
Na návštěvě v Židovském muzeu Praha 

V pátek 20. listopadu 2020 jsem se v hodině dějepisu se studenty 1.E virtuálně přenesla 

do Prahy. Na společné online výpravě jsme se vnořili do dějin judaismu. Díky naším průvodkyním 

Zuzaně Pavlovské a Martině Kutkové jsme se dozvěděli mnoho informací ze života židovské 

komunity, např. kdy dostává chlapec či dívka své jméno, jak vypadá židovská ortodoxní 

domácnost, či zda se mohou židé rozvádět. Při našem putování jsme ale nezapomněli ani 

na posilnění těla a nahlédli do židovského stravování, které je pro nás velmi netradiční, a to nejen 

úpravou pokrmů, ale také samotným sháněním košer potravin. Hodina utekla velmi rychle a my se 

opět vrátili z online světa domů. 

Rádi bychom touto cestou poděkovali všem, kteří se na přípravě pořadů pro studenty 

podílejí.  

Mgr. Kateřina Kouřilová 

vyučující německého jazyka a dějepisu 

Postřehy studentů: 

Kristýna Jurkovičová 

Bylo skvělé se spojit s někým kdo tomu rozumí a věnuje se tomu. Dozvěděla jsem se spoustu 

věcí, které jsem dřív nevěděla, např. jak byli muži oblečeni při čtení Tóry, nebo jak chlapec dostane 

své jméno. Bylo by fajn si takovou přednášku zase někdy zopakovat. Hodně mě překvapilo, že už 

ve 13 jsou považováni za dospěl, anebo že mají "určené" jak se stravovat. Přednáška mě bavila a 

zaujala mě. 

Šimon Chytil 

Přednáška se mi líbila, byla velmi poučná a zajímavá. Byla o tom, jak se mají židé správně 

stravovat, co je a co není košer, jak se můžeš připojit k církvi. Bylo tam řečeno, kdy je chlapec 

nábožensky dospěl (po Bar mitzvah). Vysvětlili nám, co je to Tóra a kdy se používá. Řekli nám, jak 

by měl být muž při čtení Tóry oblečen v synagoze. Dozvěděli jsme se o tom, jak funguje rozvod 

a svatba. 

Denisa Hovězáková 

Přednáška podle mě byla velice zajímavá a poučná. Dozvěděla jsem se spoustu nových věci 

jako například, kdy děti dostávají svá jména a "rituály", které se u toho musejí plnit. Probíhání 

svateb, oblékání mužů na obřady a průběh různých obřadů, jak to vypadá v židovských 

domácnostech. Zajímavá byla část i se stravou, překvapilo mě, že nemůžou jíst maso a mléčné 

výrobky dohromady. Bylo to opravdu pěkné zpestření hodiny. 



Šimon Hrdý 

Přednáška mi přišla velice užitečná, protože jsem toho doteď o judaismu moc nevěděl, 

myslím, že by každý měl o tomto tématu vědět aspoň základní informace, teď už ohledně téma 

judaismus nebudu za hlupáka. Vždycky jsem věděl o pojmech jako Bar micva nebo tóra, ale nevěděl 

jsem, co přesně znamenají, teď už to vím. Všechny náboženství respektuji, teda až na to, kde 

uznávají za boha "Létající špagetové monstrum". Část o připojení k církvi jsem ale vypustil, jelikož 

jsem silný ateista. Jediná věc, která se mi nelíbila, byla jejich móda neboli styl oblékání, asi jsem ještě 

moc mladý. Přednášející byly velmi energetické, to je taky jeden z důvodů, proč se v mém shrnutí 

neobjevil pojem "nuda". Tuto přednášku hodnotím rozhodně pozitivně. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


