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„Židovský h řbitov“  

• Popis místa – instrukce pro učitele 

Pokud se vydáme ze stanoviště „Skalky – Mokřady“ zpět na polní cestu a po ní  půjdeme 

severozápadním směrem úvozem, narazíme na podmáčené rozcestí a jeden z mnoha 

potůčků. Zbývá už jen pár metrů mírného stoupání a jsme na dalším stanovišti - 

„Židovský hřbitov“, který je opravdu významným místem. Existence hřbitova je doložena 

v prvních zmínkách o židovském obyvatelstvu ve Stráži kolem poloviny 13. století. 

Poslední židovské pohřby se zde konaly před 2. světovou válkou. Bylo tu několik set 

náhrobků. K údajně nejstarším patřily náhrobní kameny ze 14. století. V období 

holocaustu a v poválečných letech byly náhrobky ve velkém počtu  rozkradeny. 

V současné době je hřbitov   upraven. Je možné si prohlédnout ohradní zeď se sloupy 

někdejší brány a dvacet jedna náhrobních kamenů, z nichž už je jen 8 čitelných. Náhrobky 

jsou vyrobeny z místní hrubozrnné žuly, která velmi rychle  podléhá zvětrávání. 

Historická fakta  jsou zaznamenána i na informační tabuli zdejší naučné stezky. 

Okolí hřbitova nabízí  pestrou skladbu vegetace. Rostou zde drobné keříčky jahodníku 

obecného, sněženka podsněžník, bledule jarní, violka vonná, sasanka hajní, sedmikráska 

obecná i smetánka lékařská. Dominantní jsou však rozkladité listnaté stromy –buk lesní, 

lípa srdčitá a jasan ztepilý. Za jehličnany můžeme uvést jalovce a smrk ztepilý. U 

kamenité zídky se může vyhřívat ještěrka obecná,  slepýš křehký i zmije obecná. 

V opadaném listí se líbí ropuše obecné a ježkovi západnímu, kterého je možné pozorovat 

na upravených místech především v podzimním čase. Kuna lesní,  veverka obecná, krtek 

obecný a další živočichové, hlavně zpěvní ptáci a sovy  využívají dutiny starých stromů.  

• Obrazová dokumentace 
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• Zadání: 2. - 5. ročník –  celoročně 

 Putování za historií 

• Cíl 

 Seznámit žáky s historií židovského osídlení. Zjistit, z jakého kamene jsou náhrobní 

 kameny vyrobeny. Sběr kamenů a bylin.   

• Pomůcky 

 karta nebo notýsek, tužka, nožík, sáček na přírodniny, desky na rostliny do herbáře, 

 fotoaparát, atlas rostlin 

• Karta – určena pro práci venku (individuální i skupinová práce) 

• Pracovní list – určen pro práci ve třídě (individuální i skupinová práce) 

• Hodnocení 
      Učitel si zvolí bodové hodnocení na kart ě /průběžné hodnocení/ a v pracovním listě     
      /konečné hodnocení/ podle momentální situace v ročníku (nové učivo, opakování,  
      prověřování apod.).  
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1 Jak se chováme na hřbitově? 

Napiš 3 správné možnosti. 

 

 

 

 

2 Spočítej a zapiš všechny 

náhrobní kameny vlevo od 

vstupní brány. 
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