možné kombinovať aj viaceré témy, ale
predovšetkým sa v projekte musíte zamerať
na rozprávanie príbehu cintorína.

Židovský cintorín a životopis alebo prvok
židovských cintorínov
Použite databázy na výskum a získanie informácií
o cintoríne vo Vašej krajine. Vyberte si ten, o ktorom
chcete získať viac informácií. Povedzte to ostatným.
Pri rozprávaní príbehu o židovskom cintoríne použite
kreativitu a zamerajte sa na tieto body:
•	Príbeh židovského cintorína, ktorý ste si vybrali.
•	Situácia židovského cintorína dnes.
Poznámka: ak po cintoríne v rodnom meste nezostalo veľa stôp a
stále by ste túto tému chceli spracovať, neváhajte a využite kreatívny
spôsob rozprávania tak, aby ste cintorín zviditeľnili. Toto najlepšie
vystihuje príklad z praxe, ktorý Vám môže poskytnúť niekoľ ko
nápadov: “The Jewish history of Biała Podlaska”

Ďalšie rozšírené možnosti
Ak rozumiete hebrejskej abecede a dokážete vyhľadať, prečítať a vypočítať
hebrejský dátum v texte epitafu, urobte tak. Toto je dobrý spôsob aplikácie
teoretických znalostí v praxi.
•	Preskúmajte náhrobné kamene na miestnom židovskom cintoríne a pokúste
sa identifikovať čo najviac dátumov. Použite príslušnú časť príručky ESJF.
• Vypočítajte dátumy a preveď te ich do Gregoriánskeho kalendára.
•	Na základe výsledkov, ktoré ste zhromaždili, nájdite odpovede na nasledujúce
otázky:
» Aký starý je cintorín?
» Aký starý je najstarší náhrobok na cintoríne? Najnovší?
» Ktorý rok alebo desaťročie je na cintoríne najrozšírenejší?
» Čo to môže znamenať?
•	Povedzte nám, čo ste našli vo svojom súťažnom príspevku.

10

2. VÝSKUM ŽIDOVSKÝCH CINTORÍNOV/TÉMY VÝSKUMU

Porovnanie máp
Staré mapy môžu byť užitočným zdrojom pri hľadaní informácií
o židovskom cintoríne.
•	Nájdite staré mapy svojho mesta. Môžu byť uložené v miestnej
knižnici alebo možno ich jednoducho nájdete na internete.
Na strane 74 príručky ESJF, v časti Židovské cintoríny v triede,
nájdete niektoré odkazy.
•	Porovnajte staré mapy s novými. Ak používate Mapy Google,
určite upravte mierku tak, aby vyhovovala tej starej. Pomocou
dvoch druhov máp nájdite odpovede na nasledujúce otázky:
Koľ ko židovských cintorínov viete nájsť na starej mape? Koľ ko
ich je teraz? Keby bol cintorín zachovaný, je stále na starom
mieste? Zmenila sa jeho veľ kosť od čias, kedy bola stará mapa
vydaná? Ako? Ak bol cintorín zničený, čo teraz zaberá jeho
pôvodné miesto? Navštívte túto lokalitu a opýtajte sa miestnych
obyvateľov, či niečo vedia o židovskom cintoríne, ktorý tam
kedysi bol.
Ďalej preskúmajte miestny židovský cintorín a nájdite opakujúce sa
druhy symbolov (nie je povinné). Vyberte si tému pre svoju brožúru
podľa svojich zistení. Napríklad: „Zvieratá a vtáky na židovských
náhrobkoch v mojom meste“ alebo „Najčastejšie používaný
židovský symbol “. Vyfoťte to. Ak je to možné, použite fotoaparát
profesionálnej kvality.
• Vyberte najlepšie fotografie, ktoré použijete vo Vašom projekte.
•	Váš vizuálny materiál by mal byť doplnený historickými
informáciami o židovskej komunite vo Vašom meste alebo
regióne a židovskom cintoríne, ktorý prezentujete.
•	Použite príslušnú časť príručky ESJF na vysvetlenie významov
symbolov a ozdôb. Môžete si pozrieť a prečítať zoznam, ktorý
je uvedený na konci tejto časti príručky: https://issuu.com/esjf/
docs/jewish_cemeteries_in_the_classroom_-_an_esjf_guide
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Kde získať dobré fotografie?
3. HISTORICKÝ VÝSKUM A FOTOGRAFIE

Pre všetky kategórie je nevyhnutné, aby ste preskúmali
a zhromaždili zaujímavé fotografie, ktoré vypovedajú
príbeh židovského cintorína.

Okrem webových stránok majú fotografie o Židoch a židovskej histórii miesta
národné, mestské knižnice a aj archívy. Rovnako aj miestne židovské múzeá. Pamätajte,
že ak použijete vyhľadávanie v Google a napíšete: názov mesta + Židia, môžete získať
veľa fotografií. Filtrovať môžete obrázky aj tak, že zadáte: použiť na nekomerčné účely.
To Vám pomôže nájsť obrázky a fotografie bez autorských práv. Ak ste našli dobrý
obrázok, ktorý by ste chceli použiť a nie ste si istí, či máte povolenie na jeho použitie,
pokúste sa kontaktovať organizáciu, ktorá je jej vlastníkom. Povedzte im o Vašom
projekte, o Vašej motivácii a požiadajte ich o súhlas.

Aké rozlíšenie je potrebné?
Pri výbere fotografií s vysokým rozlíšením dbajte na to, aby boli minimálne
v rozlíšení 1084 x 824 - inak nebudú vyzerať dobre vo videu.

Návšteva múzea alebo archívu
Získanie fotografií na skenovanie by nemalo byť príliš náročné, ale môže
to trvať dlho a môže to vyžadovať financie.

Robenie vlastných snímok
Môžete urobiť aj dobrú fotografiu svojim vlastným fotoaparátom. Je však
dôležité, aby fotka bola kvalitná a vo vysokom rozlíšení. Môžete použiť aj
program na úpravu fotografií.
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Použite odporúčané odkazy v Sprievodcovi ESJF na strane 74.
Nájdite užitočné odkazy a databázy, ako aj podklady pre symboly
a oveľa viac užitočných informácií.
Poznámka k zdrojom: Vieme, že študenti budú svoje odkazy
a čerpanie zo zdrojov smerovať na internet. Samozrejme, sú
akceptovateľné kvalitné a overené zdroje. Toto rozhodnutie
musíme ponechať na učiteľov, ktoré zdroje svojim žiakov
odporučia a uvedú. Yad Vashem, Múzeum holokaustu v USA,
a Židovská virtuálna knižnica sú určite prijateľné zdroje.
Samozrejme, v každej krajine a jazyku existujú aj ďalšie
kvalitné zdroje.
Pokiaľ ide o zoznam čísiel a údajov o židovskej populácii, ktoré
sa týkajú napríklad aj holokaustu, študenti by mali byť informovaní,
aby poskytovali aspoň dva zdroje pre každú udalosť.
Pamätajte: tieto príbehy uvidia odborníci z celého sveta.

4 . K D E M Ô Ž E T E V Ý S K U M R E A L I Z O VAŤ

DÔLEŽITÝ TIP!
Po skončení Vašej práce, predložte projekt svojmu učiteľovi
angličtiny, ktorý skontroluje gramatiku a priebeh rozprávania.
Predložte aj historické pramene, z ktorých ste čerpali,
učiteľovi dejepisu, aby skontroloval niektoré skutočnosti.
Aj my v spoločnosti Centropa Vám radi poskytneme spätnú väzbu,
stačí poslať našim koordinátorom pre jednotlivé krajiny svoju
otázku alebo nás kontaktovať na Facebooku!
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5. ČO NETREBA NEROBIŤ

Žiadame Vás, aby ste sa riadili
týmito pravidlami:
•	Neopakujte po niekom.
•	Nekopírujte prácu niekoho iného.
•	Nepoužívajte zdroje a neuvádzajte fakty, ktoré
sú pochybné a nespoľahlivé. Ak si nie ste istí
dôveryhodnosťou zdroja, pošlite nám e-mail.
•	Uistite sa, či niekomu nekradnete fotografie. To môže
viesť k súdnym sporom. Ak si nie ste istí, či môžete fotky
použiť, pošlite nám e-mail.
•	Neukazujte obrázky násilia ani fotografie zavraždených
osôb.

6. NÁVŠTEVA ŽIDOVSKÉHO CINTORÍNA

Akýkoľvek židovský cintorín, aktívny alebo neaktívny, je miestom špeciálneho
náboženského významu pre každého, kto má židovskú vieru. Všetci návštevníci
cintorína, ktorí sem prišli, či už z osobných alebo výskumných dôvodov, musia
dodržiavať niekoľ ko jednoduchých pravidiel. Táto časť je zameraná na pravidlá, ako
aj niektoré rituály týkajúce sa návštevy cintorína. Muži by mali mať pokrývku hlavy.
V judaizme je vo všeobecnosti povinné, aby muži mali neustále pokrývku hlavy. Pri
návšteve židovského cintorína muži (bez ohľadu na ich vierovyznanie) musia nosiť
z úcty k zosnulému najčastejšie kipu. Takéto prekrytie je zvyčajne poskytované na
mieste. [Poznámka: Ak nemáte kipu, pokojne použite inú pokrývku hlavy, napríklad
šiltovku, klobúk, atď.] Jesť, piť a fajčiť na cintoríne je zakázané.
Na jednej strane to Židia považujú za neúctu k zosnulému, ale súčasne na strane
druhej je cintorín vnímaný ako mimoriadne rituálne nečisté miesto. Preto Vás možno
požiadajú, aby ste si pred opustením cintorína umyli ruky. Z tohto dôvodu sú mnohé
cintoríny vybavené zariadením na umývanie rúk.
Smútiaci sa na cintoríne zúčastňujú mnohých rituálov a zvykov, ako napríklad:
prednes smútočných modlitieb alebo kadiš, ktorý sám o sebe nie je smútočnou
modlitbou, ale prejav chvály Bohu, zapaľovanie sviečok vedľa náhrobných kameňov
a umiestnenie malých kamienkov na ne. Umiestňovanie kvetov na hroby nie je
židovskou tradíciou, ale je považovaný skôr za kresťanský zvyk a ako taký nie je
podporovaný. Všeobecne všetky zvyky spojené s cintorínmi a pohrebmi sa považujú
za veľ kú česť v rámci židovských zvykov. Napríklad byť členom Chevra Kadisha * sa
považuje za veľmi úctyhodné zamestnanie. Zúčastniť sa na pohrebe alebo naraziť
na pohrebný sprievod bolo tiež vnímané ako veľ ká česť. Podľa jedného zo zvykov
jednotlivec, ktorý sa zúčastní pohrebného sprievodu, je povinný potom okamžite dať
peniaze na charitu.
* SLOVNÍK: Chevra Kadiša (z aramejčiny „Svätá spoločnosť“) je špeciálne pohrebné bratstvo - skupina ľudí,
ktorá pripravuje telo zosnulého na pohreb a vedie pohreb. Je dôležitou súčasťou takmer každej židovskej
komunity a s jej členmi sa zaobchádza s veľ kou úctou. (Sprievodca ESJF, strana 52)
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7. SPRIEVODCA KROK
ZA KROKOM: FILMY

Do procesu tvorby filmu môže byť zapojených viacero študentov:
•	Niektorí môžu robiť historický výskum (učitelia Vám budú
musieť pomáhať, výskum môžete tiež konzultovať s tímom
Centropa prostredníctvom našich koordinátorov v krajinách,
a to emailom alebo cez našu stránku na Facebooku).
•	Ďalší môžu vyhľadať a naskenovať fotografie, a potom pracovať
s photoshopom, aby vyzerali lepšie.
•	Niektorí môžu písať scenáre (každý film musí mať scenár
v programe Word dokument).
•	Podaktorí vyhľadajú hudbu bez autorských práv, ktorá sa
vo filme použije.
• Ostatní môžu prekladať texty a vkladať do filmu anglické titulky.
KROK 1

Čo zahrnúť do filmu
Do filmu, ktorý trvá 7 minút, musíte vložiť najmenej 40 fotografií
(zhruba 1 fotografia na každých 10 sekúnd). Môžete použiť
svoje vlastné fotografie alebo archívne fotografie, pokiaľ je ich
možné použiť zdarma. Na konci filmu uveď te zdroj každej jednej
fotografie.
Riaď te sa podrobným návodom, ako nakrútiť film o židovských
cintorínoch vo Vašom meste alebo regióne.

VEZMITE PROSÍM NA VEDOMIE:
•	Film by mal byť vo Vašom materinskom jazyku
s anglickými titulkami.
•	Film musia točiť a rozprávať v ňom výlučne študenti,
nie samotní učitelia alebo odborníci.

Prvým krokom je vykonať prieskum:
a. Kedy prišli Židia prvýkrát do mesta?
b. Koľ ko cintorínov tu bolo v čase vrcholu populácie židovského obyvateľstva?
c. Aká bola najvyššia židovská populácia a kedy to bolo?
d.	Kto boli najslávnejší Židia, ktorí sem prišli alebo ktorí Židia odtiaľ to
pochádzajú? Sú niektorí z nich pochovaní na cintoríne?
e.	Koľ ko Židov v meste teraz žije a ktoré židovské cintoríny sa tu ešte
nachádzajú? Ak sa v lokalite už nenachádzajú žiadne židovské cintoríny,
zostali po nich aspoň nejaké stopy? Zachovala sa pamiatka na ne?
f. Aké boli povolania židovského obyvateľstva v meste?
g. Čo sa tu stalo počas holokaustu?
h. Čo sa stalo so Židmi, ktorí žili v meste po holokauste?
i. Opíšte židovskú komunitu v súčasnosti a jej aktivity.
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KROK 2

Vyhľadajte dobré fotografie, pomocou ktorých môžete rozprávať príbeh.
Preskúmajte fotografie z databáz Centropy, webových stránok, národných a mestských knižníc,
archívov alebo miestneho židovského múzea. Viac informácií o výskume fotografií nájdete v
kapitole: Historický výskum a fotografie.

7. SPRIEVODCA KROK
ZA KROKOM: FILMY

KROK 3

Natáčanie videa
Potom, ako ste urobili výskum a získali niekoľ ko kvalitných starých fotografií, by mala nasledovať
návšteva židovskej pamiatky vo Vašom meste (alebo neďalekom meste). Urobte si s ňou dobré
digitálne fotografie alebo natočte video. Mnoho mobilných telefónov dnes ponúka možnosť natáčať
videá, čím kvalitnejšie, tým lepšie.
Pri natáčaní videa existuje niekoľ ko základných pravidiel:
•	Ak sa objekt alebo osoba, ktorú filmujete, pohybuje, môžete držať videokameru a natáčať ju. Ak
osoba sedí, alebo ak natáčate synagógu alebo cintorín, potom použite statív!
•	Ak nám chcete ukázať kupolu synagógy a aj oltár, tak pomaly posúvajte kameru smerom nahor
alebo nadol.
•	Každý záber by mal trvať 20 sekúnd.
•	Ak budete s niekým robiť rozhovor, skúste nájsť spôsob, ako získať malý mikrofón, ktorý mu
pripevníte, pretože mikrofón v mobiloch alebo kamerách zvyčajne nie je dosť dobrý, najmä ak
ste vonku na ulici, kde je príliš veľ ký hluk. Uvedomujeme si, že zabezpečiť mikrofón nemusí byť
jednoduché, ale skúste to.
Dôležité: Ak sa rozhodnete robiť rozhovor s osobou, prosím, nestavajte na tom celý film. Rozhovor
môže byť samozrejme príjemným doplnkom k filmu, ale nemal by byť jediným obsahom.
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7. SPRIEVODCA KROK
ZA KROKOM: FILMY

KROK 4

1.

Vytvorenie panelu príbehov

Tu je príklad základnej dejovej línie židovskej histórie mesta ale pamätajte, že môžete použiť video, statické fotografie alebo
oboje. Je to len na vás.

Študenti následne musia vytvoriť panel príbehov - storyboard
v angličtine. Storyboard musí byť v MS Word a preto aj
fotografie musíte presunúť do tohto súboru s koncovkou - doc
(poznámka: nevkladajte fotografie vo vysokom rozlíšení do
Vášho súboru, pretože sa zrúti!).

Pamätajte, prosím, že toto má byť iba usmernenie.
Upravte si prácu pre potreby príbehu židovského
cintorína Vášho mesta alebo regiónu. Taktiež, ak nájdete
iné spôsoby, ako vyrozprávať príbeh Vášho židovského
cintorína, pokračujte v tom!

Toto je fotografia nášho mesta, ktoré bolo
založené v roku 1300. Dnes tu žije asi 30 000
ľudí. Chceli by sme Vám predstaviť židovskú
históriu nášho mesta tým, že Vám povieme
príbeh židovského cintorína, ktorý sa tu
nachádza a ľudí, ktorí sú tu pochovaní.

2.

Židia tu žili od 17. storočia a na vrchole
populácie v roku 1930 tu bolo 10 000 Židov.

3.

Židovské rodiny mnohými spôsobmi
prispeli k rastu nášho mesta. Boli to
robotníci, krčmári, lekári, právnici. Niektoré
obchody vlastnili židovské rodiny, napríklad
jeden z nich patril pánovi Herskovitsovi.

4.

Pamätajte: Chceme, aby ste nám povedali príbeh. Použite
fotografie, video alebo oboje, ale urobte z nich pre nás príbeh.
Ak má Vaša škola kurz tvorivého písania alebo divadlo, potom
Vám s tým môže pomôcť učiteľ, ktorý kurz vedie.

V našom meste sme mali dve židovské školy.
Toto je trieda promovania z roku 1920.

5.

6.

Náš židovský cintorín má okolo 5 000
hrobov, ale je zarastený.

Pokračujte podľa vzoru v
písaní scenára s textom a
fotografiami, aby ste nám
povedali celý príbeh.

Na židovskom cintoríne je pamätník
venovaný tým, ktorí boli deportovaní
a zabití počas Druhej svetovej vojny. Na
tomto pamätníku sme napočítali 98 mien.

7.

V našom meste dnes nežije veľa Židov.
Bernard Cohen je jedným z našich členov
malej židovskej komunity mesta. Pred
odchodom na dôchodok v roku 2005 bol
zubným lekárom.

8.

Pri návšteve miestneho židovského
cintorína sme objavili hrob jeho rodičov Bertu a Hermanna Cohenovcov.
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7. SPRIEVODCA KROK
ZA KROKOM: FILMY

KROK 5

Produkcia videa
Potrebujete vytvoriť svoje vlastné video, čo je dnes možné v mnohých programoch Microsoft Movie Maker, Sony Vegas, Apple iMovie atď. Ak má Vaša škola IT oddelenie
alebo učiteľa, ktorý sa špecializuje na video, potom ho kľudne oslovte, aby Vám
pomohol so záznamom rozhovorov.

TIPY!

DÔLEŽITÉ!

1. Zhromažďovanie 	Zhromaždite svoje materiály a umiestnite ich do jedného priečinka
		
• Obrázky
		
• Videoklipy
		
• Zvukové súbory
		
• Zvukové efekty

Na konci filmu musíte uviesť bonusy, ktoré obsahujú:
•	Mená študentov, ktorí sa tvorby filmu zúčastnili,
•	hudbu, ktorú ste použili,
•	použité fotografie a filmové záznamy, zdroje a bibliografiu.

2. Import

Opäť - prosím NEkradnite hudbu a fotografie, ale hľadajte hudbu
a fotografie, ktoré sú bez autorských práv. Dobrým východiskovým
bodom je bezplatný hudobný archív pre hudbu ako Flickr CC
alebo Wikimedia Commons pre fotografie. Prosím, oboznámte
sa s rôznymi licenciami príslušných diel. Nakoniec by mala
bonusová časť Vášho filmu obsahovať aj poďakovanie tým ľuďom
a inštitúciám, ktorí Vám pomohli - Váš učiteľ, mestská knižnica,
židovská komunita alebo ktokoľvek, kto pomáhal pri výskume.

		
3. Usporiadanie
		
		

•	Otvorte softvér a uistite sa, že máte prístup k „importu“
materiálov, ktoré ste zhromaždili do svojho softvéru.
•	Importujte všetky materiály, aby ste ich mohli usporiadať do
pripravovaného filmu.
•	Váš softvér bude mať „časovú os“ alebo „okruh projektu“, kde
môžete usporiadať materiály počas tvorby filmu.
•	Najprv nahrajte rozprávanie, a to rýchlosťou a tónom ktoré si
želáte, a potom pridajte materiály.
•	Po dokončení rozprávania pridajte svoje obrázky, fotografie,
zvukové súbory, video klipy a zvukové efekty.

POČAS TOHTO PROCESU NEZABUDNITE ZMENY ČASTO UKLADAŤ!
4. Konvertovanie
		
		

Zašlite e-mail koordinátorovi Vašej krajiny s odkazom na
prácu spolu s Vaším menom, mestom kde žijete, názvom
školy a menom Vášho učiteľa.

•	Finalizujte svoj film do súboru .MOV alebo .MP4.
•	Hotovú verziu uložte do svojho počítača.
•	Uložený súbor môžete zdieľať online: nahrajte film na YouTube.
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8. SPRIEVODCA KROK ZA KROKOM: PROFIL CINTORÍNA

Čo zahrnúť do
profilu cintorína
Keď ste si vybrali cintorín a tému,
o ktorej by ste sa chceli dozvedieť
viac, postupujte nasledovne:

Do procesu vytvárania profilu sa môže zapojiť
viacero študentov:
•	Niekto môže urobiť historický výskum
(učitelia budú musieť pomáhať a prípadné
otázky k historickej problematike môžete
konzultovať aj s tímom Centropa).
•	Niekto môže vyhľadať a naskenovať
fotografie, ktoré upravíte cez photoshop.
Budú vyzerať lepšie.
• Ostatní môžu tvoriť a písať rôzne časti textu.
•	Niekto môže byť „technický človek“ a robiť
správu obsahu, vkladať všetky materiály do
šablón a pod.
• Ďalší môžu prekladať texty do angličtiny.
VEZMITE PROSÍM NA VEDOMIE:
•	Profil by mal byť vo Vašom materinskom
jazyku s anglickým prekladom.
•	Profil musia vypracovať a napísať iba
študenti, nie ich učitelia alebo odborníci.

KROK 1

KROK 3

Vytvorte si svoj web pomocou webových
stránok Google. Toto je šablóna, ktorú
môžete použiť, aby ste sa inšpirovali. [link:
https://sites.google.com/d/1VHjoUP2rv0n7RoDCHPq6aHVq3ca4VrY/p/1fSMSWZQYT0
NEskdGSE3Ty2iXn_9A2lSL/edit] Nemusíte sa
striktne držať tejto schémy, môžete vytvárať
webovú stránku tak, ako chcete.

Zhromaždite svoj výskum a rozhodnite sa pre
všeobecný obsah svojho profilu cintorína. Pri
jeho vytváraní máte veľa možností. Napríklad:

DÔLEŽITÉ: Uistite sa, či ste ešte na webe
nič nezverejnili. Ak máte prácu hotovú,
pošlite odkaz iba kolegom študentom,
Vašim učiteľom a nám.
KROK 2
Ako skupina: preskúmajte čo najviac informácií
o židovskom cintoríne a židovskej histórii
mesta. Niekoľ ko tipov nájdete v sprievodcovi
ESJF, kde sú užitočné odkazy potrebné pre
výskum.

a)	Veľmi krátky popis židovského cintorína
(lokalita, vek) *
b)	Židovská história mesta *
c)	História cintorína *
d)	Napríklad: hroby
e)	Symboly / dekorácie
e)	Životopis niekoho, kto je tu pochovaný,
alebo analýza jeho hrobu
f)	Židovský cintorín dnes *
g)	Židovská komunita dnes *
h)	Médiá o židovskom cintoríne
i)	Literatúra *
j)	Webové odkazy *
k)	Poznámky *
Poznámka: Obsah môžete upravovať a samozrejme
pridávať aj ďalšie body! Ale nezabudnite vždy zahrnúť
body označené *
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8. SPRIEVODCA KROK ZA KROKOM: PROFIL CINTORÍNA

KROK 4

KROK 7

Keď sa rozhodnete, čo by malo byť súčasťou
obsahu, rozdeľ te jednotlivé časti profilu cintorína
medzi členov Vašej skupiny. Začnite upravovať
šablónu na Google Disku. Ak kliknete na pravej
strane v časti „VLOŽIŤ“ môžete pridať fotografie,
obrázky, mapy, obsah a oveľa viac. Ak kliknete
na „STRÁNKY“, môžete dokonca vytvoriť
podstránky. Určte niekoho, kto bude mať na
starosti šablónu. Za výskum fotografií by mohol
byť tiež zodpovedný niekto iný a rovnako aj za
sledovanie autorských práv.

Vložte svoje výsledky do šablóny profilu a uistite
sa, že všetky písma majú rovnakú veľ kosť a štýl.
Nahrajte svoje obrázky, fotografie alebo mapy
a nezabudnite pridať malý popis, čo na nich
môžeme vidieť.

KROK 5

Nakoniec by mala bonusová časť Vášho profilu
židovského cintorína obsahovať poďakovanie
všetkým ľuďom, ktorí Vám pomohli s výskumom.

Ak na internete nenájdete žiadne informácie,
môžete urobiť s niekým rozhovor. Napríklad s
odborníkom z múzea alebo archívu a výsledky
zapíšte do textu. Prosím nezabudnite, že
rozhovor nestačí na vytvorenie profilu cintorína.
Môžete skúsiť nájsť aj niekoho, koho príbuzný
je tu pochovaný a s kým by ste sa mohli
porozprávať.

Nezabudnite tiež pridať všetky svoje zdroje
(literatúru, odkazy, atď.) Umiestnite to na konci
projektu.

KROK 8

KROK 9
Zašlite e-mail koordinátorovi Vašej krajiny s
odkazom na Vašu prácu spolu s menom, mestom
kde žijete, názvom školy a menom Vášho učiteľa.

Môžete byť kreatívni, ale vždy sa obráťte na osobu,
s ktorou robíte pohovor, či súhlasí s uverejnením
jej príbehu a rozhovoru. Pošlite respondentovi na
kontrolu text, ktorý ste napísali.

KROK 6
Po dokončení písania obsahu musí niekto preložiť
texty do angličtiny. Poproste učiteľa angličtiny,
aby dôkladne skontroloval gramatiku a slová.
Ukážte texty aj Vášmu učiteľovi histórie, aby
skontroloval fakty a historickú presnosť.
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9. SPRIEVODCA KROK ZA KROKOM:
ONLINE BROŽÚRA

Proces vytvárania brožúry môže zahŕňať prácu viacerých študentov:

KROK 1

•	Niekto môže urobiť historický výskum (učitelia budú musieť pomáhať a
prípadné otázky k historickej problematike môžete konzultovať
aj s tímom Centropa).
•	Iní vyhľadajú a naskenujú fotografie, ktoré upravia cez photoshop,
budú vyzerať lepšie.
•	Ostatní môžu písať texty.
•	Niekto môže byť grafický dizajnér a môže vytvoriť dizajn brožúry,
ďalší môže spájať všetky materiály dohromady.
•	Iní môžu prekladať texty do angličtiny.

Pozrite sa na tento príklad najlepších postupov, Zsidó
Temető Zine, ktorý vytvorila Haver, mimovládna organizácia
z Maďarska. Nerobte si starosti, ak jazyku nerozumiete. Malo
by Vás to inšpirovať. Rozhodnite sa, o ktorom cintoríne nám
chcete povedať. Položte si nasledujúce otázky, ak ste cintorín
navštívili:

VEZMITE PROSÍM NA VEDOMIE:
•	Brožúra by mala byť vytvorená vo Vašom materinskom jazyku
s prekladom do angličtiny.
•	Brožúra musí byť vypracovaná a napísaná výhradne študentmi.
Nie učiteľmi alebo odborníkmi.

1. Čo by ste chceli vedieť o cintoríne? Aké sú dôležité
dátumy a fakty?
2. Aká je história cintorína?
3. Aká je situácia dnes?
4.. Prečo je cintorín zaujímavým miestom na návštevu?
5. Čo môžete vidieť / dozvedieť sa počas svojej návštevy?
6. Čo je zaujímavé pre ostatných študentov?
7. Ako by mala vyzerať titulná strana Vašej brožúry? Ako by
vyzerala zaujímavo?
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KROK 2
Začnite robiť výskum a výsledky ukladajte do
samostatného textového dokumentu. Určite
skontrolujte zdroje a zapíšte si tie, ktoré ste
použili. Ak si nie ste istí, či môžete zdroje
použiť, opýtajte sa svojho učiteľa alebo nás.
KROK 3

	Nakoniec bonusová časť Vašej brožúry by
mala obsahovať poďakovanie ľuďom, ktorí
Vám pri tvorbe brožúry pomohli. Uveď te zdroj
každej fotografie a textovej položky, ktorú ste
použili.

Je to brožúra. Nie je to kniha.
Príliš veľ kým množstvom informácií iba zmätiete
čitateľov a stratí sa tým hlavná myšlienka
brožúry.

Následne nahrajte brožúru na ISSUU.

Začnite písať krátky text do svojej brožúry.
Brožúra by nemala obsahovať príliš veľa textu.
Na stránku napíšte iba pár viet, ktoré by mali
byť priložené k fotografickému materiálu
a mali by obsahovať najdôležitejšie informácie.

Vytvorte si bezplatný účet na ISSUU. Mali
by ste si vytvoriť účet, ktorý môžete použiť ako
skupina. Môžete požiadať o pomoc svojho
učiteľa.

Pokiaľ je to možné, navštívte židovský cintorín
a urobte niekoľ ko fotografií. Ak cintorín nie
je sprístupnený, potom vyhľadajte fotografie
online. Vyberte tie najlepšie na ilustráciu
písaného textu.

KROK 6

KROK 4

9. SPRIEVODCA KROK ZA KROKOM:
ONLINE BROŽÚRA

stránku vložte maximálne 1 - 2 fotografie.
Každá strana by mala mať sprievodný krátky
text. Vaša brožúra by mala obsahovať približne
500 slov.

Začnite vytvárať dizajn brožúry. Otvorte slovný
dokument a vytvorte si svoj vlastný koncept.
Brožúra by mala mať dĺžku približne 12 - 16
strán (1. strana: titulná strana, jej zadná časť:
môže obsahovať napríklad pokyny), na jednu

KROK 5

Zašlite e-mail koordinátorovi Vašej krajiny
s odkazom na Vašu prácu spolu s menom,
mestom kde žijete, názvom školy a menom
Vášho učiteľa.
KROK 7
Zašlite e-mail koordinátorovi Vašej krajiny
s odkazom na Vašu prácu spolu s menom,
mestom kde žijete, názvom školy a menom
Vášho učiteľa.
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