Milí kolegové,
děkujeme za Váš zájem o projekt Zmizelí Langweilovi. Pokud Vás zaujal natolik, že ho chcete využít ve výuce, těší
nás to dvojnásob. Práce na projektu nás hodně bavila a přály bychom si, aby dál obohacovala a přinášela užitek.
V tematice holocaustu jsme se hodně vzdělávaly, ale titul z historie nemáme.
Práci na materiálech nám neplatí ani EU, ani MŠMT, a proto si můžeme dovolit komfort vyhnout se předepsané
podobě materiálů. Nečekejte tedy cíle, kompetence, metody...
Samy z praxe víme, že všechny, i ty velmi inspirativní, metodiky, přípravy od kolegů si předěláváme k obrazu svému.
Proto jsme se rozhodly připravit jen podklady pro práci s minimem našich poznámek a více necháváme na Vás,
abyste je uchopili po svém.
Nechtěly jsme se vydat cestou pracovních listů, ani výkladu učitele. Připravily jsme materiály tak, aby si i Vaši žáci
mohli vyzkoušet práci badatele, tak jako náš tým. My jsme bádali dva roky. Tolik času Vy nemáte. V množství
materiálu byste se asi "utopili". Proto jsme jen vybíraly. Každá sada materiálů se týká jednoho z potomků Salomona
Langweila a je pojmenovaná jeho jménem (Julius, Daniel, Anna, Emil, Františka).

Návrh, jak je možno pracovat se sadami materiálů










Pět sad materiálů umožňuje pojmout práci jako celodenní projekt (tematika holocaustu, badatelství, historie jinak,
než v učebnicích...). Výběrem jen některých sad je možno časovou náročnost snížit.
Animovaný film Klíč života (9 min.) je vhodným úvodem k tematice a film Nejdražší Helenko (14 min.) může být
tečkou za projektem. O filmech více na straně 4.
V případě práce se všemi sadami materiálů žáky rozdělte do pěti skupin. Každé skupině připravte jednu sadu
vytištěnou, či elektronickou verzi v počítači / v tabletech.
Upozorněte je, že sada začíná rodokmenem, který jim pomůže v orientaci v rodině, a textem zadání, který
si musí důkladně pročíst. Ostatní listy jsou pak dokumenty určené k probádání.
Nechte žáky pracovat. Po skončení práce si mohou jít přečíst příslušný roll-up, či na internetu najít webové
stránky projektu http://www.zmizelilangweilovi.zstrmice.cz/ a tam přečíst příslušný text v části RODOKMEN.
Doplní si tak informace, které nebyly součástí jejich badatelské práce.
Ukázalo se, že na práci s jednou sadou materiálů žáci potřebují zhruba jednu vyučovací hodinu. Když pochopí
princip práce, doba se zkracuje.
Po skončení bádání mohou skupiny představit výsledky své činnosti ostatním skupinám.
V případě větší časové dotace, či v rámci celodenního projektu mohou tímto způsobem projít skupinky všech pět
stanovišť.
Přístup k počítačům / tabletům s internetovým připojením:
o u sad 1,2,5 (Julius, Daniel, Františka) počítače nutné nejsou
o u sady 3 (Anna) jsou počítače doporučené; v případě nedostupnosti je může nahradit práce s tabulkou
transportů, která je součástí sady 2 (Daniel) – list 2/10
o u sady 4 (Emil) je přístup k internetu nutný
o u všech materiálů jsou počítače potřebné v případě, že nemáte na škole zapůjčené roll-upy a budete
pracovat s texty na webových stránkách našeho projektu.

Na jaké obtíže při práci se připravit




Menší schopnost dětí číst rukopis.
U mladších dětí činí problémy orientace v několika málo dokumentech psaných v angličtině.
Snižující se úroveň čtenářské gramotnosti je pak problémem největším. Žáci prostudují dokument,
ale nevytáhnou z něj informaci. S tímto jsme se potýkaly i při práci s naším týmem nejvíce. Myslíme si ale,
že nesmíme rezignovat.
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Na závěr připojujeme malou pravopisnou poznámku


Navzdory platným Pravidlům českého pravopisu jsme se rozhodli používat malé počáteční písmeno ve slově žid.
S velkým počátečním písmenem by měly být označeny osoby židovské národnosti. V rodině Langweilově nikdo
takový nebyl. Všichni uváděli národnost německou či českou. S malým počátečním písmenem jsou pak
označovány osoby židovského náboženství. Někteří Langweilové toto vyznání udávali. Tato shoda byla pro nás
rozhodující.

Děkujeme předem za jakoukoli zpětnou vazbu. Zajímá nás, jakou zkušenost jste s našimi materiály udělali, co bychom
mohly vylepšit či jak práci vnímali Vaši žáci.
Jindřiška Waňková (wankova.jindriska@zstrmice.eu)

a

Jitka Löblová (loblova.jitka@zstrmice.eu)

Malé poznámky k jednotlivým sadám materiálů
Rodina Salomona Langweila byla rodinou německou, židovskou, s kořeny v Budyni nad Ohří.

Salomon Langweil (1824-1900)
Salomon Langweil se živil jako obchodník. Měl od Mořice z Lobkovic pronajatý dvůr v Hostěnicích, vedl kupecký krámek
a koželužnu. Salomon vykonával funkci starosty náboženské obce židovské, patřil tedy zřejmě k váženým členům této
židovské obce.
Z osmi dětí Salomona Langweila se dospělosti dožilo a jejich rod pokračuje u pěti z nich.
A právě tito Langweilové dali i jméno jednotlivým materiálům.

I. Julius
(1851 -1935)

II. Daniel
(1855 -1929)
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III. Anna
(1857 -1926)

IV. Emil
(1863-1942)

V. Františka
(1865-1942)
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I. Julius
Na příkladu rodin Erwina a Margarety, je možno s jistou mírou zjednodušení a zobecnění žákům ukázat, že lidé
s vyšším společenským postavením, vzděláním a dostatkem financí měli větší šanci vycestovat včas do bezpečí
a uniknout tak tragickému osudu těch méně šťastných.
Budete-li se s žáky bavit o finančním zajištění, může být zajímavá i informace o výši platů v době první republiky.
„Platové nároky členů vlády upravily zvláštní zákony č. 94/ 1918 Sb. Z. a n. a č. 317/1920 Sb. Z. a n. Podle těchto
předpisů měl předseda vlády roční plat 70 000 Kč a členové vlády 60 000 Kč. K tomu jim náležel tzv. „činovní přídavek“
ve výši 40 000 Kč, předseda vlády a ministr zahraničí pak měli nárok na reprezentační přídavek ve výši 50 000 Kč ročně.
Plat náležel ministrům ještě tři měsíce po skončení funkce. Jen pro srovnání je možno uvést příklady platové hladiny
v některých profesích, neboť za první republiky neexistovala kategorie průměrné mzdy tak, jak ji známe dnes. Jestliže
ministr pobíral měsíčně 5000,-, pak to byl plat v podstatě srovnatelný s univerzitním profesorem. Soukromý úředník si
měsíčně přišel průměrně na 1300,-, horník vydělal kolem 1000,-, pracující v průmyslové výrobě kolem 600- 700,-. Jeho
příjem byl srovnatelný s platem začínajícího učitele. Ve 30. letech byla nejlépe placeným činoherním umělcem
v Národním divadle Olga Scheinpflugová, jejíž roční gáže činila 70 000,-.“
Zdroj - Vláda České republiky: Období první republiky 1918 - 1938 [online]. Praha: Vláda České republiky, 2016 [cit. 2016-04-06]. Dostupné z:
http://www.vlada.cz/assets/Obdobi-prvni-republiky-1918.pdf

Na straně 3/12 žáci najdou zmínku o Erwinově nadstandardním měsíčním platu - 22 000 Kč, který pobíral jako centrální
ředitel Pečecké rafinerie cukru.

II. Daniel
Práce s těmito materiály ukazuje, že vzpomínky pamětníků jsou sice nezastupitelným zdrojem informací, ale je
nutno k nim přistupovat jako ke svědectví subjektivnímu, jak výběrem informací, tak i jejich hodnocením. Je tedy
ideální, můžeme-li dohledat dokumenty, které by nám informace získané ze svědectví buď potvrdily, vyvrátily,
či jen zpřesnily.
Tabulka transportů členů rodiny Langweilovy do/z Terezína vychází z písemných pramenů, je tedy zdrojem
směrodatnějším, než například svědectví pro Židovské muzeum Praha, ve kterém nalézáme nepřesnosti. Nechte žáky
porovnat informace z obou těchto listů. Lze případně poté diskutovat, proč se ve svědectví objevuje výhradně Osvětim
jako cíl transportů.

III. Anna
Příběh Küchlerů a Schindlerů ukáže žákům, že problém uprchlíků není pro nás nový.
K tematice uprchlíků ze Sudet je možno najít hodně podnětů v knize autorky Mileny Jesenské, Nad naše síly - Češi, Židé a Němci
1937- 1939. Jedná se o reportáže a úvahy otištěné v Peroutkově Přítomnosti. Elektronickou verzi dvou textů nabízí i Britské listy http://blisty.cz/art/24292.html Přítomnost 36 (1938) a http://blisty.cz/art/24294.html Přítomnost 41 (1938)

Díky práci s databází holocaust.cz se žáci mají možnost seznámit s velmi přínosným nástrojem pro badatele.
Při této příležitosti může pedagog žákům ukázat i Jmenné vyhledávače bývalých vězňů Památníku Terezín
(http://www.pamatnik-terezin.cz/cz/historie-sbirky-a-vyzkum/vyzkum).
K Nicholasi Wintonovi možno více najít - FRANKL, Michal a kolektiv autorů. Naši nebo cizí?: Židé v českém 20.století. První. Praha:
Židovské muzeum v Praze - Institut Terezínské iniciativy, 2013. Či elektronické verze: http://www.nasinebocizi.cz/wpcontent/uploads/2014/02/4-06_Vystehovalectvi.pdf
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IV. Emil
Příběh Marie, v rodině přezdívané Minda, ukazuje, že cesta do bezpečí byla někdy složitější. Židé, kteří našli
útočiště v Paříži, se brzy museli vydat na další cestu kvůli obsazení Paříže Němci v červnu 1940. Tentokrát přes
Portugalsko za moře.
Robertův osud dává možnost otevřít i téma legionářů v Rusku a představení Vojenského ústředního archivu jako
dalšího zdroje informací pro badatele.

V. Františka
Příběh Heleny a Josefa v sobě skrývá možnost, jak žákům ukázat problematičnost plošného odsunu obyvatel
německé národnosti. Jak krutá může být kolektivní vina. Ve prospěch německé rodiny Josefa Waňka podali
svědectví mnozí. Ale co kdyby to neudělali?
Na úrovni spekulací asi bude část dopisu Alžběty (list 11/11), Heleniny neteře, který adresovala tetě 7. 7. 1946.
Je možno rozvinout debatu, proč asi Waňkovi začali uvažovat o odchodu, když k němu nebyli odsunem nuceni.

film - Klíč života
Krátký animovaný film, který nás v devíti minutách provede osudy židovského obyvatelstva
v Čechách a na Moravě krátce před a během druhé světové války.
Film pomocí symbolů představuje dramatické mezníky naší historie - Mnichovskou dohodu,
okupaci Československa a následně vznik Protektorátu Čechy a Morava.
Žáci mohou na základě filmu vyhledávat pojmy spojené s židovským náboženstvím, např. kipa,
jad, synagoga. Je možné zaměřit se a vyhledat si více informací ke křišťálové noci.
Dále mohou žáci pracovat s dobovými texty vyhlášek, zákazů a omezení, které se staly nástrojem útlaku a perzekuce.
Osvětimskou selekci lze vysvětlit pomocí vzpomínek pamětníků (rozhlasové příspěvky, vzpomínky v knižní podobě) – jak
probíhala, kdo ji vedl, kdo byl J. Mengele.
Osvědčeným startem pro konverzaci jsou i asociační mapy – téma lze uchopit pomocí obecných pojmů jako je svoboda,
nenávist, sociální vyloučení apod. Další možností je navázat na současnou situaci, použít pojmy jako je xenofobie,
neonacismus, antisemitismus a další.

film - Nejdražší Helenko
Dopisy - tiší svědkové, kteří nám přes propast desetiletí vyprávějí, jak se pro židy
postupně zmenšoval svět, až nezbylo mnoho, někdy nic. Pojďme je otevřít,
naslouchat jim a chvíli tu zase být s Františkou, Alicí a Helenou Langweilovými.
Film pracuje s kontrastem křehkých výpovědí dopisů a strohé nelidské vyhlášky,
která bere, to co těší. V dopisech čteme, co Františce, Alici a Marii dělalo radost a
někdy i v rozmezí několika týdnů následuje vyhláška, která jim tuto radost bere.
Vyhlášky je omezovaly, braly lidskou důstojnost a uzavíraly do ghett, které sice zdi neměly, ale úniku z nich nebylo.
Promítání filmu může předcházet uvažování o lidské důstojnosti, o právech člověka, o tom, co žáky těší, co dává jejich
životu smysl. Množství vyhlášek pro žáky srozumitelně rekapituluje například báseň Petra Ginze - Dnes je jasno už všem
lidem (dostupné na internetu).
Na následujících stranách (5,6) najdete úryvky dopisů a texty vyhlášek. Jednou z možností práce je přiřazovat texty
vyhlášek k dopisům, kterých se týkají.
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Nejdražší Helenko – úryvky z dopisů



2. dubna 1939 - Friedl žije zcela normálně, vychází ven, také do kavárny a má hodně návštěv.



19. května 1939 - Naše procházky s Friedlem nejdou moc daleko, většinou jdeme jen do Belvederu,
nebo do Stromovky.



7. dubna 1940 - Dnes dopoledne jsem byla na procházce v Jelením příkopu pod Hradem, abych
se podívala na medvědy.



15. dubna 1941 -Ta mladá zeleň, kterou jsme mohly obdivovat vně parků, působila blahodárně na naše
oči a ještě víc na naši duši.



10. října 1939 - Rádio už nemám a chci si vypůjčit klavír, abych mohla občas brnkat.



11. dubna 1940 - Já jsem si zase koupila šicí stroj, velmi dobrý stroj značky Singer, za 300 Kč. Levně,
že?



12. listopadu 1940 - Strýc Emil je, bohudíky, zdravý a vypadá dobře. Půjčil mi svůj gramofon a mnoho
pěkných desek.



15. listopadu 1941- Opravdu jsme Ti chtěli s tím nákupem kabátu pro Waltera pomoct, ale bohužel,
jak jistě víš, nesmíme osobně nic nakupovat. Přispěju Ti alespoň malou částkou, aby Tě vyšel levněji.



10. května 1941 - 30. dubna jsme se přestěhovali. Teď už jistě chápeš, co to pro nás znamená. Nebylo
to vůbec snadné, neboť teď panuje velká nouze o byty a my jsme i přes vyčerpávající hledání nemohli
absolutně nic najít.



4. prosince 1941 -Včera večer jsme měla škytavku. Víš, co to znamená? Člověk si to vykládá tak –
někdo na mě myslí a kdo by to mohl být jiný než moje Helenka? Předsevzala jsem si, že Ti hned druhý
den napíši. A hned nazítří ráno přišel balík, jehož obsah mě téměř dojal k slzám. Vždyť koupit takové
dobroty je pro nás už nemožné. Děkuju Ti, milé dítě, z celého srdce, je to přece jen dnes drahá legrace
a muselo Tě to, stát, Helenko, mnoho peněz všechno to obstarat. Při každém našem soustu na Tebe
budeme myslet. Ještě jednou moc a moc děkujeme.



7. listopadu 1941 - Tady je momentálně trochu klidu, protože transporty byly na neurčitou dobu
zastaveny. Někteří říkají, že do dvanáctého, někteří do ledna, února, ale i do března. Registrace
ale pokračuje, Kettnerovi a my jsme už také registrováni. Nerozčiluj se nad tím, prozatím jsme ještě
tady a mimo to u všech je značně nejisté, zda na ně dojde.
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Nejdražší Helenko – texty protižidovských nařízení

5. srpna 1939 - Židé smějí navštěvovat hostinské provozovny jen tehdy, mají-li tyto podniky zvláštní
prostory přístupné jen židům.

srpen 1940 - Židům je definitivně zakázán vstup do všech kaváren a restaurací.
květen 1940 - Židům je zakázán vstup a jakékoliv prodlévání ve veřejných sadech a zahradách.

23. září 1939 - Židé musí okamžitě odevzdat rozhlasové přijímače.

leden 1942 - Židé musí odevzdat šicí stroje.

1941 - Židé musí odevzdat gramofon a gramofonové desky.
březen 1941- Židé nesmí dostávat šatenky. Jsou odkázáni na získávání obnošeného šatstva.
5. května 1940 - Všichni neárijci, kteří bydlí v obecních domech, obdrží s okamžitou platností výpověď.

září 1941 - Židům, kteří dokončili šestý rok života, je zakázáno objevovat se na veřejnosti bez židovské
hvězdy.

Židé jsou vyloučeni z přídělů cukru, luštěnin, ovoce všeho druhu, sušených plodů, marmelád a džemů,
sýrů, cukrovinek, ryb, drůbeže, zvěřiny, cibule, kávy. - červen-prosinec 1941

červenec 1939 - Židovští studenti jsou vyloučeni z německých škol.
srpen 1940 - Židovští studenti jsou vyloučeni z českých škol.
srpen 1942 - Ze škol jsou vyloučení také židovští míšenci.
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