
Metodická príručka pre 
základné a stredné školy 

Ako učiť  
o holokauste 

dnes?

Holokaust
nebol!



Úvod

Nebezpečenstvo jediného príbehu 

Príbeh jedného dievčaŤa

Fotografia ako nástroj propagandy

Nesúď podľa obalu

Báseň z hrobu

PamäŤ a jej reflexia v slovenskej literatúre

Svedectvo jednej rodiny

„Aký zločin spáchala?”

Holokaust sa začal skôr

Nijaká iná strana nejestvuje!

Od predsudkov k diskriminácii

PamäŤ si ty

Život v nacistickom Nemecku po roku 1935

2

3

9

14

20

24

29

35

41

46

55

61

74

82

Obsah



2

úvod

Milé učiteľky, milí učitelia,

v rukách držíte metodickú príručku pre základné 
a stredné školy Holokaust nebol: Ako učiť  
o holokauste dnes? Ponúka výber najlepších 
vyučovacích aktivít, ktoré vznikli v rámci  
e-learningového projektu Holokaust ako  
nástroj výchovy k postojom, ktorý niekoľko 
rokov realizuje Nadácia Milana Šimečku pre 
učiteľov a učiteľky z celého Slovenska.

Metodická príručka je unikátna vo viacerých 
smeroch. Už názvom sa snažíme trochu provo- 
kovať a reflektovať spochybňovanie historických 
udalostí v súčasnej dobe hoaxov a dezinformácií. 
Vybrané aktivity preto nie sú len historickým 
exkurzom do obdobia nacistického Nemecka, 
druhej svetovej vojny či Slovenského štátu. 
Všetky aktivity prinášajú aktualizačné momenty, 
pracujú s prepojeniami na témy extrémizmu 
a diskriminácia rôznych skupín či osôb v súčas-
nosti. V neposlednom rade je príručka unikátna 
v tom, že sa jedná o prvý súbor aktivít venova-
ných danej téme, ktorú vytvorili samotné učiteľky 
a učitelia z praxe. 

Do publikácie sme vybrali 13 vyučovacích aktivít, 
ktoré sa dajú využiť na hodinách Dejepisu,  
Občianskej náuky, Slovenského jazyka a literatúry 
či Etickej výchovy. Jednu z aktivít sme pripravili 
aj pre potreby Anglického jazyka a literatúry. 

Aktivity sú v príručke zoradené podľa vekovej 
náročnosti. V prvej polovici nájdete aktivity re-
alizovateľné na druhom stupni základných škôl. 
Tie sa zameriavajú najmä na témy vzniku pred-
sudkov a mechanizmov diskriminácie na príkla-
doch z minulosti a súčasnosti. Aktivity zoradené 
na konci príručky sú náročnejšie a ponúkajú 
simulačné hry, prácu s obrazovým materiálom 
a primárnymi zdrojmi a umožňujú žiakom viesť 
kritickú diskusiu o minulých a súčasných for-
mách extrémizmu a radikalizácie spoločnosti.

Na začiatku každej aktivity sme pripravili krátku 
anotáciu, ktorá vám umožní rýchlu orientáciu  
v jej hlavnej téme. Jednoduché symboly ozna-
čujú odporúčaný ročník, navrhované vyučo- 
vacie predmety a časový rozsah aktivity. Ciele  
a pomôcky vám uľahčia prípravu na vyučovaciu 
hodinu. Pri každej aktivite sme pripravili podrobný 
postup, tipy od autorov a autoriek a prílohy, 
ktoré potrebujete na jej realizáciu. 

Veríme, že metodická príručka ponúkne dostatok 
možností na reflexiu (nielen) témy holokaustu  
vo vašej škole. Budeme radi, ak jednotlivé  
metódy a témy umožnia otvoriť diskusiu vo vašich 
triedach a atraktívnym spôsobom predstavia 
aktuálne témy diskriminácie vašim žiakom.

V mene autorského tímu

Andrej Návojský,
editor metodickej príručky Holokaust nebol:  
Ako učiť o holokauste dnes?



3

vcítiť sa do života detí z iného kultúrneho 
prostredia a iných krajín;  

vedome pracovať s vlastnými stereotypmi 
a pomenovať ich príčiny;

zoznámiť sa s príbehmi rovesníkov,  
ktorí aktívne menia veci okolo seba;

diskutovať o nebezpečenstve jedinej  
perspektívy a utvárania si predstáv  
na základe obmedzených informácii. 

pero, papier, projektor a počítač (nie nutne), 
video „The danger of a single story“ 
(„Nebezpečenstvo jediného príbehu“). 

Link: https://www.ted.com/talks/chimamanda_ 
adichie_the_danger_of_a_single_story. 
(v nastaveniach sa dajú zvoliť české titulky), 
fotografie (Príloha 1, môžete ich vytlačiť alebo 
premietnuť); šablónu (Príloha 2) a texty z prilože- 
ných príloh (Príloha 3) podľa počtu žiakov.  

POMÔCKYCIELE

Aktivita citlivo približuje tému  
stereotypov a predsudkov. Využíva 
rozličné formy a metódy, ako  
práca s fotografiou, tvorba básne  
či využitie inšpiratívneho videa.  
Nie je zameraná na odsudzovanie 
stereotypov, skôr smeruje k vedomej 
práci s nimi a poukazuje na nebez-
pečenstvo, pokiaľ sa pre nás stanú 
„jediným príbehom“ o svete.

ANOTÁCIA

Nebezpečenstvo 
jediného príbehu

7. – 9. ročník ZŠ
(1. – 2. ročník SŠ – aktivitu 
je možné prispôsobiť veku 
výberom zdrojov)

Etická výchova, 
Občianska náuka, 
Slovenský jazyk 
a literatúra

90 minút
(čas sa dá skrátiť zmenou 
zdrojov, skrátením šablóny 
pre báseň)
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POSTUP

Žiakom ukážte (cez projektor alebo farebne vytlačených) 5 rôznych fotografií mladých ľudí 
z rôznych krajín s popisom (meno, krajina, vek) z Prílohy 1. Pri každej fotografii sa zastavte, 
a opýtajte sa detí na ich informácie o danej krajine a živote v nej. Niektoré zapíšte na tabuľu. 

POZNÁMKA
Môžete použiť fotografie z prílohy, ale v tejto fáze je možné 
materiály akokoľvek obmeniť, je však potrebné nájsť dostatok 
hodnoverných zdrojov a príbehov mladých ľudí. 

Rozdeľte žiakov do piatich skupín, do každej skupiny rozdajte jednu fotografiu mladého 
človeka z prílohy spolu s krátkym popisom (meno, vek, krajina pôvodu). 

Požiadajte skupiny, aby sa na chvíľu v úplnej tichosti zamysleli nad nasledujúcimi otázkami. 
Dajte im na to čas aspoň 7 minút:

Ako na vás pôsobí človek, ktorý je na fotografii? Čo asi cíti? 

V čom by sa jeho život mohol odlišovať od toho vášho? A v čom je jeho život podobný?

Myslíte, že sa v živote stretol s nejakými problémami? Myslíte, že sa mu ich podarilo 
prekonať?

Vyzvite skupiny, aby sa podelili so svojimi predstavami. 

Povedzte deťom, že dnes sa budete venovať písaniu „biografickej básne“ o fotografiách, 
ktoré majú pred sebou. 

6. Vysvetlite deťom koncept biografickej básne – ide o báseň, ktorú môžeme napísať podľa 
nejakej šablóny. Predneste deťom biografickú báseň, ktorú ste napísali sami a ukážte im 
šablónu na premietačke (Príloha 2), prípadne rozdajte šablóny deťom. 

POZNÁMKA
V tejto fáze je potrebné vysvetliť deťom biografickú báseň naozaj 
dôsledne. Je potrebné zdôrazniť to, že musia využiť svoju predstavi-
vosť a že je jasné, že informácie, ktoré majú, nie sú dostatočné. Tiež 
je dobré zdôrazniť možnosť byť kreatívny – je dobré držať sa šabló-
ny, ale je možné prehodiť poradie riadkov, vymyslieť rýmy, či použiť 
úplne iné frázy. K tomuto je tiež dobré dať príklady (napr. kde býva – 
býva v... dome, žije na planéte..., býva blízko pri...). 

Príklad autobiografickej básne:

Ivan
Usilovný, prísny, nevyspatý...
Má niekoľko bratov.
Miluje futbal, knihy a svojich priateľov.
V tejto chvíli je trochu nervózny a má trému.
Bojí sa lietania a o budúcnosť ľudstva.
Dokázal vyštudovať vysokú školu a nájsť si prácu, ktorú má rád.
Jeho snom je založiť futbalový klub.
Žije v malej izbe s hojdacím kreslom.

6
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Vyzvite deti, aby sa postavili/posadili do kruhu (najlepšie tak, aby deti s rovnakou fotografiou 
boli pri sebe) a svoje básne predniesli. Ku každému recitujúcemu priraďte jedno dieťa, 
ktoré bude reagovať (napríklad dieťa, ktoré je v poradí hneď po ňom), jednou vetou by malo  
povedať, čo ho na básni najviac prekvapilo alebo mu prišlo zaujímavé. Snažte sa, aby sa 
v tejto časti ešte nerozvinula diskusia aj z časových dôvodov.

Diskutujte so žiakmi na nasledujúce otázky:

Bolo to pre vás náročné? Ktorý riadok bolo pre vás najťažšie vyplniť? Ktorý zasa najľahšie?

Líšili sa nejakým spôsobom básne tých, čo nemali komentár k fotografii, od tých, ktorí 
komentár mali? Prečo to tak bolo? 

Prekvapilo vás niečo na básňach u detí s komentárom? 

Napíšte na tabuľu vetu „Nebezpečenstvo jediného príbehu“. Opýtajte sa detí, ako si túto vetu 
vysvetľujú, aj vzhľadom na predchádzajúcu úlohu. V prípade, že na to zostane čas, pustite 
deťom video „Nebezpečenstvo jediného príbehu“ od Chimamandy Ngozi Adichie (stačí pri- 
bližne do 5:30 – link nájdete v pomôckach).

TIPY PRE UČITEĽA/UČITEĽKU:
Aktivitu je možné rôznymi spôsobmi prispôsobiť veku, času 
a dokonca aj cieľom. 

V tejto verzii sa nachádza aj fotografia a text o Malale – je možné, 
že niektoré deti ju budú poznať, toto môže pridať do diskusie 
ďalšiu vrstvu – s deťmi je možné diskutovať o tom, čo o Malale  
už vedeli a čo bolo v texte nové.  

Príbehy aj fotografie pochádzajú z https://childrenspeaceprize.org/ 
– stránky Medzinárodnej detskej ceny mieru.  

Povedzte deťom, že ich čaká ešte jedna zmena. Niektoré deti budú biografickú báseň písať 
iba s informáciami, ktoré už majú pred sebou. Ďalšie dostanú k fotografii ešte ďalší krátky 
text (Príloha 3), ktorý doplní informácie o človeku, ktorého majú pred sebou. Rozdeľte deti do 
skupín a polovici rozdajte anotácie k fotografiám. 

POZNÁMKA AUTORA
 Vybrané fotky sú všetko fotky držiteľov tzv. detskej ceny mieru 
– príbehy sú preto zväčša o mladých ľuďoch, ktorí v živote 
museli prekonať nejaké prekážky a neskôr sa aktívne zapojili do 
zlepšovania sveta okolo nich.  

Zdôraznite deťom, aby nezačali písať hneď a nechali si dostatok času na premyslenie 
a vcítenie sa do svojich predstáv. Tiež im povedzte, aby začali krátkym brainstormingom, 
aby si napísali svoje myšlienky na „nečisto“. Nechajte deťom dostatok času na napísanie 
biografickej básne, aspoň 30 minút, podporujte ich a pomáhajte deťom, ktoré majú ťažkosti. 

POZNÁMKA
V prípade, že niekto skončí skôr, vyzvite ho, aby napísal takúto 
báseň aj o sebe. 
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https://www.ted.com/talks/chimamanda_adichie_the_danger_of_a_single_story
https://childrenspeaceprize.org/
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Fotografie
PRÍLOHA 1

Michaela “Chaeli“ Mycroftová, 
15 rokov, Južná Afrika

Mohamad al Jounde, 16 rokov, Sýria

Abraham M. Keita, 18 rokov, Libéria

Kehkashan Basuová, 16 rokov, 
Spojené arabské emiráty

Malala Júsufzajová, 16 rokov, Pakistan
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Šablóna biografickej básne
PRÍLOHA 2

Meno        

3 až 4 prídavné mená, ktoré ho vystihujú

Niečo  o jeho rodine

2 až 3 veci, ktoré má rád alebo miluje

Pocity, ktoré má teraz alebo cítil v minulosti 

Čoho sa bojí 

Čo dokázal

Čo by chcel (veci, vzťahy) 

Čo je jeho sen 

Kde býva

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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Krátke texty k fotografiam
PRÍLOHA 3

Kehkashan Basuová, 16 rokov, Spojené Arabské Emiráty
Kehkashan vždy záležalo na ochrane našej planéty. Už ako 8-ročná presviedčala svoje okolie o dôležitosti 
ochrany životného prostredia. Neboli to iba prázdne slová: čoskoro začala aj konať sadením stromov 
a združovaním mladých ľudí s cieľom zbierania a recyklácie odpadu. Ako 12-ročná si založila vlastnú 
organizáciu Green Hope, ktorá sa venuje recyklácii odpadu, sadeniu stromov a informačným kampaniam. 
Do práce tejto organizácie sa zapojilo viac ako tisíc mladých ľudí. Okrem praktických aktivít a medzi- 
národných kampaní napísala aj knihu s titulom „Strom nádeje“, v ktorej mladé dievča premení púštnu 
krajinu na oázu sadením stromov a tým, že presvedčí svojich kamarátov, aby sa zapojili. 

Malala Júsufzajová, 16 rokov, Pakistan 
Malala je z mesta Mingora v severnom Pakistane, kde pôsobí fundamentalistické hnutie Taliban, ktoré 
zakazuje dievčatám chodiť do školy. S podporou otca sa Malala napriek tomu rozhodla, že pôjde aj na 
strednú školu, aby pokračovala vo svojom vzdelávaní sa. Malala sa zúčastnila na mierovom pochode 
organizovanom jej školou, a po tejto skúsenosti začala písať blog, kde opisovala svoju vášeň pre učenie sa 
a útlak Talibanu. V roku 2012 Talibanský ozbrojenec prepadol školský autobus, v ktorom Malala cestovala, 
vyhľadal ju a strelil ju do hlavy. Zo zranenia sa zotavila a jej odhodlanie bojovať za právo na vzdelanie sa iba 
zosilnelo: „Po útoku som mala iba dve možnosti: skončiť alebo pokračovať v mojej misii. A rozhodla som sa 
pokračovať. Vidím to iba takto, dokonca aj smrť podporuje moju misiu a ja sa preto už nemusím báť.“

Michaela „Chaeli“ Mycroftová, 15 rokov, Južná Afrika
Michaela Mycroftová sa narodila s detskou mozgovou obrnou a od malička je pripútaná na vozíku. Sama 
však hovorí, že svoje postihnutie vidí skôr ako príležitosť pracovať na tom, aby ľudia s postihnutím boli 
akceptovaní spoločnosťami po celom svete. Ako 10-ročná spolu so svojimi súrodencami zorganizovala 
kampaň na kúpu motorizovaného invalidného vozíka. Táto kampaň stála na začiatku organizácie, ktorá 
pomohla už viac ako 10 000 ľuďom s postihnutím pri kúpe pomôcok, ktoré im pomáhajú v naplnení ich 
potenciálu. Chaeli okrem iného rada tancuje a v rámci svojej organizácie usporadúva tanečné súťaže  
pre ľudí s postihnutím. 

Mohamad al Jounde, 16 rokov, Sýria
Mohamad vyrastal v Sýrii, ale po vypuknutí občianskej vojny musel s rodičmi utiecť do Libanonu. Počas 
prvých dvoch rokov v Libanone nemohol chodiť do školy a práve tento fakt sa stal inšpiráciou k tomu, 
aby sa rozhodol bojovať za lepšiu budúcnosť pre seba a svojich rovesníkov. Spolu so svojou rodinou 
v utečeneckom tábore založili školu pre Sýrske deti. Pomáhal ju stavať vlastnými rukami a už ako 12-ročný 
v nej vyučoval fotografiu a matematiku. Školu bolo potrebné prebudovať, no teraz už funguje ako nor- 
málna škola pre 200 detí. Mohamad sa naplno venuje svojim najväčším vášňam, ktorými sú fotografia 
a filmovanie. S ich pomocou sa snaží rozprávať rôznorodé príbehy svojich rovesníkov – utečencov. 

Abraham M. Keita, 18 rokov, Libéria
Abraham sa narodil počas Libérijskej občianskej vojny a jeho otec zomrel pri prepade, keď mal Abraham 
iba 5 rokov. Vyrastal v extrémnej chudobe spolu so svojou matkou a súrodencami v najväčšom slame 
v Libérii. Keita mal iba 9 rokov, kedy sa prvýkrát dostal do povedomia – pobúrený vraždou a znásilnením 
13-ročného dievčaťa sa zúčastnil pokojného protestu požadujúceho postavenie vinníkov pred súd. Potom 
bol pozvaný do detského parlamentu, kde pokračoval vo svojich aktivitách. Organizoval ďalšie pokojné 
protesty, kde požadoval od Libérijskej vlády, aby rešpektovala práva detí. V roku 2012 sa jeho snaha 
zavŕšila uzákonením charty práv dieťaťa v Libérii. Okrem ďalších aktivít má teraz Keita aj vlastnú týždennú 
reláciu v rádiu s názvom #ourfuture, kde hovorí o dôležitých témach týkajúcich sa libérijských detí  
a mladých ľudí. 
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pomenovať príklady nariadení Židovského  
kódexu;

vyhodnotiť  dôsledky  Židovského kódexu 
pre každodenný život slovenských Židov 
počas obdobia Slovenského štátu;

nájsť potrebné informácie v texte,  
analyzovať ich a hľadať súvislosti;

spoznať pocity diskriminovaného človeka.

príbeh Ester (Príloha 1) a pracovný list do 
každej skupiny, výkresy, fixky, papieriky 
(podľa počtu žiakov, ktorý zvolíte) s textom: 
Žid/Židovka, notebook a projektor.

POMÔCKYCIELE

Aktivita predstavuje diskriminačné 
nariadenia, ktoré boli obsiahnuté 
v Židovskom kódexe počas Sloven-
ského štátu cez príbeh židovského 
dievčaťa. Približuje teda spomenuté 
zákony cez rovesníčku žiakov a tým 
približuje tému mladým ľuďom  
daného veku. Aktivita pracuje 
s príbehom židovského dievčaťa  
aj so zážitkovými úlohami, ktoré 
sprítomňujú tému do súčasnosti.

ANOTÁCIA

Príbeh jedného 
dievčaŤa

9. ročník ZŠ

Dejepis

45 minút
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V úvode hodiny premietnite žiakom krátky trojminútový film „Porcelánový jednorožec“ 
– na youtube zadajte do vyhľadávania „porcelain unicorn“: https://www.youtube.com/
watch?v=hRMcPJrWm-g

Diskutujte so žiakmi: 

Aké pocity vo vás film vyvolal? V akom období sa odohráva dej filmu? Prečo sa dievčatko 
muselo skrývať? Prekvapil vás záver filmu?

Rozdeľte žiakov do štvorčlenných skupín. Vysvetlite im, čo bude ich úlohou – skupiny 
dostanú text z Prílohy 1. Spoločne si ho v skupine prečítajú a potom vypracujú úlohy 
z pracovného listu: nájdu v textoch konkrétne príklady, ako Židovský kódex ovplyvnil život 
Ester, jej rovesníkov a dospelých. Na záver vypíšu príklady nariadení a spoločne vyhodnotia, 
ktoré z nich považujú za najhoršie pre Ester, pre jej rodičov a ktoré by podľa nich najviac 
ovplyvnili životy samotných žiakov a ich rodín v súčasnosti. Tieto vybrané nariadenia skupiny 
nakreslia vo forme jednoduchého obrázka – piktogramu na výkres.

Po práci (15 minút) vyzvite jednotlivé skupiny, aby prezentovali výsledky svojej práce 
ostatným skupinám. Spolužiaci hádajú, ktoré nariadenia sa skrývajú za piktogramami. 
Skupiny vysvetlia, prečo si vybrali práve dané nariadenie.

Po diskusii rozdajte niekoľkým vybraným žiakom lístočky, na ktorých bude napísané  
Žid/Židovka počas obdobia Slovenského štátu. Neprezraďte zvyšku triedy, čo je na lístočku 
napísané, svoju identitu budú poznať len vybraní žiaci. Pre väčší dopad môžete vybrať žiakov, 
ktorí majú nejaký spoločný znak (farbu trička, nohavíc a pod.). Pri výbere však buďte citliví.

Povedzte žiakom, že budete čítať výroky a tí žiaci, ktorí súhlasia s výrokom, sa postavia. Žiaci 
s lístočkami odpovedajú z pohľadu svojej roly. Žiaci bez lístočka budú predstavovať samých seba.

Čítajte výroky:

Idem do kina na zaujímavý film. 

V kaviarni si dám môj obľúbený zákusok.

Keď je horúci deň, idem na kúpalisko.

Ráno idem do školy.

Nikto nesiaha na môj majetok.

Mám právo v budúcnosti vlastniť podnik. 

Rád sa vyberiem poprechádzať sa večer do parku.

Študujem na vysokej škole podľa vlastného výberu.

Môžem pracovať v budúcnosti v štátnej službe.

Môžem uzavrieť manželstvo s osobou, ktorú milujem.

Nikto nesiaha na moje ľudské práva a slobody.

Necítim diskrimináciu kvôli svojmu pôvodu a viere.
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POSTUP

https://www.youtube.com/watch?v=hRMcPJrWm-g
https://www.youtube.com/watch?v=hRMcPJrWm-g
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REFLEXIA

Diskutujte so žiakmi o pocitoch z realizovaných aktivít:

Ktoré nariadenia zo Židovského kódexu vás najviac prekvapili?

Ktoré ľudské práva a slobody nariadenia Židovského kódexu porušovali? 

Ako by ste sa cítili, keby ste nemohli vykonávať činnosti, ktoré vás bavia?

Čo by najviac zasiahlo vás a vašu rodinu?

Požiadajte žiakov, ktorí mali označenie Žid/Židovka, aby povedali, ako sa cítili pri poslednej 
aktivite. Čo cítili pri čítaní viet, keď si uvedomili, že sa nemôžu ani raz postaviť? Ako sa cítili 
žiaci, ktorí mohli všetko? Dokázali by ste uhádnuť, podľa akého kľúča ste boli rozdelení  
v poslednej aktivite? 

Na záver vyzvite žiakov, aby povedali jednu najdôležitejšiu skúsenosť/zistenie z realizovanej 
aktivity.

3
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Príbeh Ester
PRÍLOHA 1

Dnes som oslavovala 14. narodeniny. Ale... bola to taká smutná oslava. Mama 
mi upiekla bábovku,  potom som si s Rivkou a Miriam prezerala album mojich 
starých fotografií. Ako som listovala a spomínala na staré časy, až mi stislo srdce, 
čo všetko sa odvtedy zmenilo. A to len preto, že sme Židia. Kedysi... kedysi sme 
bývali v peknom dome, otecko mal lekáreň, brat študoval za lekára, ja som chodila 
do školy. A teraz? Oteckovi zobrali lekáreň, arizoval ju pán Mikula, náš bývalý 
zamestnanec. Prečo? Lebo Židia nesmú vlastniť lekárne, podniky, obchody, banky, 
nesmú byť úradníkmi, lekármi, veterinármi, sudcami, advokátmi, pracovať v štátnych 
službách... Zobrali nám aj náš dom a presťahovali nás do tohto malého bytu.  
Otecko teraz sedí doma a trápi sa, z čoho budeme žiť, keď stratil prácu. Aj peniaze,  
čo sme mali v banke, nám zhabali, lebo sme Židia. Ja už nesmiem chodiť do školy  
s ostatnými deťmi, brat, pýcha rodiny, musel odísť z posledného ročníka vysokej 
školy, hoci sa vynikajúco učil, lebo Židia už nemôžu študovať. „Aj tak by som nemohol 
byť lekárom,“ povedal trpko. Stále je zavretý v izbe. Ja viem, že najviac ho vzalo, že 
prišiel o Julku. Boli zasnúbení, ale potom prišlo nariadenie, že Židia a Nežidia nesmú 
uzavrieť manželstvo. Julka ho nechala, lebo: „To nemá perspektívu.“ Je toľko vecí, čo 
nesmieme. Nesmieme ísť do parku, na kúpalisko, do kina, do kaviarne, na výstavu, 
nesmieme mať vlastné spolky, nesmieme cestovať autom, dokonca nesmieme ísť 
na ryby! Čo vlastne smieme?! Bojím sa, že zajtra nám možno aj zakážu dýchať, aby 
sme Nežidom nebrali vzduch. A čo musíme? Máme nariadenie nosiť na oblečení žltú 
Dávidovu hviezdu. Aj preto nerada idem von, lebo naši známi či bývalí spolužiaci zo 
školy ma obchádzajú, ako by som mala lepru alebo čo... Mišo, ktorému som dávala 
odpisovať úlohy, mi minule nadal do smradľavých Židoviek. Chcela by som sa zmeniť 
na vtáčika a odletieť niekam ďaleko, kde budem slobodná...
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Úlohy
PRACOVNÝ LIST PRE SKUPINY

Vypíšte 5 príkladov nariadení Židovského kódexu.

Ktoré nariadenia podľa vás najviac ovplyvnilo:

a) život Židov, b) život Ester?

Ktoré by najviac ovplyvnili život vás a vašej rodiny?

Z poslednej otázky vyberte jedno nariadenie a zobrazte ho vo forme piktogramu.

1

2

3
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kriticky pristupovať k historickým  
prameňom ako zdroju informácií;

pomenovať dôvody, ktoré vedú  
k manipulácii fotografie ako  
historického prameňa;

posúdiť vhodnosť manipulácie  
s obrazovými prameňmi s ohľadom  
na ich historický a kultúrny význam.

pracovný list pre každú skupinu (Príloha 1), 
výkres/flipchart (pre každú skupinu), písacie 
potreby, lepiaca páska, farebné papiere  
(na názorovú škálu).

POMÔCKYCIELE

Aktivita pracuje s fotografiami 
ako historickým prameňom.  
Zameriava sa však na to, ako sa 
dajú fotografie a iné obrazové 
pramene zneužiť na propagan- 
distické účely a tým rozvíja 
schopnosť kriticky vnímať  
dobový kontext a politické mani- 
pulácie. Aktivita sa dá doplniť 
vlastnými zdrojmi pri rôznych  
dejinných udalostiach. 

ANOTÁCIA

Fotografia ako  
nástroj propagandy

6 – 9. ročník ZŠ

Dejepis

45 minút



15

Rozdeľte žiakov do skupín (v jednej skupine by mali byť 3 – 4 žiaci) a rozdajte im čistý papier/
flipchart. Na tento papier napíšu slovo ZMENA. Ich úlohou je napísať rôzne pojmy, ktoré im 
napadnú v súvislosti s uvedeným slovom (historické osobnosti, miesta, vynálezy a pod.) –  
na jedno písmeno stačí uviesť jeden pojem. Všetky pojmy sa však musia začínať na uvedené 
písmeno. Skupiny majú zároveň zdôvodniť svoje rozhodnutie – akú súvislosť s dejinami má 
uvedené slovo, ktoré zapísali. Po krátkej samostatnej práci skupiny prezentujú svoj akronym.

(príklad – môžete využiť aj na inšpiráciu pre skupiny):

Z → zemiaky (plodina, ktorú priviezli moreplavci z Ameriky),

M → múzeum (zariadenie, kde sa uchovávajú hmotné historické pramene),

E → Einstein (slávny fyzik),

N → nožnice (nástroj, ktorý využívali remeselníci – krajčíri),

A → archeológia (veda, ktorá skúma hmotné pramene).

Po úvodnej evokácii diskutujte so žiakmi: 

Akým spôsobom môžeme zachytiť zmeny v živote ľudí?

Ako môžu zmeny pôsobiť na život ľudí?

Ktoré zmeny si najviac pamätáme?

Vďaka čomu vieme o zmenách, ktoré sa stali v živote ľudí?

Rozdajte každej skupine pracovný list (prílohu 1). Úlohou skupín je diskutovať a zdôvodniť, 
ktorá fotografia v každej dvojici bola podľa nich upravená. Skupiny skúsia napísať dôvody, 
pre ktoré bola fotografia upravená. Tie nemusia byť v tejto fáze správne, cieľom je podnietiť 
žiakov k premýšľaniu nad dôvodmi.

Po 10 minútach prezentujú skupiny svoje odpovede. Diskutujte s nimi:

Zaujala vás niektorá fotografia? Čím?

Ktorá fotografia bola pre vás neprijateľná? Prečo?

Pri ktorej fotografii vám neprekážalo, či je upravená alebo nie? Prečo?

Po diskusii objasnite riešenie pracovného listu (nájdete na konci aktivity), ako i okolnosti, pre 
ktoré došlo k úpravám fotografií.

Na protiľahlé steny v triede umiestnite farebné papiere s nápisom „súhlasím“ a „nesúhlasím“. 
Žiakom objasnite princíp fungovania názorovej škály – tým, ako sa postavia medzi uvedené 
papiere, vyjadria svoj postoj, či s danou otázkou súhlasia, resp. nesúhlasia. Žiakom postupne 
hovorte nasledujúce výroky, po každom si vyberú miesto na názorovej škále:

Upravovanie historických prameňov je správne.

Mali by sme sa snažiť, aby sme si minulosť čo najvernejšie pripomínali.

Manipulovaniu reality sa nedá zabrániť. 

Mali by sme si vždy overovať zdroje informácií v médiách.

Po každej otázke vyzvite niekoľkých žiakov, aby svoje rozhodnutie objasnili.

Na konci hodiny sa opýtajte žiakov, čo sa počas hodiny naučili, čo sa dozvedeli nové.
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REFLEXIA
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TIP PRE UČITEĽA/UČITEĽKU
Ďalšie námety na interpretáciu historických fotografií nájdete 
v práci Feriancovej a Mikuláša „Manipulácia v historických 
kontextoch – príklad fotografie“.

Dostupné online: https://www.academia.edu/3483190/
Manipulácia_v_historických_kontextoch_-_príklad_fotografie



17

PRACOVNÝ LIST

Papierové hlavy!?
Obrázky predstavujú vybrané udalosti, ktoré ovplyvnili život ľudí v 20. a 21.storočí
Pokúste sa určiť, ktorá fotografia bola upravená a prečo.

Zdôvodnenie:

Upravená  
fotografia:

Upravená  
fotografia:

Upravená  
fotografia:

Zdôvodnenie:

Zdôvodnenie:

A

1

AA

B

2

BB
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RIEŠENIE PRACOVNÉHO LISTU

Upravená fotografia: B

Zdôvodnenie: autorom je Pavel Maria Smejkal, ktorý upravil pôvodnú fotografiu zobrazujúcu pochod 
maďarských židovských žien v Osvienčime. V umeleckom ponímaní do obrazu zasadil napr. filmovú 
postavu Harryho Pottera, princa Harryho zo Spojeného kráľovstva, či americkú speváčku Madonnu. 
Táto upravená fotografia je súčasťou umeleckého cyklu STARS. Dôvodom na úpravu tejto fotografie 
bola snaha autora poukázať na význam historickej skúsenosti a jej priblíženie mladej generácii, pre 
ktorú sú mnohé historické udalosti, napr. i holokaust, „čímsi príliš vzdialeným, čímsi až neskutočným”.

Zdroj fotografií:

http://www.ushmm.org/wlc/en/media_
ph.php?ModuleId=10005189&MediaId=3134 

http://www.pavelmaria.com/stars03.html

Upravená fotografia: 2

Zdôvodnenie: na fotografii je československý prezident Antonín Zápotocký pri verejnom vystúpení 
na balkóne Pražského hradu po voľbách v r. 1953. Vzhľadom k tomu, že ľudia nemali o voľby, rovnako 
ako i jeho vystúpenie, záujem, čo bolo v totalitnom Československu nevhodné na prezentáciu 
komunistickej strany, fotograf pomocou retuše upravil záber tak, aby sa prezident objavil pred 
nadšeným davom. 

Zdroj fotografií:

http://totalita.cz/historie/hist_foto_02.php

http://www.ushmm.org/wlc/en/media_ph.php?ModuleId=10005189&MediaId=3134
http://www.ushmm.org/wlc/en/media_ph.php?ModuleId=10005189&MediaId=3134
http://www.pavelmaria.com/stars03.html
http://totalita.cz/historie/hist_foto_02.php
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Upravená fotografia: AA

Zdôvodnenie: 11. januára 2015 sa viac ako 3,5 milióna ľudí zúčastnilo na pochodoch proti terorizmu 
vo Francúzsku, ktoré si mali pripomenúť obete teroristických útokov.

Moslimskí extrémisti v Paríži 7. januára 2015 zaútočili na redakciu satirického týždenníka Charlie 
Hebdo a zabili tam 12 ľudí. 8. januára 2015 ďalší ozbrojenec zastrelil policajtku a 9. januára 2015 
došlo k prepadu kóšer supermarketu, kde zahynuli štyria ľudia. Útoky si celkovo vyžiadali 17 mŕtvych 
vrátane novinárov a policajtov. Streľba a následné rukojemnícke drámy boli najkrvavejším činom 
islamistov v Európe od roku 2005, keď pri útokoch na londýnsky dopravný systém zomrelo 57 ľudí. 
Poprední politickí predstavitelia, rovnako ako i obyvatelia Francúzska a európskych, ale aj mimo- 
európskych krajín, sa takýmto verejným pochodom rozhodli prejaviť svoj postoj voči teroristickým činom.

Izraelský denník HaMevaser zverejnil z tohto pochodu upravenú fotografiu, na ktorej odstránil 
nemeckú kancelárku Angelu Merkelovú, starostku Paríža Anne Hidalgovú a celú fotografiu orezal 
tak, že aj dánska premiérka Helle Thorning-Schmidtová sa dostala mimo záber, hoci jej ľavá ruka  
v ňom zostala. Keďže izraelský denník HaMevaser patrí k ortodoxným židovským médiám, podľa 
nich nie je žiaduce, aby boli zverejňované fotografie žien.

Zdroj fotografií:

http://hn.hnonline.sk/svet-120/zidia-vymazali-merkelovu-a-zmenili-
historiu-641066

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2908579/Orthodox-Israeli-
newspaper-airbrushes-female-world-leaders-JeSuisCharlie-march-
photographs.html

http://hn.hnonline.sk/svet-120/zidia-vymazali-merkelovu-a-zmenili-historiu-641066
http://hn.hnonline.sk/svet-120/zidia-vymazali-merkelovu-a-zmenili-historiu-641066
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2908579/Orthodox-Israeli-newspaper-airbrushes-female-world-leaders-JeSuisCharlie-march-photographs.html
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2908579/Orthodox-Israeli-newspaper-airbrushes-female-world-leaders-JeSuisCharlie-march-photographs.html
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2908579/Orthodox-Israeli-newspaper-airbrushes-female-world-leaders-JeSuisCharlie-march-photographs.html
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argumentovať o dôležitosti dodržiavania 
občianskych a ľudských práv, navrhovať 
riešenia pri dodržiavaní práv každého 
človeka;

vysvetliť, čo bol holokaust počas  
existencie Slovenského štátu;

pochopiť, že k dodržiavaniu občianskych  
a ľudských práv môžeme napomáhať 
všetci. 

2 vajcia (jedno namaľované na čierno), biely 
tanier, balíček cukríkov, vytlačenú Prílohu 1 
pre každú dvojicu žiakov, nastrihané kartičky 
z Prílohy 2 pre každého žiaka/žiačku podľa 
pokynov, Príloha 3.  

POMÔCKYCIELE

Aktivita sa zameriava na diskusiu  
o porušovaní ľudských práv na  
základe ich etnického, nábožen-
ského alebo iného pozadia. Využíva 
hravé prvky (pozorovanie podob-
ností a odlišností dvoch vajec) ako 
metaforu pre stereotypy a pred-
sudky pri posudzovaní iných ľudí.  

ANOTÁCIA

Nesúď podľa 
obalu

8 – 9. ročník ZŠ

Slovenský jazyk 
a literatúra, Dejepis

45 minút
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Pripravte si dve 2 vajcia – jedno vajce je zafarbené na čierno (napr. fixkou), jedno bežné – 
a umiestnite ich na lavicu. Vyzvite žiakov, aby si sadli do kruhu a chvíľu ich pozorovali.  
Ak budú chcieť, môžu sa ich aj opatrne dotýkať.

Požiadajte žiakov, aby si do tabuľky zapísali tri vlastnosti, ktoré majú obe vajíčka podobné 
a aspoň jednu vlastnosť, ktorú majú rozdielnu a aby ich potom prečítali. Jeden zo žiakov 
môže odpovede zapisovať na tabuľu. 

Po zapísaní vajcia rozbite a jedno po druhom ich vylejte na pripravený tanier. Škrupinky 
z vajíčok vyhoďte tak, aby to žiaci videli. Znovu požiadajte žiakov, aby za jednu minútu 
napísali čo najviac podobností a rozdielov rozbitých vajec v tanieri a zapisujte ich.

4. Opýtajte sa nasledovné: V čom vidíte súvislosť medzi našim experimentom a bežným 
životom? Chvíľu so žiakmi diskutujte a pokračujte v aktivite. 

Dvojiciam žiakov rozdajte text z Prílohy 1. Vyzvite ich, aby si text prečítali. Po prečítaní  
so žiakmi krátko diskutujte, aby ste sa ubezpečili, že porozumeli v texte všetkému.

Môžete sa pýtať nasledovné otázky:

Na základe čoho boli Židia transportovaní do koncentračných a vyhladzovacích táborov?

Aké iné skupiny boli ohrozené? A prečo práve Rómovia?

Ako si predstavujete politických väzňov? Za aké názory mohli byť podľa vás v ohrození?

Rozostavte žiakov do kruhu, asi dva metre od stoličky, ktorá je uprostred. Na stoličku položte 
cukríky. Rozdajte každému zo žiakov kartičku (Príloha 2), na ktorej je napísaná jedna z týchto 
rol: Žid, politický väzeň, Róm, príslušník Hlinkovej gardy. Poproste žiakov, aby sa pokúsili 
vcítiť do svojej postavy na základe prečítaného textu. Ubezpečte sa, že žiaci o svojich rolách 
navzájom nevedia.

Postupne prečítajte desať otázok (Príloha 3). Ak postava, ktorú žiak stvárňuje, dokáže na váš 
otázku odpovedať nie, urobí malý krok dopredu. Ak žiakova postava musí odpovedať áno, 
urobí malý krok dozadu. Každý, kto rukou dočiahne na sladkosť, si ju môže zobrať.

Po prečítaní otázok vyzvite žiakov, aby si opäť sadli na svoje miesta a nechajte ich chvíľu sa 
medzi sebou spontánne rozprávať. Opýtajte sa, či by žiaci dokázali identifikovať jednotlivé 
roly – kto bol kto? Potom ich vyzvite, aby hovorili o svojich pocitoch, v ktorej role by chceli byť 
a prečo, v ktorej by určite byť nechceli a prečo.

Vyzvite žiakov, aby napísali krátku verziu známej rozprávky: Išlo vajce na vandrovku v roku 
1942. Vyberte si, či to bude biele či čierne vajce. Dôležité je, aby sa čitateľ dozvedel, ako sa 
vajce cítilo a prečo sa tak cítilo. 

TIPY PRE UČITEĽA/UČITEĽKU:
Počas aktivity sa môže rozvinúť diskusia rôznymi smermi. 
Nechajte priestor aj zdanlivo nesúvisiacim vyjadreniam, ale 
snažte sa aktivitu vyvažovať a držať sa predovšetkým jej cieľov 
a ústrednej témy diskriminácie na základe odlišnosti.
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POSTUP

REFLEXIA
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PRÍLOHA 1

Tragédia slovenských Židov súvisí s celkovým vývojom vo vtedajšej dobe.  
Po vzniku samostatnej Slovenskej republiky, ktorá bola pevne pripútaná  
k Nemecku, sa stal problém „riešenia židovskej otázky“ stredobodom jej politiky. 
Holokaust slovenských Židov však nemožno pripísať len nemeckému tlaku, 
veď antisemitizmus bol súčasťou ideológie HSĽS – Hlinkovej slovenskej ľudovej 
strany (vtedajšej vládnucej strany). Leták, ktorý v roku 1940 vydala Hlinkova 
garda (polovojenská organizácia HSĽS), hlásal: „Nás neobalamutia hlúpou frázou, 
že Žid je tiež človek. Židia sú zástupcami a agentmi diablov. Žid nie je výtvor 
Boží, ale diabolský a preto Žid nie je človek, len ako človek vyzerá. Ten, kto Židov 
akýmkoľvek spôsobom podporuje, alebo chráni – toho trest Boží neminie.“ 
Protižidovské postupy a opatrenia možno na Slovensku rozdeliť do dvoch 
vývojových fáz:

1. fáza – zahŕňa opatrenia vedúce k strate občianskych práv a slobôd Židov;

2. fáza – tzv. „Endlösung“ je charakterizovaná úplnou fyzickou likvidáciou Židov. 
Tá je úzko spätá s odsunom Židov do koncentračných táborov, kde boli usmrtení. 
V koncentračných táboroch však končili aj iné skupiny obyvateľstva – Rómovia 
i politickí väzni. Plyn, ktorý používali nacisti v táboroch, bol oxid uhoľnatý alebo 
kyanovodík (Zyklon-B), ktorý na tento účel vyrábali v špecializovaných fabrikách. 
Vtedajšia vládnuca spoločnosť sa usilovala vykresliť Židov ako cudzí element, 
ktorý sa pre svoju rasovú osobitosť nemôže a nechce začleniť do národa. Už 
krátko po 14. marci 1940 začali protižidovské opatrenia zo strany štátu. Najprv 
to bola snaha obmedziť Židom prístup k niektorým povolaniam. Súčasne sa 
robili drastické opatrenia na to, aby sa židovskému obyvateľstvu zamedzila 
možnosť vyššieho vzdelávania. Smeli prakticky navštevovať iba základné školy 
a aj to izolovane od iných žiakov. Nasledovala snaha o úplnú spoločenskú 
izoláciu židovského obyvateľstva. Zakázané boli akékoľvek styky so židovským 
obyvateľstvom, Židia nesmeli navštevovať verejné miesta – kiná, kaviarne, 
parky. Nesmeli voľne cestovať. Na mnohých budovách visel nápis: „Židom, 
Cigánom a psom vstup zakázaný!“ Aby sa Židia odlíšili od ostatných obyvateľov, 
museli nosiť na odeve našité hviezdy. Začali sa pripravovať getá a pracovné 
tábory. 9. septembra 1941 vydala vláda súbor protižidovských zákonov, tzv. 
Židovský kódex. Od marca do októbra 1942 sa uskutočňovali násilné transporty 
židovského obyvateľstva zo Slovenska do koncentračných táborov. V tomto 
čase bolo odvlečených takmer 60 tisíc slovenských Židov, z ktorých väčšina 
vo vyhladzovacích táboroch aj zahynula. Čoskoro sa stalo verejne známym, 
aký osud čaká Židov v koncentračných táboroch. V októbri 1942 sa transporty 
zastavili, no už bolo neskoro. Plnú zodpovednosť za túto fázu deportácií 
nesie vtedajšia slovenská vláda. Ďalšie transporty pokračovali až po okupácii 
Slovenska Nemeckom na jeseň 1944. V tom čase vyviezli ďalších 13 tisíc Židov. 
Počas obdobia Slovenského štátu umrelo vyše 70 000 slovenských Židov.

Zdroj: Upravený text z pôvodného textu zo stránky: http://referaty.atlas.
sk/vseobecne-humanitne/dejepis/20468/tragedia-slovenskych-zidov

http://referaty.atlas.sk/vseobecne-humanitne/dejepis/20468/tragedia-slovenskych-zidov
http://referaty.atlas.sk/vseobecne-humanitne/dejepis/20468/tragedia-slovenskych-zidov
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Máte pocit, že vám zo strany štátu môže hroziť nebezpečenstvo?

Máte strach, že vám hrozí perzekúcia na základe vydaných zákonov?

Je vaša sloboda pohybu obmedzená?

Je pravda, že nemôžete ísť navštíviť vašich najbližších?

Je pravda, že si nemôžete obliecť, čo chcete?

Máte pocit, že trpíte len kvôli tomu, že ste príslušníkom inej rasy, náboženstva, 
alebo máte iné presvedčenie, ako má vládnuca garnitúra?

Nosíte na oblečení žltú hviezdu alebo ste inak diskriminovaný/á?

Máte pocit, že sa vám vysmievajú a znevažujú vás v médiách či v spoločnosti?

Ste nespokojný/á so svojou postavou – rolou, ktorú hráte?

(Vytlačte počet podľa počtu žiakov – jedna kartička pre každého žiaka.)

Otázky pre učiteľa / učiteľku

PRÍLOHA 2

PRÍLOHA 3

Žid

Žid

Žid

Žid Žid

Žid

Žid

Róm

Róm

Róm
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Na príbehu veľmi mladého básnika, 
ktorý zomrel v povstaní, môžeme 
ilustrovať životné pocity jednej  
generácie, analyzovať ich a pokúsiť 
sa vyjadriť pocity tej našej.

ANOTÁCIA

Báseň z hrobu

9. ročník ZŠ

Slovenský jazyk 
a literatúra, Dejepis

45 minút

zhodnotiť vplyv 2. svetovej vojny na osudy 
ľudí;

vcítiť sa do pocitov generácií, ktoré prežili 
vojnu, cez umenie, ktoré nám zanechali;

diskutovať o základných ľudských právach.

vytlačené prílohy, interaktívna tabuľa, fixky, 
flipchart, farby alebo pastelky, slepá mapa 
sveta, Ústava SR, Listina základných ľudských 
práv a slobôd.

POMÔCKYCIELE

1

2

3

4

POSTUP

Spýtajte sa žiakov, čo si myslia o mladom mužovi len na základe pozorovania fotografie (Príloha 1):

Kto to môže byť? Čím sa asi zaoberá? Z akej rodiny pochádza? Kto sú jeho rodičia? Je bohatý? 
Kedy žil, aký bol jeho osud, životný príbeh? 

Po úvodných otázkach dodajte informácie k obrázku: 

Marcel Herz – * 22.8.1925 – Kremnica  †  28.11.1944 – Turček. Opýtajte sa, čo si žiaci myslia 
o mužovi na obrázku, keď už vedia tieto informácie. Odpovede pozorne počúvajte, ale nijako 
nehodnoťte.

Rozdeľte žiakov do piatich skupín. Oznámte im, že výsledky svojej práce budú prezentovať 
spolužiakom o malú chvíľku. 

Zadajte skupinám jednotlivé úlohy.
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1. skupina
Vyzvite žiakov, aby si prečítali životopis Marcela Herza (Príloha 2) a aby napísali na flipchart,  
ktoré vojnové udalosti sa dotkli rodiny Herzových. Dajte im úlohu, aby sa pokúsili napísať 
životný príbeh Marcela Herza, ak by nezomrel. 

2. skupina
Vyzvite žiakov, aby si prečítali báseň  Marcela Herza: November (Príloha 3):

Žiaci sa v súvislom texte pokúsia:

predstaviť si a opísať pocity mamy Marcela Herza, keď si prečítala báseň svojho syna;

vysvetliť verš „Ó, verte, umrieť nemôže ten, ktorý nedozrel“;

nakresliť ilustráciu k tejto básni.

3. skupina
Vyzvite žiakov, aby vypracovali úlohy k textu Odpusťte mamička (Príloha 4):

za akých okolností mohla táto báseň vzniknúť;

prečo žiada básnik svoju mamu o odpustenie;

nakreslite ilustráciu k tejto básni.

4. skupina

Vyzvite žiakov, aby vypracovali nasledovné úlohy:

diskutujte o príčinách vojnových konfliktov vo svete v súčasnosti;

napíšte aspoň 3 príčiny súčasných vojen a navrhnite ich mierové riešenia;  

vojnové ohniská vyznačte na slepej mape sveta.

5. skupina
Vyzvite žiakov, aby napísali, ktoré základné ľudské práva boli hrubo porušené počas  
2. svetovej vojny. Povedzte im, aby pracovali s Ústavou Slovenskej republiky a Listinou 
základných ľudských práv a slobôd.

Pomôžte žiakom vyvesiť flipcharty a výkresy  v triede na viditeľnom mieste. Po skončení 
skupinovej fázy hodiny poproste žiakov, aby sa vrátili do kruhu a odprezentovali výsledky 
svojich prác pre svojich spolužiakov. Ak chcete ušetriť čas, vyzvite ich, aby si práce len pozreli 
a v kruhu sa pýtali len doplňujúce otázky.

5

Žiaci ostanú sedieť v kruhu. Spoločne diskutujte o týchto otázkach:

Ako na vás zapôsobili básne Marcela Herza? Čo nové ste sa  dozvedeli o živote a pocitoch 
mladých  ľudí  v období 2. svetovej vojny a Slovenského národného povstania? O čo ich vojna 
obrala a ako ich obmedzila? Aký bol váš názor na mladého muža na začiatku vyučovacej 
hodiny a čo si o ňom myslíte teraz? Ako sa zachovala rodina Herzových v období SNP? Poznáte 
niekoho zo svojho okolia, kto sa aktívne zúčastnil SNP, odboja a rozprával vám o tom?

Aký je rozdiel medzi vojnami v minulosti a súčasnosti? Poučilo sa ľudstvo z vojnových konfliktov? 
Dajú sa riešiť problémy medzi krajinami mierovou cestou, alebo je jediným východiskom len 
vojna?  Aký je váš postoj k vojne?

REFLEXIA
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PRÍLOHA 1

Portét muža
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Životopis Marcela Herza

Báseň Marcela Herza

Úloha pre skupinu 1

Úloha pre skupinu 2

PRÍLOHA 2

PRÍLOHA 3

Slovenský básnik Marcel Herz (22. 8. 1925 Kremnica – 28. 11. 1944 Turček) patrí do generácie 
povstaleckých autorov. Boli to mladí začínajúci umelci, ktorí sa aktívne zapojili do protifašistického 
odboja počas Slovenského národného povstania. Marcel Herz je jedným z tých, ktorí, bohužiaľ, 
nemohli pokračovať v tvorbe, pretože sa nedožili oslobodenia. Básne, ktoré po ňom zostali, svedčia 
o veľkom talente a výnimočnej citlivosti. Marcel Herz zmaturoval v máji 1944 na Gymnáziu  
v Kremnici. Chcel pokračovať v štúdiu a stať sa veterinárom. V auguste 1944 sa celá Herzových 
rodina zapojila do Slovenského národného povstania. Otec pracoval na partizánskom veliteľstve, 
matka v kuchyni pre povstalcov. Marcel s mladším bratom Norbertom sa prihlásili do partizánskeho 
oddielu v Kremnici. 

Keď nemecké vojská 6. októbra obsadili Kremnicu, celá rodina odišla z domu. Otec čoskoro padol  
v boji, brat bol popravený a pochovaný v Hornom Turčeku. V druhej polovici novembra Marcel 
ochorel na zápal pľúc a vrátil sa domov. Tam ho jednej noci zatklo gestapo. Uväznili ho v Kremnici, 
mučili a 28. novembra ho popravili a pochovali do masového hrobu. Po skončení vojny a otvorení 
hrobu sa Marcelove osobné veci dostali do rúk jeho mamy. Medzi nimi bola na kúsku papiera 
napísaná jeho posledná báseň s názvom November. Napísal ju chorý a zoslabnutý vo väzení krátko 
pred smrťou.  

November

Marcel bol mladý partizán popravený fašistami a pochovaný do masového hrobu. Po skončení vojny  
a otvorení hrobu sa Marcelove osobné veci dostali do rúk jeho mamy. Medzi nimi bola na kúsku papiera 
napísaná jeho posledná báseň s názvom November. Napísal ju chorý a zoslabnutý vo väzení krátko 
pred smrťou.

Ni vzdychnúť sme si nestačili, a jeseň prišla už.

Pár žltých listov na orechu jak pečať sĺz a mdlého smiechu

leta, ktoré nedozrelo.

Mám ešte svoje zachmúrené čelo

i ruky i prsia chudé.

A jeseň, ktorá ešte stokrát bude,

ma nájde v srdciach splesnivených tiel.

Ó, verte, umrieť nemôže ten, ktorý nedozrel.
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Báseň Odpusťte mamička
Úloha pre skupinu 3

PRÍLOHA 4

Odpusťte, mamička,

Odpusťte, mamička, že nechávam vás samu

pre hŕstku tichých snov a ešte tichších nocí,

pre hŕstku rozprávok, ktoré ma zase sklamú.

Odpusťte, mamička, že nechávam vás samu.

Odpusťte, mamička, mi tieto tiché chvíle,

v nich večnosť núka sa a rozchod nezabolí

a oči zavrú sa a krv nám zoschne v žile.

Odpusťte, mamička, mi tieto tiché chvíle.

Odpusťte, mamička, mi tieto mŕtve riadky,

život mi uniká a novej sily niet,

pre smútok samoty tak nekonečne sladký.

Odpusťte, mamička, mi tieto mŕtve riadky.

Odpusťte, mamička, mi tieto slová hmlisté,

ja lúčiť neviem sa. Keď stečú slzy dneška

a vaše „odpúšťam“ raz nájdem v padlom liste,

potom sa, mamička, vrátim k vám celkom iste.
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pracovať s textami (čítať s porozu- 
mením), analyzovať texty a  diskutovať 
o ich obsahu a interpretácii v skupine;

v modelovej hre sa vcítiť do situácie 
– pochopiť možné príčiny a dôsledky 
takéhoto stavu;

diskutovať o tom, či literatúra odzrkad-
ľuje dobu, svet; či je schopná kriticky 
reflektovať históriu. 

písacie potreby, prázdne papiere s rozmerom 
A4 – do každej skupiny niekoľko; 10 kusov 
prefotenej úvodnej aktivity – „V pivnici“  
(Príloha 1) – prílohu rozdajte 10 žiakom,  
na každom papieri zvýrazňovačom označte 
repliky (prvý žiak dostane papier s označe- 
nými replikami č. 1, druhý žiak s označenými 
replikami č. 2 atď.); do skupín nafotené 
aktivity – úryvky textov z knihy „Dom 
hluchého“ a grafická mapa (Príloha 2); 
pracovné listy s obrázkami (Príloha 3).

Literatúra (pre učiteľa):
I. Bukovčan: Kým kohút nezaspieva,
P. Krištúfek: Dom hluchého.

POMÔCKYCIELE

Literatúra je dôležitým pros- 
triedkom, ktorý nám umožňuje 
reflektovať minulosť, v tomto 
prípade temné obdobie fašizmu. 
Prostredníctvom literárnych 
ukážok žiaci a žiačky rozoberajú 
témy, ktoré sa znovu stávajú 
aktuálnymi. 

ANOTÁCIA

PamäŤ a jej 
reflexia 
v slovenskej 
literatúre

8. – 9. ročník ZŠ

45 minút

Slovenský jazyk  
a literatúra, Dejepis
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1. Vyzvite žiakov, aby si sadli do kruhu. Následne vyberte 10 žiakov a každému dajte papier 
s aktivitou „V pivnici“. Vysvetlite im, že v aktivite nemajú „mená“, len čísla. Keď je dotyčný 
jednotka, číta repliky, ktoré má vyznačené číslicou 1, žiak s číslom 2 číta príslušné repliky  
č. 2 atď. 

Vyzvite žiakov, aby začali s dramatizáciou. Po prečítaní aktivity, diskutujte so žiakmi. 

Navrhované otázky:

Za akých okolností sa udalosť odohráva?  

Aké rôzne „povahy“ sú v pivnici?  

S čím všetkým si žiaci spájajú slovenské dejiny v období SNP? 

Rozdeľte žiakov do skupín po štyroch. Každá skupina má k dispozícii úryvky z románu „Dom 
hluchého“, grafickú mapu (Príloha 2) a pracovný list s obrázkami (Príloha 3). Do skupín tiež 
rozdajte prázdne papiere s rozmerom A4.

Prečítajte skupinám Zadanie k pracovnému listu (pre žiakov): „Do grafickej mapy (prázdne 
papiere) doplňte základné údaje vyplývajúce z textu (kľúčové slová) – môžete sa napríklad 
sústrediť na fakty ako sú roky či osobnosti. Ale nezabúdajte ani na to, ako udalosti vníma 
konkrétny mladý muž či jeho okolie. Podľa potreby dokreslite aj šípky, ktoré by jednotlivé 
pojmy spájali. Prezrite si aj obrázky (fotografie, karikatúry, mapu) na ďalšej strane a priraďte 
k nim konkrétne vety z textu.“

Študenti si najskôr v skupine prečítajú všetkých 7 krátkych úryvkov. Až potom začínajú 
spoločne vypracovávať pracovný list. (Je dobré, ak učiteľ rozdá aj čiastkové úlohy, napríklad 
prostredníctvom žrebovania čísel: 1 – zapisovateľ v skupine, 2 – čitateľ, 3 – prezentujúci 
výsledky, 4 – stopuje čas).

Diskutujte so žiakmi

Čo vás zaujalo na aktivite? Čo bolo pre vás novým zistením?

Akým témam sa venovali literárne diela? Sú tieto témy aktuálne aj v súčasnosti?

Aký odkaz nám dávajú naše dejiny pre súčasnosť?

1

2

3

4

5

POSTUP

žiak 1 = kriticky zmýšľajúci, žiak 2 = vystrašený, žiak 3 = dúfajúci 
v lepšiu alternatívu, žiak 4 = vystrašený, žiak 5 = milujúci, žiak 6 = 
„matematik“, žiak 7 = necitlivo pragmatický, žiak 8 = vypočítavý, 
žiak 9 = ľudský, žiak 10 = obyčajný.

POZNÁMKA PRE UČITEĽA

REFLEXIA
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V pivnici 
Miesto deja:
malé mesto, okupované 
cudzím vojskom. 

ŽIAK 1: Spočítali ste, koľko nás je?
ŽIAK 2: Mlčte človeče! 
ŽIAK 1: Je nás desať...
ŽIAK 3: Obyčajná náhoda, nič inšie..
ŽIAK 1: To nie je náhoda... to je taký starý zvyk. A vy to dobre viete, nie sme deti! 
ŽIAK 4: Preboha, aký zvyk? 
ŽIAK 1: Za jedného cudzieho, desať našich.
ŽIAK 4: Ja nerozumiem... (prestrašene) za jedného desať? Desať našich? A za akým účelom?!
ŽIAK 1: No, len tak, doboha! Na parádu! (v bezmocnej zlosti) Taká malá okupačná násobilka! 
ŽIAK 5: Mýlite sa...! Zle ste počítali...! Jeden, dva... tri... štyri... päť... šesť... sedem... osem... 

deväť! Je nás deväť, nie desať!
ŽIAK 6: Desať! Dievča nemôžeš vynechať! 
ŽIAK 5: Ju nesmiete počítať! Ešte nemá šestnásť! Je to len dieťa!
ŽIAK 7: Každá vojna má, žiaľbohu, na svedomí aj deti...
ŽIAK 4: Sú tu aj ženy...
ŽIAK 7: V každej vojne trpia aj ženy... Aj vojak zabitý pred mojím domom mal ženu. 
ŽIAK 8: Sme civilné osoby, prosím pekne! 
ŽIAK 7: V tejto vojne už nebude nevinných! V nijakej vojne už nie sú nevinní!
ŽIAK 9: Oslepli ste? Alebo ten rozdiel nechcete vidieť? Sú predsa mocní a slabí. Násilie a jeho 

obete!
ŽIAK 7: Slabý má možnosť. Nebrániť sa. Poddať sa tlaku, prispôsobiť sa. Neučí nás to fyzika? 
ŽIAK 9: Človek nežije podľa zákonov fyzikálnych, ale ľudských!... Podľa zákonov svojho svedomia!
Žiak 7 odíde...
ŽIAK 4: Je to slušný človek!
ŽIAK 1: Je to Nemec.
ŽIAK 3: Ale náš!
ŽIAK 10: Nikdy sa nestaral o politiku... vždy len o drevo...
ŽIAK 1: Aj šibenice sú z dreva. Aj baraky v lágroch...
ŽIAK 8: Toho zabitého nemeckého vojaka už predsa pripísali partizánom. A to je pre nás len 

dobre!
ŽIAK 1: Pre nás už nič nie je dobre! Oni aj tak všetko pripíšu partizánom... aj naše životy. Preto 

zaistili aj ženy, aby pobúrenie bolo ešte väčšie! A potom rozkričia do sveta: partizáni 
nechali umrieť desať nevinných ľudí, svojich rodákov! 

PRÍLOHA 1

Čas:
istá novembrová noc,  
po potlačení SNP. 
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PRÍLOHA 2A

„Vojna sa u nás začala niekoľkokrát. Kamelot s rukami plnými novín vykrikoval na námestí. Vypukla vojna! 
Keď Taliani v tridsiatom piatom prepadli Habeš. To bolo prvýkrát. Otec odvtedy doživotne znenávidel 
Talianov – nechápal, prečo útočili lietadlami a guľometmi na pobehujúcich polonahých domorodcov 
s oštepmi. Zúril, že sú to len zdegenerovaní Rimania, posledné štádium zanikajúcej veľkej antickej 
civilizácie, ktorá kedysi hrdo ovládala Európu...“

„Druhýkrát vojna začala v lete 1938. Nejaký čudný chlapík (otec vravel, že predseda československej 
vlády Hodža) nariekal z rádia a keď nenariekal, aspoň tam hrali smutnú hudbu. Rádio ovládlo priestor 
domu. Potom, v septembri 1938, keď v našom kine Slovan premietali operetný film Zem úsmevov, moji 
rodičia vyšli z premietacej sály na Hlavné námestie a dozvedeli sa, že nastala mobilizácia, pretože hrozí 
vojna s Nemeckom. Ďalší deň ktosi otcovi počas jeho klasickej cesty námestím do holičstva vzrušene 
vysvetľoval, že sme odstúpili Nemcom Sudety. Pod tým som si už ozaj nevedel nič predstaviť. Chvíľu som 
si myslel, že sú to nejaké stavebné súčiastky...“ 

„Tretíkrát sa začala vojna hneď skraja novembra 1938. Konala sa arbitráž vo veci hraníc medzi Slovenskom 
a Maďarskom, hoci tieto dva štáty zvláštnym humorným spôsobom neboli na samotných rokovaniach 
prítomné. Vo výsledku muselo Slovensko odstúpiť južnú časť svojmu susedovi. Nemci Slovákov chlácholili 
ako ťažko chorého pacienta – že to predsa mohlo dopadnúť ešte horšie, že mohli prísť o Nitru a Bratislavu, 
nielen o Levice a Košice. Na dôvažok si ešte odrobinky na severe vzalo Poľsko a Petržalku s Rusovcami 
Nemecko.“

„Štvrtýkrát vojna začala vo februári ďalšieho roku. Predseda Slovensko-nemeckej spoločnosti Béla Tuka 
vyhlásil pred Hitlerom, že: Vkladá osud svojho národa do rúk Vodcu. To sa nepáčilo československému 
prezidentovi Háchovi, ktorý zvyčajne vyzeral, akoby sa práve pozviechal z pitevného stola. Nechal 
Slovensko obsadiť českým vojskom, odvolal autonómiu a vyhlásil výnimočný stav. Českí vojaci sa 
správali popletene a zmätene milo a príliš dlho sa u nás neohriali. Onedlho slovenský snem slávnostne 
odhlasoval vytvorenie Slovenského štátu. Strýko Armin si vzal do hlavy, že to všetko nie je pravda. Iba 
hra, aby ľudia kupovali noviny. Ale potom zapol rádio a dozvedel sa, že Maďari obsadili Podkarpatskú 
Rus, údajne z nostalgie za starým dobrým Uhorskom.“

„Do izby vkročil otec a povedal, že Hitler napadol Poľsko. Len tak to sucho skonštatoval a odišiel za 
nejakým pacientom so slepým črevom. Počul som, ako mama pred spaním hrmotala v kúpeľni – zrejme 
si rozčesávala vlasy – a len tak, ako pomalý výdych, zašepkala: Poľsko...

Ako nejaké cudzie slovo, čo sa práve naučila v jazykovom kurze. To už vojna začala piatykrát a definitívne. 
1. septembra 1939.“ 

„V septembri 1941 vláda schválila Židovský kódex, ako sme sa dozvedeli zo Slovenského rozhlasu, ktorý 
občas popri melódiách z operety Pod cudzou vlajkou, veselom bľabotaní o rodinnom šťastí a čistej 
radosti, priniesol aj správu takéhoto kalibru. Neprekvapila. Tie veci sa nazbierali v priebehu posledného 
roka, teraz ich len pekne zhrnuli a pomenovali. A uzákonili... Večer prezident Tiso rečnil v rádiu:  
„Je najvyšší čas odtiaľto Židov vyhnať. Ich majetok vziať do svojho vlastníctva. Splníme tým písmo  
Biblie, ktoré hovorí, že majetok má každých päťdesiat rokov zmeniť majiteľa.“

„Pošta bola neúprosná, k strýkovi Oskarovi a jeho žene. Aj k ich deťom. Všetci uvažovali, čo si vziať 
na cestu. O Poľsku sa hovorilo všeličo, no len málokto tým rečiam veril. V predvečer transportu sme 
s mamou sedeli v ich obývačke a rozprávali sme sa, pili bylinkový čaj. Zazvonil zvonček. Všetci zostali 
sedieť, teta Rózka pozrela na mamu, tá prikývla a šla otvoriť. Za dverami stáli susedia z okolitých bytov. 
Vkročili jeden po druhom dnu. Mlčali. Najprv boli rozpačití. Potom začali zo stien zvesovať obrazy. Brali 
vázy, otvorili sekretár a vybrali strieborné príbory. Nehovorili nič. Teta Rózka sa opäť rozrozprávala.  
O pestovaní kvetov, o počasí v Krakove, o akomsi futbalovom zápase... Pozeral som sa na ňu, do očí sa 
jej tlačili slzy – možno keby nerozprávala, zrútila by sa. Hlas sa jej trochu triasol, ale ovládla ho. A susedia 
– tí susedia, ktorí s ňou preberali recept na koláč alebo včerajší dážď – zatiaľ brali predmety, stiahli  
zo stola háčkovaný obrus. A strýkovi Oskarovi a tete Rózke už na ničom z toho nezáležalo...“ 

Ukážka z knihy Dom hluchého
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PRÍLOHA 2B

Do grafickej mapy mysle doplňte základné údaje vyplývajúce z textu 
(kľúčové slová) – môžete sa napríklad sústrediť na fakty, ako sú 
roky, osobnosti a pod., ale nezabúdajte ani na to, ako udalosti vníma 
konkrétny mladý muž či jeho okolie (šípky si podľa potreby dokreslite). 
Prezrite si aj obrázky (fotografie, karikatúry, mapu) na ďalšej strane 
a priraďte k nim konkrétne vety z textu. 

Prvýkrát sa 
vojna začala...

Druhýkrát sa 
vojna začala...

Tretíkrát sa 
vojna začala...

Štvrtýkrát sa 
vojna začala...

Piatykrát sa 
vojna začala...

Židovský 
kódex

Strýko Oskar 
a teta Rózka

Grafická mapa
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PRÍLOHA 3
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zhodnotiť príčiny prenasledovania  
a identifikovať dôsledky perzekúcie  
rómskej menšiny;

určiť  konkrétne prejavy diskriminácie 
a represie zo strany štátu;

formulovať otázky a rozvinúť diskusiu  
na základe rôznych dobových prameňov.

vytlačené prílohy; interaktívna tabuľa, 
projektor, počítač, reproduktory, tabuľa, 
dokument na www.vimeo.com – Baro 
mariben (2014). 

POMÔCKYCIELE

Práca s orálnymi prameňmi 
v triede je dôležitou súčasťou 
poznávania dejín. Žiaci a žiačky 
majú možnosť reflektovať „veľké“ 
svetové dejiny a porovnávať  
ich priamy dopad na každodenný, 
„malý“ život ľudí. Aktivita sa 
zameriava na tému rómskeho 
holokaustu, ktorá je často  
prehliadaná. 

ANOTÁCIA

Svedectvo  
jednej rodiny

9. ročník ZŠ
3. ročník SŠ

Dejepis

45 minút

www.vimeo.com
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Na úvod premietnite cez projektor fotografiu (Príloha 1). Môžete ju tiež vytlačiť a rozdať do 
skupín. Pýtajte sa žiakov otázky:

Z akého obdobia obrázok pochádza? Kto je na fotografii? Aký je odev osôb na obrázku? O čom 
svedčí? Aké predmety majú osoby na fotografii? Kto sú postavy v ľavej časti fotografie? 

Nie je dôležité, aby žiaci správne odpovedali. 

Rozdeľte žiakov do skupín (3 žiaci v jednej skupine). Rozdajte im text z Prílohy 2. V prílohe 
nájdete heslovite opísané pojmy, ktoré sa týkajú rómskeho holokaustu. 

V tomto bode môžete postupovať rôznym spôsobom:

diskutujte so žiakmi o pojmoch, vyzvite ich, aby kládli otázky a vyjasnite si jednotlivé pojmy;

vyzvite skupiny, aby si na telefónoch/počítačoch našli viac informácií o daných pojmoch.

Rozdajte do skupín text so svedectvom pani Barkociovej (Príloha 3). Vyzvite žiakov, aby si ho 
prečítali. Text je v nárečí, tak počas čítania môžete niektoré pojmy vysvetliť. Potom sa žiakov 
opýtajte tieto alebo podobné otázky:

Koľko rokov mala pani Barkociová počas obdobia Slovenského štátu?

Ako bola rodina ekonomicky situovaná?

Kto prenasledoval rodinu pani Barkociovej? Čo viete o tejto organizácii?

Aké boli pomery v tábore?

Čo sa mohlo stať s rodinným majetkom počas uväznenia v tábore?

Rozdajte žiakom pracovnú tabuľku (Príloha 4) a zapnite časť videa Baro mariben (2014), ktorú 
vy považujete za dôležitú vzhľadom k časovému limitu. Vyzvite ich, aby pracovali s tabuľkou 
už počas sledovania videa. 

1

2

4

3

5

POSTUP

Diskutujte so žiakmi na témy, ktoré boli cieľom hodiny. Použite pri tom tieto, alebo podobné úlohy:

Porovnajte podobné a rozdielne znaky holokaustu rómskej a židovskej menšiny na Slovensku.

Zhodnoťte príčiny prenasledovania Rómov a Židov na Slovensku.

Identifikujte dôsledky prenasledovania.

Určite konkrétne prejavy diskriminácie a represie zo strany štátu voči Židom a Rómom.

ODPORÚČANÁ LITERATÚRA
JANAS, Karol, Perzekúcie Rómov v Slovenskej republike (1939–1945). Bratislava, ÚPN 2010
VAGAČOVÁ, Ingrid, FOTTA, Martin, RÓMOVIA A DRUHÁ SVETOVÁ VOJNA. Bratislava, Nadácia M. Šimečku 2006
PAŽUR, Štefan, Fašistické represálie na Slovensku. Bratislava, Obzor 1982

REFLEXIA

Prvá úloha je evokačná aktivita, ktorá ma za cieľ pritiahnuť 
pozornosť žiakov a aktivizovať ich záujem. Zodpovedanie otázok 
korigujte a postupne prezrádzajte, že ide o fotografiu z perzekúcie 
a vysťahovania slovenských Rómov.
Dokument Baro mariben nájdete na: https://vimeo.com/85263360 
alebo na stránke www.vimeo.com zadajte do vyhľadávania slová: 
Baro mariben (2014).

TIP PRE UČITEĽA/UČITEĽKU

https://vimeo.com/85263360
www.vimeo.com
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PRÍLOHA 1

Motivačný obrázok 

Zdroj: http://encyklopedia.sme.sk/c/893993/romsky-holokaust.html

http://encyklopedia.sme.sk/c/893993/romsky-holokaust.html
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PRÍLOHA 2

PERZEKÚCIE
Považovaní za menejcenných.
Zákaz cestovať dopravnými prostriedkami.
Zbavení možnosti byť súčasťou brannej moci.
Zákaz kočovania.
Odstránenie obydlí z blízkosti ciest – prerušenie kontaktov s majoritou.
Zákaz vstupovať do verejných priestorov (vyhradený čas vstupu).

PRACOVNÉ TÁBORY
(Očová, Dubnica nad Váhom, východné Slovensko)

Mladí muži.
Otrasné hygienické pomery.
Krutosť Hlinkovej gardy.

NÚTENÉ PRÁCE
Železnica Prešov – Strážske
Cesta Čertovica – Mýto pod Ďumbierom
Oravská priehrada

AKTÍVNA ÚČASŤ V SNP
Partizáni.
Pomoc povstalcom.
Po príchode nemeckej armády – vraždenie (cca. 1000 obetí).
Z územia prideleného Maďarsku – transporty do koncentračných táborov.

Perzekúcie Rómov počas 
Slovenského štátu 
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PRÍLOHA 3

Svedectvo
Svedectvo Gizely Barkociovej, narodenej v roku 1935

Bolo nás jedenást detí, deväť vlastných a tri mala mama po sestre. Otec 
robil hlásnika a obecného pastiera, tak my sme sa nemali zle. Chovali 
sme aj svinu aj kozy, zajácov sme mali, šeckého. Robili sme – a prišli 
zdejší gardisti s vozáma. A hovorá mojmu otcovi, že vyšov taký zákon, že 
mosíme ícit preč. Jako na roboty. Volakerí utiekli a my sme nemohli, lebo 
nás bolo moc detí. Tak nás zobrali na vozoch a prišli sme do Dubnice.

Tam vystúpev voláký oficiér, taký vysoký, rajtky mav, šecko, pekný človek 
a hovorí: Ludkovia moji, viete, načo ste sem poslaní? Vystrielat vás! Ale 
to sa im nepodarí! Toto som očula jako decko. Bolo tam moc cigánov 
odšelikál… jak mračno.

Mali sme tam drevené baráky, samé ploštice! My sme tam ani nespali len 
sme mysleli, že čo bude s nama. Mali sme ze sebu šeličo aj jest, ale nám 
sa nescelo jest, lebo mama plakala, šecci rozmýšlali, čo bude…

Ráno, my sme mysleli, že pójdeme s rodičmi, ale tato extra, mama extra 
aj deti. Len keré bolo pri prsoch mohlo byt s manku, ináč nije, každý extra. 
No, právda, my deti, sme plakali, oni nás začali s peledrekáma bit. Tak 
sme si moseli zvykat.

Išli sme potom jest, tak do radu a ze žufanku nám tam treskov ryžu lebo 
čo – no pomyje! Ale my sme to šak nejelli!

Potom nám dali takú velkú rolu a že vykopat krumple. Moseli sme robit 
šecci, aj deti, z rukáma vykopávat tí krumple, lebo nemali náradie, nebolo 
ničoho.

Potom nášho otca prepustili jako neschopného lebo nevládav na nohy.

Ked sme sa vrátili, nemali sme už ničoho, ani svinu, kozy, ničoho nebolo. 
Šecko bolo vyrabuvané.”

Zdroj: http://spravy.pravda.sk/domace/clanok/170054-cigani-sa-museli-pratat-z-cesty-prec/

http://spravy.pravda.sk/domace/clanok/170054-cigani-sa-museli-pratat-z-cesty-prec/


40

PRÍLOHA 4

Tabuľka pri sledovaní filmu

Zaujímavé myšlienky z filmu:

Informácie, ktoré sú pre mňa nové:

Informácie, o ktorých chcem vedieť viac:

1

1

1

2

2

2

3

3

3
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zvyšovať citlivosť vnímania študentov  
na porušovanie ľudských práv;

vysvetliť dopad historických udalostí  
Mníchovského diktátu na životy  
bežných ľudí;

interpretovať život počas druhej svetovej 
vojny na základe svedectva človeka,  
ktorý ju prežil.

vytlačené prílohy, učebnica dejepisu pre  
9. ročník, počítač, projektor, reproduktory, 
video USC Shoah Foundation – Rose Schwartz 
na https://iwitness.usc.edu/SFI/ alebo YouTube: 
Jewish Survivor Rose Schwartz Testimony čas 
42:02. Video nájdete aj na tomto QR kóde. 

POMÔCKYCIELE

Jedna krátka detská pieseň dokáže 
opísať veľa udalostí dvadsiateho 
storočia. Témou aktivity je porušo-
vanie základných ľudských práv  
a práv detí na príklade reálneho  
dopadu politického rozdelenia  
Československa na životy jeho  
obyvateľov. Aktivita ponúka príbeh 
Rose Schwartz, ktorá prežila holo-
kaust. Použitím jej osobnej výpovede 
žiaci a žiačky odhaľujú udalosti  
spojené s druhou svetovou vojnou 
a holokaustom. 

ANOTÁCIA

„Aký zločin 
spáchala?“

9. ročník ZŠ

Dejepis,  
Občianska náuka

45 minút

https://iwitness.usc.edu/SFI/
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Každému žiakovi rozdajte vytlačenú Prílohu 1. 

Vyzvite žiakov, aby do bodu č. 1 na pracovnom liste (Príloha 1) napísali slová piesne, ktorú 
si pamätajú z detstva. Zároveň im povedzte, aby si všímali jedného svojho spolužiaka alebo 
spolužiačku a do bodu č. 2 na pracovnom liste zaznačili, ako sa pri písaní tvári. Potom 
požiadajte niektorých žiakov, aby nahlas prečítali texty svojich piesní, a aby ich stručne 
okomentovali. O čom hovorí text piesne? Aká je celková nálada v piesni?

Stručne uveďte video: „Toto je Rose Schwartz. Je to ukážka z dlhého video rozhovoru  
o jej detstve a živote, v ktorom opisuje nielen to, čo prežila počas druhej svetovej vojny, 
ale aj to, ako žila pred ňou a po nej. My si teraz pozrieme len túto krátku ukážku.“  Potom 
zapnite video Rose Schwartz.

Alternatívna úloha: V prípade, že nemáte projektor, internet, počítač, alebo úroveň 
angličtiny vašich študentov nie je dostatočná, pracujte len s textom piesne, ktorú si 
pamätá Rose Schwartz. Stručne uveďte príbeh Rose Schwartz: „Toto je Rose Schwartz, 
ktorá prežila holokaust. My si teraz prečítame krátky text piesne.“

Rozdajte alebo prečítajte žiakom text piesne:

Indul az indul a kassai vonat

elviszi, el, az összes zsidókat

Z Košíc ide vlak, dymí sa mu z komína

berie všetkých Židov, kto vie, či sa niekedy vrátia?!

Vysvetlite princíp hry učiteľ verzus žiaci: Hra spočíva v tom, že vy na jednej strane a žiaci na 
strane druhej si navzájom kladiete otázky. Ak jedna strana nevie odpovedať, súper má bod. 
Vyzvite žiakov, aby si pripravili otázky, ktoré súvisia s videom alebo životom Rose Schwartz. 

Pripravených majte zopár otázok, ale nechajte dosť času žiakom na premyslenie ich 
vlastných. Na konci môžete viackrát opakovať otázku – Aký zločin spáchala Rose?

Akým jazykom hovorí Rose na videu? V akom jazyku spieva pieseň? Z ktorého mesta vyšiel vlak? 
Koho viezol? Vo videu nespomína to, kam má vlak namierené, viete kam ide? Prečo práve do 
Osvienčimu? Prečo je v piesni obava o to, či sa Židia vôbec vrátia? Čo je to koncentračný tábor? 
Teda koncentračný tábor je vlastne väzenie – tam patria väzni, ktorí spáchali nejaký zločin. Aký 
zločin spáchala Rose? Aký zločin spáchala Rose? Aký zločin spáchala Rose?...

Rozdeľte žiakov do dvojíc a požiadajte ich, aby do mapy zakreslili všetky miesta, na ktorých 
bola Rose Schwartz. Všetky potrebné informácie nájdu v Prílohe 2 so životopisnými údajmi.  

1

2

4

5

3 A

B

POSTUP

Diskutujte so žiakmi. 

Mali politické udalosti z roku 1938 skutočný dopad na život Rose Schwartz? 

Myslíte si, že by niektoré dnešné rozhodnutia politikov mohli ovplyvniť aj náš/tvoj život?  
Ak áno, ako? 

Domáca úloha pre žiakov.

Opýtajte sa rodičov či starých rodičov, čo považujú za veľkú politickú udalosť, ktorú sami 
zažili a zistite, ako táto udalosť ovplyvnila ich život. 

Opýtajte sa, čo sa zmenilo v ich každodennom živote. Zažili ste aj vy nejakú historickú 
udalosť? Ako vám táto udalosť zmenila život?

REFLEXIA
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TIPY PRE UČITEĽA/UČITEĽKU:
Keďže cieľom hodiny je zvyšovať citlivosť vnímania žiakov, fakto-
grafii sa venujte v primeranej miere. Ťažisko tkvie v reflexii.

Pri hre učiteľ verzus žiaci nejde o víťazstvo. Pravdepodobne vyhrajú 
žiaci, lebo si vymyslia lepšie a ťažšie otázky, ako máte vy, a vy možno 
nebudete vedieť odpovedať. Vy máte pripravené viac-menej jedno- 
duché otázky, na ktoré žiaci odpoveď poznajú. Podstatou celej hry 
však je vaša posledná otázka, ktorú na záver budete viackrát  
opakovať „Aký zločin spáchala?“ Je dôležité udržať nehumornú  
atmosféru. Nemusí byť nutne vážna, ani hlas nemá znieť pateticky,  
ale zábavná atmosféra v závere nie je vhodná.

Reflexia vychádza z predpokladu, že si žiaci sami spomenú na 
video aj doma, po škole. Hodina samotná ostane načas akoby 
nedokončená a je nutné ju dokončiť hneď pri najbližšom stretnutí. 
Potreba domácej úlohy má ťažisko v jej správnom zadaní. Čiastočné 
body do reflexie predstaví učiteľ/ka pri zadávaní domácej úlohy 
formou motivačných otázok.
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PRÍLOHA 1

Pracovný list 

Z Košíc ide vlak, dymí sa mu z komína
Berie všetkých Židov
Kto vie, či sa ešte vrátia...

1 2
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PRÍLOHA 2

Rose Schwartz

Dátum narodenia: 27. november 1926
Miesto narodenia: Krivé
Krajina narodenia: Československo
Náboženstvo (pred vojnou): židovské – ortodoxné
Náboženstvo (po vojne): židovské – konzervatívne
Pobyt na nacistami okupovanom území:
Geto Košice (Československo – geto)
Geto Auschwitz (Poľsko – koncentračný tábor)
Geto Glöwen (Nemecko – koncentračný tábor)
Geto Ravensbrück (Nemecko – koncentračný tábor)
Geto Riga (Lotyšsko – koncentračný tábor)
Geto Stutthof (Gdaňsk – koncentračný tábor)
Nútené pochody smrti: Nie
Ukrývanie sa: Áno
Život alebo ukrývanie sa pod falošnou identitou: Nie
Členka skupiny odporu/partizánskej skupiny: Nie
Miesto oslobodenia: Nemecko
Oslobodená kým: Sovietske ozbrojené sily
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definovať pojem holokaust; 

identifikovať a pomenovať podoby  
diskriminácie a nenávisti na rozličných 
úrovniach;

vyhľadať, spracovať a prezentovať  
relevantné informácie z primárnych  
prameňov;

diskutovať o nebezpečenstve nenávist-
ných prejavov v súčasnosti.

počítače (mobilné telefóny) s pripojením 
na internet pre každého žiaka, projektor, 
vytlačené pracovné listy (Prílohy 1 – 3) pre 
každú skupinu, tlačiareň (ak je k dispozícii, 
nie je nevyhnutná na realizáciu aktivity).

POMÔCKYCIELE

Aktivita sa zameriava na odhaľo-
vanie toho, že holokaust začal už 
oveľa skôr, ako sa uskutočnili prvé 
transporty. Analyzuje práve prvé, 
často nepovšimnuté kroky, ako 
napríklad vyčleňovanie menšinovej 
skupiny, propaganda, postupná 
diskriminácia a nenávistné prejavy, 
ktoré, ak sú ignorované, môžu 
prerásť až do genocídy. Aktivita je 
dvojjazyčná, materiál aj hodina sú 
pripravené tak, aby sa dali použiť 
v anglickom jazyku. 

ANOTÁCIA

Holokaust  
sa začal skôr

3. ročník SŠ

Anglický jazyk, 
Dejepis

90 minút



47

Rozdeľte žiakov do dvojíc (v prípade nižšieho celkového počtu žiakov v triede) alebo  
3 – 5-členných skupín (v prípade vyššieho celkového počtu žiakov). Zabezpečte, aby mala 
každá skupina aspoň jeden počítač alebo mobilný telefón s pripojením na internet.

Zadajte skupinám úlohy:

vyhľadajte 1 fotografiu, ktorá podľa vás najlepšie ilustruje holokaust / Choose a photograph 
which best illustrates holocaust;

popíšte, čo vaša fotografia zobrazuje / Descibe what the photograph shows;

vysvetlite, prečo ste vybrali práve túto fotografiu / Explain why you chose this picture.

Po uplynutí 10 minút skupiny svoj obrázok prezentujú (v prípade tlačiarne ho môžu vytlačiť, 
inak môže každá skupina svoje obrázky premietnuť cez projektor alebo na počítači  alebo 
telefóne) a porovnávajú v diskusii s ostatnými skupinami. Obrázok si nechajú pre ďalšiu aktivitu.

Na základe predchádzajúcej diskusie žiaci  v skupinách spoločne odpovedajú na ďalšie dve otázky:

vytvorte vlastnú definíciu pojmu holokaust / Define holocaust in your own words;

určite, kedy a čím sa podľa vás začal holokaust. / Based on the previous discussion, 
specify when holocaust started.

Po diskusii v skupinách zapíšte odpovede na tabuľu.

POZNÁMKA AUTORKY Z PRAXE:
Významná väčšina skupín si v tejto fáze vybrala fotografiu zobrazu-
júcu väzňov v koncentračných / vyhladzovacích táboroch. O niečo 
menšia skupina prezentuje fotografie ľudí označených žltou Dávi-
dovou hviezdou. Žiaci v tomto veku majú už za sebou určité skúse-
nosti a stretli sa s rôznymi zdrojmi (filmy, dokumenty, knihy, dejepis 
na ZŠ), preto ich definícia pojmu holokaust býva pomerne presná. 
Na druhej strane počiatok holokaustu obvykle spájajú až s obdobím 
vzniku vyhladzovacích táborov s plynovými komorami.

Po úvodnej fáze pokračujte v práci vo dvojiciach/skupinách. Každá skupina dostane k dispozícii 
vytlačené a nastrihané pramene z Prílohy 1. Ubezpečte sa, že každá skupina má pripojenie 
na internet a aspoň jeden počítač či mobilný telefón. 

Zadajte skupinám úlohu:

zoraďte jednotlivé fotografie, obrázky, titulné strany z novín tak, aby zobrazovali eskaláciu 
nenávisti a diskriminácie až k jej vyvrcholeniu. Využite aj svoj obrázok z predchádzajúcej 
časti hodiny. / Put the sources in the order so they show the escalation of hatred and 
discrimination to its peak.

Po uplynutí  5 minút premietnite žiakom cez projektor graf tzv. Allportovej škály (príloha 2). 
Vysvetlite prípadné neznáme pojmy a diskutujte so žiakmi, čo si pod jednotlivými úrovňami 
predstavujú. Môžete uviesť aj príklady. 

Vyzvite skupiny, aby sa vrátili k pôvodným prameňom a na základe diskusie o Allportovej 
škále môžu zmeniť poradie fotografií. Zároveň im zadajte novú úlohu:

spojte jednotlivé obrázky s úrovňami pyramídy/Allportovej škály / Match the pictures with 
the levels of the pyramid/Allport Scale; 

diskutujte, či fázy eskalácie nenávisti korešpondujú s chronologickou postupnosťou. / 
Discuss whether the individual levels of the Scale could appear in the same chronological 
order.

1

2

3

4

5

6

7

8

POSTUP
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Po tejto úlohe si môžu skupiny, spoločne s vyučujúcim porovnať poradie. 

Po tomto bode môžu aktivity pokračovať dvoma smermi. Ak sa chcete venovať prepojeniu 
so súčasnosťou, odporúčame prvú alternatívu. Ak chcete pokračovať v práci s historickými 
prameňmi, odporúčame druhú možnosť:

Vyzvite skupiny, aby si na papier nakreslili opäť prázdnu pyramídu. Ich úlohou bude, aby 
vyhľadali súčasné prejavy, výstupy, udalosti z médií, sociálnych sietí alebo reálneho života, 
ktoré by evokovali prejavy z pyramídy. 

Zdôraznite, že by malo ísť o nenávistné prejavy smerované k určitým skupinám obyvateľstva, 
diskriminačné konanie a podobne, nie individuálne zážitky. Skupiny umiestnia konkrétne 
príklady do tej úrovne pyramídy, do ktorej daný prejav podľa nich patrí. Po úlohe venujte 
dostatok času diskusii o tom, čo jednotlivé skupiny do pyramíd umiestnili.

Rozdajte do dvojíc/skupín pracovné listy (Príloha 3), ktoré obsahujú pojmy spojené 
s danými primárnymi prameňmi. Rozdeľte jednotlivé pojmy medzi dvojice/skupiny.  
(Nie viac ako 2 pojmy pre skupinu.)

Úlohou skupín bude: 

Vyhľadať informácie týkajúce sa daných pojmov. / Search for information about the given 
expressions.

Ako pomocný rámec základných otázok napíšte na tabuľu:

Čo je to? / What is it?

Kde sa to stalo? / Where?

Kedy sa to stalo? / When?

Kto je na obrázku autorom a pod.? / Who?

Prečo sa to stalo, aký bol kontext? / Why?

Každá skupina sa venuje vyplneniu svojej časti pracovného listu. Po uplynutí približne 15 minút 
každá dvojica/skupina predvedie svoje zistenia. Žiaci z ostatných dvojíc/skupín si zapíšu dôležité 
informácie do zvyšných časti pracovného listu.

9

10

11

12

A

B

Na začiatku reflexie môžete použiť pripravenú definíciu holokaustu a vrátiť sa k definíciám z úvodu 
hodiny. Diskutujte so žiakmi:

Upravili by ste pôvodnú definíciu pojmu holokaust?

Ktorý z obrázkov a úrovní Allportovej škály bol podľa vás začiatkom holokaustu?

V ktorom momente sa podľa vás mohol ešte vražedný proces zastaviť? Čo bolo potrebné urobiť?

Čo si myslíte o výroku: „Holokaust nezačal zabíjaním, začal slovami.“ / „Holocaust did not begin 
with killing; it began with words.“

Do akej miery súhlasíte s tvrdením, že niečo ako holokaust sa môže zopakovať aj dnes? / To what 
extent do you agree with the statement that similar tragedy to holocaust may happen again?

REFLEXIA

ODPORÚČANÉ ZDROJE PRE ŽIAKOV:
http://www.theholocaustexplained.org/ks3/the-nazi-rise-to-power/effects-of-ww1-on-germany/stabbed-in-the-back/
http://www.bbc.co.uk/education/guides/zh9p34j/revision/3
https://www.ushmm.org/learn/students/the-holocaust-a-learning-site-for-students
http://spartacus-educational.com/GERholocaust.htm
https://www.britannica.com/topic/anti-Semitism
http://www.historylearningsite.co.uk/nazi-germany/jews-in-nazi-germany/
http://www.history.com/topics/kristallnacht

http://www.theholocaustexplained.org/ks3/the-nazi-rise-to-power/effects-of-ww1-on-germany/stabbed-in-the-back/
http://www.bbc.co.uk/education/guides/zh9p34j/revision/3
https://www.ushmm.org/learn/students/the-holocaust-a-learning-site-for-students
http://spartacus-educational.com/GERholocaust.htm
https://www.britannica.com/topic/anti-Semitism
http://www.historylearningsite.co.uk/nazi-germany/jews-in-nazi-germany/
http://www.history.com/topics/kristallnacht
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PRÍLOHA 1A
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PRÍLOHA 1B

Zdroje k fotografiám:
https://en.wikipedia.org/wiki/Stab-in-the-back_myth#/media/File:Stab-in-the-back_postcard.jpg
http://www.holocaustresearchproject.org/holoprelude/dersturmgal/Anti%20Jewish%20
Propaganda.html
https://www.jewishvirtuallibrary.org/law-for-the-protection-of-german-blood-and-german-honor
http://www.bl.uk/learning/timeline/item106219.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Nazi_boycott_of_Jewish_businesses#/media/File:Bundesarchiv_
Bild_102-14469,_Berlin,_Boykott-Posten_vor_jüdischem_Warenhaus.jpg
https://fi.wikipedia.org/wiki/Teloitus#/media/Tiedosto:Bundesarchiv_Bild_101I-212-0221-07,_
Russland-Nord,_Erschie%C3%9Fung_von_Partisanen.jpg
https://encyclopedia.ushmm.org/content/en/article/jewish-badge-during-the-nazi-era
https://www.israeljerusalem.com/auschwitz.htm

https://en.wikipedia.org/wiki/Stab-in-the-back_myth#/media/File:Stab-in-the-back_postcard.jpg
http://www.holocaustresearchproject.org/holoprelude/dersturmgal/Anti%20Jewish%20Propaganda.html
http://www.holocaustresearchproject.org/holoprelude/dersturmgal/Anti%20Jewish%20Propaganda.html
https://www.jewishvirtuallibrary.org/law-for-the-protection-of-german-blood-and-german-honor
http://www.bl.uk/learning/timeline/item106219.html
https://fi.wikipedia.org/wiki/Teloitus#/media/Tiedosto:Bundesarchiv_Bild_101I-212-0221-07,_Russland-Nord,_Erschie%C3%9Fung_von_Partisanen.jpg
https://fi.wikipedia.org/wiki/Teloitus#/media/Tiedosto:Bundesarchiv_Bild_101I-212-0221-07,_Russland-Nord,_Erschie%C3%9Fung_von_Partisanen.jpg
https://encyclopedia.ushmm.org/content/en/article/jewish-badge-during-the-nazi-era
https://www.israeljerusalem.com/auschwitz.htm
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Moved by the understanding that purity of the German Blood is the essential 
condition for the continued existence of the German people, and inspired by 
the inflexible determination to ensure the existence of the German Nation for 
all time, the Reichstag has unanimously adopted the following Law, which is 
promulgated herewith:

The Reich Minister of the Interior, in coordination with the Deputy of the Führer 
and the Reich Minister of Justice, will issue the Legal and Administrative 
regulations required to implement and complete the Law. The Law takes effect 
on the day following promulgations except for III, which goes into force on 
January 1, 1936.

Nuremberg, September 15, 1935 at the Reich Party Congress of Freedom.

The Führer and Reich Chancellor
Adolf Hitler

The Reich Minister of the Interior
Frick

The Reich Minister of Justice
Dr. Gurtner

The Deputy of the Führer
R. Hess

I
1) Marriage between Jews and subjects of 

the state of German or related blood are 
forbidden. Marriages nevertheless concluded 
are invalid, even if concluded abroad to 
circumvent this law.

2) Annulment proceedings can be initiated only 
by the State Prosecutor.

II
Extramarital intercourse between Jews and 
subjects of the state of German or related 
blood is forbidden.

III
Jews may not employ in their households 
female subjects of the state of German or 
related blood who are under 45 years old.

IV
1) Jews are forbidden to fly the Reich or 

National flag or to display the Reich colors.
2) They are, on the other hand, permitted to 

display the Jewish colors. The exercise of this 
right is protected by the State.

V
1) Any person who violates the prohibition 

under I will be punished by a prison sentence 
with hard labor.

2) A male who violates the prohibition under II 
will be punished with a prison sentence with 
or without hard labor.

3) Any person violating the provisions under III 
or IV will be punished with a prison sentence 
of up to one year and a fine, or with one or 
the other of these penalties.

Law for the Protection of German 
Blood and German Honor

PRÍLOHA 1C

September 15, 1935
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PRÍLOHA 2A

PRÍLOHA 2B

Bias

Predpojatosť / Zaujatosť

Acts of prejudice

Konanie na základe predsudkov

Discrimination

Diskriminácia

Violence

Násilie

Genocide

Genocída

Belittling jokes / Stereotyping / Intensive remarks /  
Accepting only negative info

Nevhodné vtipy / Stereotypizácia / Urážajúce poznámky /  
Zdôrazňovanie negatívnych informácií

Bullying / Social avoidance / Ridicule / Name-calling /  
Dehumanization

Zastrašovanie / Vyhýbanie sa / Výsmech /  
Nadávky / Dehumanizácia

Segregation / Political discrimination /
Economic discrimination / Educational discrimination

Segregácia / Politická diskriminácia / 
Ekonomická diskriminácia / Diskriminácia vo vzdelávaní

Threats / Assault / Murder /
Rape / Arson / Desecration /Terrorism

Vyhrážky / Útoky / Vražda / Teror /
Znásilnenie / Podpaľačstvo / Zneuctenie
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PRÍLOHA 3

Antisemitism & Stab-in-back myth

Boycott of Jewish businesses, social 
avoidance and banishment from 
public spaces

Nuremberg Laws

The Night of Broken Glass
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PRÍLOHA 3

Yellow badge & desecration

Einsatzgruppen

Concentration & extermination camps
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spoznať významné osobnosti sloven-
skej kultúry židovského pôvodu; 

určiť oblasti, v ktorých sa dané  
osobnosti uplatnili; 

definovať termín holokaust a zaujať  
k nemu postoj; 

reprodukovať príbeh z ukážky; 

porovnať divadelnú a rozhlasovú hru; 

prezentovať názory k vybranému  
umeleckému dielu.

vytlačené prílohy, dataprojektor, obrázky, 
literárny text, počítač, internet.

POMÔCKYCIELE

Rodinný príbeh Skuteckých bol 
veľmi inšpiratívny aj tragický.  
Výtvarné aj dramatické dielo 
môže poslúžiť ako motivácia na 
vyučovaciu hodinu, aj ako analýza 
histórie dvadsiateho storočia. 

ANOTÁCIA

Nijaká iná 
strana 
nejestvuje!

9. ročník ZŠ

45 minút

Slovenský jazyk 
a literatúra,  
Umenie a kultúra
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Predstavte žiakom obraz „Trh v Banskej Bystrici“ (Príloha 1) a vyzvite ich, aby vyjadrili, ako 
na nich dané dielo pôsobí. Postupne pridávajte informácie a pýtajte sa, ako daná informácia 
mení pohľad žiakov na dielo. 

„Ide o dielo Dominika Skuteckého; na obraze sú maliarova manželka a deti; na obraze sú 
vyobrazení Židia; jeho manželka aj deti boli Židia; Dominik Skutecký bol tiež Žid; jeho syn 
Alexander bol architekt; dcéra Karola bola maliarka; jeho vnuk Peter Karvaš bol spisovateľ 
a dramatik; pravnuk Martin Karvaš je hudobník, člen skupiny Elán; všetci títo ľudia významnou 
mierou ovplyvnili kultúru na Slovensku; niektorí potomkovia Dominika Skuteckého boli na 
Slovensku prenasledovaní; deti Alexander a Karola s manželom boli zavraždení; vnuk Peter 
bol diskriminovaný a prenasledovaný.“

Opýtajte sa, v ktorom období slovenských dejín mohli byť spomínaní ľudia diskriminovaní, 
prenasledovaní a vraždení. 

Sprostredkujte žiakom základné informácie o rozhlasovej hre Nočná návšteva od Petra 
Karvaša (Príloha 2). Vyberte žiakov, ktorí prečítajú text, ostatní počúvajú. Alternatívne môžete 
rozdať vytlačený text do skupín, ktoré predtým vytvoríte.

Rozdeľte žiakov do 6 skupín. Vyzvite žiakov, aby  v skupinách najprv diskutovali a neskôr sa 
pokúsili prerozprávať text vlastnými slovami. Môžete vyzvať niektorú skupinu, aby jej členovia 
prerozprávali text pred ostatnými, zvyšné skupiny dopĺňajú vlastné interpretácie.

Zadajte skupinám nasledovné úlohy: 

úlohou jednej polovice skupín bude pripraviť si a odprezentovať obhajobu Brandisa;

druhá polovica skupín bude obhajovať Hofera. 

1

2

3

4

5

POSTUP

Vyzvite žiakov, aby našli v texte časť, kde je Hoffer obžalovaný z vraždy. Požiadajte ich, aby sa vcítili 
do úlohy sudcu a vyniesli rozsudok, ktorým potvrdia alebo vyvrátia Brandisovu obžalobu. Svoj text 
nech si napíšu. Konfrontujte rôzne rozsudky.  

REFLEXIA

TIPY PRE UČITEĽA/UČITEĽKU:
S dvoma žiakmi sa môžete týždeň pred danou hodinou dohodnúť, 
že si pripravia dramatizáciu textu. Jeden bude čítať/hovoriť repliky 
Brandisa a druhý Hofera. V takomto prípade môže byť čítanie pre 
žiakov viac pútavé.

Text je náročný, jazyk trochu archaický. Pri úlohe 3 sa uistite, že 
všetci žiaci pochopili text. Trieda, ktorá je vedená analyzovať text 
spoločne, už vie, ako prerozprávať daný text v časovej postupnosti, 
vysvetliť základnú dejovú líniu, opísať hlavné postavy aj ich vzťah 
a identifikovať zápletku. Veďte žiakov k tomu, aby názory nielen 
formulovali, ale aby dokázali počúvať aj názory svojich oponentov.



57

PRÍLOHA 1

Trh v Banskej Bystrici
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PRÍLOHA 2

*** 
BRANDIS: Boli konkrétne prípady, že Stračina alebo jeho zástupca prepustili väzňa, ak 
im niekto doručil istú sumu? 
HOFER: Áno, také prípady boli. Aj my sme o niektorých vedeli. 
BRANDIS: Aj vy osobne? 
HOFER: O niektorých aj ja osobne. 
BRANDIS: Dá sa povedať o väčšine? 
HOFER: Neviem. 
BRANDIS: A o Jozefíne Brandenburgovej ste počuli? O mojej matke? 
HOFER (trochu podráždene): Nie. 
BRANDIS: Nuž, čosi vám poviem. Koncom roka 1943 bola do Novák poukázaná 
požadovaná suma, aby moju matku prepustili na slobodu. Bolo dohovorené, že ju 
ukryjú v istom kláštore. Tam by sa s najväčšou pravdepodobnosťou bola dožila konca 
vojny. A jednako – hoci peniaze riadne došli – poslali ju do Osvienčima. Nikdy sa 
nevrátila. 
HOFER (ticho): Také prípady sa, bohužiaľ, stávali. Stračina bol nevyspytateľný. Náladový 
ako všetci alkoholici. V tom čase trpel už aj ťažkým stihomamom. Mával chvíle, keď sa 
vystatoval svojou mocou. Poslal na smrť šéflekára táborovej maródky, bakteriológa 
svetovej úrovne. Nepáčilo sa mu, že ráčkoval. 
*** 
BRANDIS: Povedzte mi – na svoju česť a svedomie – na to bezúhonné svedomie 
doktora Hofera. Boli také prípady, že došli peniaze, úplatok za niektorého väzňa, a 
vy – neviem, či vy osobne a či nejaký kolektívny rozum, alebo kto – slovom, že ste 
tie peniaze, ak sa mám vyjadriť v jazyku bankových úradníkov, že ste tie peniaze 
predisponovali na konto niektorého iného väzňa? Podľa vášho osobného alebo 
kolektívneho náhľadu, dôležitejšieho? Mlčíte? 
HOFER (odkašle si): Áno. Párkrát sa to stalo. Napríklad, keď...
BRANDIS: Inými slovami, osvojili ste si peniaze, ktoré niekto poslal, aby si zachránil 
brata, sestru, otca, mamu, syna, dcéru – a vy ste nimi vykúpili dakoho úplne iného, 
koho ten dotyčný vôbec nepoznal, o kom ani nevedel, že je na svete?! Áno alebo nie?! 
HOFER: Pozrite, v istej konkrétnej situácii...
BRANDIS: Detaily ma nezaujímajú! Neodvádzajte pozornosť! Stalo sa to alebo sa to 
nestalo!? 
HOFER (okamih): Niekoľko ráz sa to naozaj stalo. 

Kontext: Pána Hofera navštívi v noci neznámy muž – pán Brandis. Ten síce 
nikdy Hofera nevidel ani nestretol, ale celé desaťročia túžil po stretnutí s ním. 
Brandisa zaujíma, ako boli použité peniaze, ktoré poslal na záchranu svojej matky 
pred deportáciou do Osvienčimu. Aj keď bol Hofer Žid, väzeň a člen ilegálnej 
odbojovej skupiny, mal dobré vzťahy s veliteľom slovenského koncentračného 
tábora Stračinom, a tak mohol ovplyvňovať jeho rozhodnutia, napríklad aj o tom, 
kto pôjde alebo nepôjde do Osvienčimu – teda na smrť. Tento svoj vplyv využíval 
nie vo svoj prospech, ale v prospech uväznených Židov a odbojovej skupiny, 
pripravujúcej sa na povstanie. 

Literatúra: KARVAŠ, P., Sedem hier, Slovenský spisovateľ, Bratislava 1987. 

Poznámka: Grafické symboly naznačujú prerušenie textu. 

(Úryvky)

Peter Karvaš – Nočná návštěva
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BRANDIS (ticho): Božemôj! Božemôj! 
HOFER: Dovoľte mi, aby som vám objasnil... 
*** 
BRANDIS: Môžete si hovoriť, čo chcete! (Jeho hlas sa pohybuje v priestore.)  Moja 
matka bola moja matka! Nikto nemal právo rozhodovať o nej! Človeče! Čo sa stalo s 
peniazmi, ktoré som poslal na jej vyslobodenie?! 
HOFER: Neviem. Pravdepodobne sa použili na záchranu nejakého mladého človeka. 
BRANDIS: Rozumiem. Nejakého dôležitého mladého človeka. Zdravého, 
perspektívneho, s budúcnosťou. 
HOFER: Nejakého bojaschopného človeka. Bola vtedy smernica – zachraňovať 
bojaschopných. 
BRANDIS: Ale akým právom? Kto vám to dovolil?! Kto vám dal súhlas?! Naozaj ste 
zošaleli, že ste si osobovali právo rozhodovať, kto je – dôležitejší?! 
HOFER: Nikto nám nedal súhlas. Okrem kolektívneho zdravého rozumu. Museli sme to 
bremeno vziať na seba. 
BRANDIS: Kašlem vám na zdravý rozum! Bola to moja matka! Ja som svoju matku 
nadovšetko ľúbil! Bola to najlepšia matka na svete! Už nikdy v živote som takú ženu 
nestretol! Podnes som sa neoženil – vôbec si neviem predstaviť bytosť, ktorá by mojej 
mame siahala po členky! Ja som bol vedľa nej trpaslík! A vy všetci! 
HOFER: Dovoľte ešte jednu otázku. Bola vaša matka zdravá...? 
BRANDIS: Čo vás do toho?! 
HOFER: Spytujem sa preto, že sa niekoľko ráz stalo, že prišli do lágru peniaze pre 
človeka, ktorý medzitým zomrel. Alebo ktorého medzitým odtransportovali. To práve 
boli prípady, v ktorých sme... 
BRANDIS: Moja matka bola nažive! Prežila transport! 
HOFER: Ako to viete...? 
BRANDIS: Videli ju v Osvienčime na rampe! Išla do plynu ako všetci starí! Viete, koľko 
ráz som od tých čias prežil matkinu smrť...? Koľko ráz som ju videl dusiť sa v plynovej 
komore...? Škvariť sa v krematóriu...? Dvadsaťosem rokov s tým žijem, človeče! 
HOFER (ticho): Neviem, čo vám na to povedať. Strašne ľutujem. 
BRANDIS (skríkne): Strčte si svoje city niekam! (Ovládne sa, chladno.) Obžalúvam 
vás z vraždy! Zabili ste mi matku! Pripravili ste ju o život! Ste za to zodpovedný! Tri 
desaťročia sa chystám, že vám to poviem! 
HOFER (s krajným napätím sa ovláda): Prosím vás... Veľmi vás prosím... Skúste sa na 
vec pozrieť z inej strany. 
BRANDIS: Nijaká iná strana nejestvuje! Bola to moja mama! Rozumiete, moja mama! 
Ste hluchý?! Moja mama! Mal som iba jednu mamu! 
*** 
BRANDIS: Ešte čosi. Ešte jedna vec by ma zaujímala. Viete, na čo myslím po celý čas? 
Hm. Stavil by som sa, že to viete! 
HOFER: Tuším to. 
BRANDIS: No...?! 
HOFER: Chcete vedieť, koho zachránili za peniaze určené pre vašu mamičku. 
BRANDIS (tvrdo): Áno! To chcem naozaj vedieť! 
HOFER: Smiem sa opýtať prečo? 
BRANDIS: Predstavte si, že toho človeka chcem vidieť. Chcem na vlastné oči vidieť 
chlapa, ktorému som zachránil život za cenu života svojej matky a svojej cti a pokoja 
svojej duše a najlepších rokov svojho života! Kto je to! Kde je! Chcem sa s ním 
zoznámiť! Mám na to právo! Ako sa volal ten šťastlivec...? 
HOFER: Poviem vám, ako sa ten mladý človek volal, čo sme ho zachránili za vaše 
krvavé peniaze. Poviem vám pravdu. Volal sa Hofer. 
BRANDIS (v úžase): Hofer! 
HOFER: Áno. 
BRANDIS: Váš....váš syn?! 
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HOFER: Takmer. 
BRADNIS: Ako to takmer? Hovorte, čo mlčíte? 
HOFER: Synovec. Syn môjho brata. Ale bol skoro ako môj syn. Ja som bol starý 
mládenec a nikoho iného na svete som nemal. 
BRADNIS: Vy podliak! 
*** 
Čo mi tu chcete vysvetľovať?! Že váš Janko bol geniálny mladý krásavec, že bol „dôležitý“?! 
A čo ak aj bol? Čo je ktokoľvek a čokoľvek na svete proti mojej mame, proti jedinému 
jej úsmevu, jedinému jej slovu, jedinému jej škvarkovému pagáčiku? Zbláznili ste sa 
dočista, že na mňa idete rozumovými argumentmi?! 
*** 
Takže má dnes plné prsia metálov, čo? Urobil kariéru ten udatný mládenec, čo? Za 
moje peniaze, za môj pot a ľudskú dôstojnosť a za krv mojej mamy, ktorá nemala 
vojenský výcvik a nevedela strieľať! A toto mi vravíte do očí? Kde je ten chlap, nech mu 
napľujem do tváre! 
HOFER (ticho): Budete musieť napľuť do tváre mne. Jemu nemôžete. 
BRANDIS: Prečo nie?! Nájdem si ho, čo by som za ním hneď musel ísť na kraj sveta! 
HOFER: Nemôžete za ním ísť a nemôžete mu napľuť do tváre, lebo padol. 
BRANDIS: Čože? 
HOFER: Padol v prvej zrážke s Nemcami. Je pochovaný kdesi pri Prievidzi. Kde, to 
neviem. Nemá vlastný hrob. Nikdy sme ho neidentifikovali. 
***
Janko zahynul, keď vyhadzoval nemecký tank. Vyhodil ho do vzduchu aj so sebou. 
Veľkou kyticou Kruppových granátov. 
*** 
HOFER: Stále ma teda viníte? 
BRANDIS: Prirodzene! Spôsobili ste smrť mojej matky. 
HOFER: Nič ste teda nepochopili? 
BRANDIS: A vy? 
HOFER: Myslel som si, že som vám vysvetlil... 
BRANDIS: A ja že vám. 
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získať pohľad na to, ako fungujú mecha-
nizmy vzniku stereotypov a predsudkov 
a mechanizmy vyčleňovania;

porovnať minulé a súčasné udalosti spoje-
né s diskrimináciou menšinových skupín;

poukázať na nebezpečenstvo radikálnych 
a extrémistických hnutí;

diskutovať o súčasných formách antisemi-
tizmu, xenofóbie a iných foriem nenávisti. 

flipchart, fixky; 

prefotené texty:
pre dvojicu žiakov – Legenda  
o Zelenom údolí (Príloha 1), Schéma 
vzniku stereotypov a predsudkov 
(Príloha 2), Prenasledovanie Židov  
v Slovenskom štáte (Príloha 3);
pre skupinu – Výber zo statusov 
sociálnych sietí (Prílohy 4A – 4C).

POMÔCKYCIELE

Aktivita sa zameriava na to, ako 
blízko je od predsudkov a nená- 
vistných verbálnych prejavov 
k diskriminácii a vyčleňovaniu 
istých skupín obyvateľstva.  
Analyzuje mechanizmy vzniku  
stereotypov a predsudkov  
v minulosti (príklad Slovenského 
štátu) a v súčasnosti (príklad  
nenávistných prejavov na  
sociálnych sieťach).

ANOTÁCIA

Od predsudkov  
k diskriminácii

1 – 2. ročník SŠ

Slovenský jazyk,  
Dejepis, Etická výchova, 
Občianska náuka

90 minút
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Rozdajte do dvojíc text Legenda o Zelenom údolí (príloha 1) a vyzvite ich, aby si ho prečítali. 
Alternatívou je, že text prečítate žiakom vy.

Po prečítaní diskutujte so všetkými žiakmi: 

V čom sa líšili ryšaví tkáči od pôvodných čiernovlasých obyvateľov údolia?

Čo motivovalo občanov údolia k tomu, aby hrubo zaobchádzali s ryšavými spoluobčanmi?

Ako začali hovoriť o ryšavých obyvateľoch? Boli ryšaví obyvatelia skutočne na vine?

Ako boli ryšaví tkáči diskriminovaní? 

Ako sa skončilo ich prenasledovanie?

Nakreslite na tabuľu schému vzniku stereotypov a predsudkov (Príloha 2). Rozdajte do dvojíc 
prázdnu schému a požiadajte ich, aby ju doplnili na základe toho, čo sa dočítali v texte. 
Dvojice prezentujú svoje odpovede, zapisujte ich do schémy na tabuli, prípadne sa pýtajte 
doplňujúce otázky.

Rozdajte do dvojíc (dvojice môžete v tomto kroku zmeniť, aby pri práci vznikla nová dynamika) 
vytlačený text Prenasledovanie Židov v Slovenskom štáte (Príloha 3) a požiadajte ich, aby si ho 
v tichosti prečítali. Po prečítaní textu sa pýtajte otázky, ktoré pomôžu žiakom a usmernia ich pri 
vypĺňaní schémy:

V čom sa líšili Židia od ostatných občanov na Slovensku?

Prečo neboli vzťahy medzi Židmi a ostatným obyvateľstvom vždy najlepšie?   

Čo tvrdili slovenskí politici o Židoch?

Boli tieto tvrdenia pravdivé?

Ako boli Židia na Slovensku diskriminovaní po vzniku Slovenskej republiky?

Ako sa stupňovali protižidovské opatrenia?

Rozdajte do dvojíc ďalšiu prázdnu schému (Príloha 2) a požiadajte ich, aby ju na základe 
prečítaného textu a diskusie vyplnili.

Po vyplnení schémy prezentujú a opisujú svoje schémy, ich vyjadrenia zapisujte na tabuľu 
a pýtajte sa doplňujúce otázky (schémy vypracované žiakmi sa môžu vystaviť v triede na 
nástenke).

Rozdeľte žiakov do 3 skupín (pri väčšom počte skupín môžu ten istý text spracovať dve 
skupiny, odporúčame v jednej skupine maximálne 5 žiakov), každej skupine rozdajte text so 
skopírovanými statusmi zo sociálnych sietí (Príloha 4A – 4C), čistú schému vzniku stereotypov 
a predsudkov, flipchart a fixky.

Požiadajte skupiny, aby si statusy pozorne prečítali a na základe prečítaného a vlastných 
postojov na flipchart nakreslili a doplnili schému vzniku konkrétneho stereotypu a predsudku.

Po vyplnení schémy skupiny prezentujú a opisujú svoje schémy (schémy vypracované žiakmi 
sa môžu vystaviť v triede na nástenke).

1

2

3

4

5

6

7

8

9

POSTUP
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Po záverečnej aktivite diskutujte so žiakmi a prepojte diskusiu so záverečnou reflexiou.

Kto je objektom vyjadrení, ktoré sú prezentované na sociálnych sieťach (obetný baránok)?

Prečo podľa vás majú niektorí ľudia takéto postoje (motivácia k týmto činom)?

Čím sa títo ľudia (Rómovia, Židia, moslimovia) odlišujú?

Aké stereotypy o týchto skupinách ľudí sú v našej spoločnosti rozšírené? 

Dochádza v našej spoločnosti k ich diskriminácii? Uveďte príklady.

Aké iné formy, prejavy antisemitizmu, xenofóbie, nenávisti a diskriminácie v súčasnom 
období v našej spoločnosti zaznamenávame?

Porovnajte podobnosti a rozdielnosti s predchádzajúcimi schémami.

Na akú úroveň (do akého štádia) dôsledkov (podľa schémy) sa tieto statusy dostali?

Sú takéto statusy na sociálnych sieťach pre spoločnosť nebezpečné? Zdôvodnite svoje 
odpovede.

Čo môžete/môžeme s tým urobiť?. 

TIPY PRE UČITEĽA/UČITEĽKU:
V prípade, že aktivitu chcete časovo skrátiť, odporúčame vynechať 
jeden krok. Môžete sa rozhodnúť, či budete pracovať s Legendou 
o Zelenom údolí (tá približuje tému vylúčenia skôr v metaforickej 
rovine) alebo s textom Prenasledovanie Židov v slovenskom štáte 
(v tomto prípade priblížite tému prenasledovania a vylučovania 
židovskej menšiny v historických súvislostiach).

REFLEXIA
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PRÍLOHA 1

Kedysi dávno, hlboko v lesnom údolí, bolo jedno kráľovstvo. Väčšina jeho obyvateľov 
mala čierne, lesklé vlasy a zelené oči. Ale po stáročia tam žila aj skupina ľudí, ktorá 
sa svojím vzhľadom odlišovala. Jej príslušníci mali ryšavé vlasy a čierne oči ako 
uhoľ. Vo vzdialenej minulosti prišli ich predkovia do údolia a usadili sa tam. Žili 
mierumilovne a boli zámožní a odovzdávali si z otca na syna zručnosti a tajomstvá 
umeleckého tkania. Od domorodých obyvateľov kráľovstva sa nelíšili iba výzorom, 
ale aj preto, že mali iné náboženstvo a tradície. Zasadili dubové stromy a oblasť 
okolo týchto stromov sa pre nich stala posvätným miestom. Každú stredu dodržiavali 
„Deň stromov“. V ten deň nepracovali, namiesto toho sedeli dlhé hodiny pod 
stromami a v tichosti sa modlili. Ich viera im zakazovala jesť hocičo, čo rástlo na 
stromoch. A tiež nikdy nesmeli nosiť zelené odevy.

Až raz prišiel rok búrky. Na jar sa západné vetry zmenili na hurikán, lámali stromy 
a ničili domy. Zima prišla nečakane rýchlo, zahalila údolie do obrovského množstva 
snehu a nízke teploty mrazivo zovreli údolie. V jarných mesiacoch voda z riek 
a potokov zaplavila kráľovstvo ničiac všetko čo jej bolo v ceste. Napokon prišlo 
horúce, suché leto a neúprosné slnko spálilo úrodu na poliach a zanechalo za sebou 
iba popraskanú zem.

Nastal hlad, ceny potravín prudko stúpli a dokonca aj voda z tých mála studní, ktoré 
ju mali, sa predávala. Ľudí zmáhal strach a zúfalstvo. Jedného večera v miestnom 
hostinci pri ceste opitý dedinčan zakričal: „Toto všetko zavinili ryšavci. To oni na nás 
privodili toto nešťastie!“ Ktosi sa snažil muža utíšiť, ale iní, čo sedeli pri stoloch dosť 
blízko na to, aby ho počuli, si začali šepkať medzi sebou a pokyvkávali hlavami.  
O niekoľko dní neznámy útočník rozbil okná na domoch tkáčov a na ich dverách sa 
začali objavovať zelenou farbou namaľované kruhy. Ktosi zbil ryšavé deti, keď sa 
hrali na ceste. V noci skupina mladých ľudí podpálila Svätý strom. V krčme sa začalo 
stretávať  čoraz viac jednotlivcov, ktorí obviňovali ryšavých  z toho, že zapríčinili 
pohromu, ktorá zachvátila zelené údolie. Vyslali delegáciu do rady kráľovstva  
s požiadavkou, aby ryšavých postavila pred súd. Radu čiastočne ovládli tí, čo boli 
proti ryšavým, kým zvyšní členovia boli strachom umlčaní. Rada vydala nariadenie: 
tkáči musia odovzdať všetky svoje látky, zásoby a zariadenia svojich dielní.  
O niekoľko dní boli vyhnaní zo svojich domovov a odvlečení na ostrov v jazere,  
kde ich strážila stráž.

Napokon prišiel deň, keď na hlavnom námestí bolo vyhlásené nariadenie kráľa  
a rady – teraz už úplne ovládanej nepriateľmi ryšavých: „To ryšaví spôsobili, že 
naše kráľovstvo hynie od nedostatku potravín a vody. Oni zosnovali sprisahanie 
proti kráľovstvu. To je vlastizrada a za tento čin je iba jediný trest – SMRŤ!“ Taký bol 
rozsudok vyrieknutý nad všetkými ryšavými obyvateľmi zeleného údolia. Odviedli ich 
do hôr a zhodili do hlbokých priepastí. Každého jedného z nich! Mužov, ženy aj deti. 

Znovu nastala jar. Vetry sily hurikánu opäť prenasledovali údolie. Tornáda zničili 
domy, mosty aj cesty. Ľudia s obavami hľadeli na oblohu. No medzi nimi už nebol  
ani jediný ryšavý čiernooký tkáč.

Legenda o Zelenom údolí 

Zdroj: www.holokaust.sk/file.php?id=23&s=53effe6e

www.holokaust.sk/file.php?id=23&s=53effe6e
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PRÍLOHA 2

Schéma mechanizmu 
vzniku predsudkov

Diskriminácia

Priame
útoky

Vylúčenie

Odstránenie /
Vyhladenie

Obetný  
baránok

Stereotyp

Motivácia týchto  
činov – prečo?

Rozdiely 

Predsudky

Pracovný hárok pre študentov
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PRÍLOHA 3

Ak chceme hovoriť o dôvodoch prenasledovania Židov na území Slovenska v rokoch 
1939 – 1945, musíme sa vrátiť späť do histórie. Slovensko od 10. storočia tvorilo 
súčasť Uhorského kráľovstva. Židovské obce, ktoré sa nachádzali na území dnešné-
ho Slovenska od stredoveku sa aj počas trvania habsburskej monarchie postupne 
rozvíjali. V roku 1910 žilo na území Uhorska okolo 910 000 Židov, pričom asi 68 000  
z nich uviedlo okrem maďarčiny a nemčiny aj znalosť slovenčiny. Po vzniku Česko-
slovenskej republiky v roku 1918 sa v novom štáte Židom priznali práva národnost-
nej menšiny. Maďarské úrady na území Uhorska podporovali Židov v tom, aby sa 
zapájali do rozvíjania obchodu, finančníctva a priemyslu. Preto väčšina Židov bývajú-
ca na Slovensku pracovala v oblasti obchodu a remeselníctva. To bol tiež dôsledok 
toho, že v stredoveku mali zakázané venovať sa poľnohospodárstvu. Aj preto praco-
vali práve v spomenutých oblastiach.

Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku, ktorá vznikla na Slovensku v roku 1905, 
kritizovala úlohu Židov v hospodárstve a ich pomaďarčenie. V období po roku 1918 
sa v strane začala uplatňovať otvorená protižidovská politika, ktorá sa zintenzív-
nila, keď sa k moci v Nemecku dostal Adolf Hitler. V praxi sa táto politika na území 
Slovenska začala realizovať po 14. marci 1939, keď pod tlakom Nemecka po podpí-
saní Mníchovskej dohody vznikol Slovenský štát a do jeho čela sa postavila Hlinkova 
slovenská  ľudová  strana. Program strany bol orientovaný národne, slovensky, 
kresťansky a protižidovsky. Pre protižidovskú orientáciu mala strana niekoľko 
zdôvodnení:

kresťanskú rovinu („Židia zabili Krista“);

hospodársku rovinu („Židia vykorisťujú a ožobračujú Slovákov“);

národnú rovinu („Židia nie sú Slováci“);

politickú rovinu („Židia sú ľavicovo, prípadne liberálne orientovaní“).

Židia v novovzniknutom Slovenskom štáte boli obvinení, že sú zodpovední za stratu 
južných území, ktoré Slovensko stratilo po Viedenskej arbitráži. Už v apríli 1939 
vstúpilo do platnosti prvé významné protižidovské opatrenie, ktoré definovalo, kto 
je Žid, a obmedzovalo počet Židov v slobodných povolaniach – počet Židovských 
právnikov mohol byť maximálne 4 % z počtu právnikov, židovskí advokáti nesmeli 
zastupovať slovenských klientov, Židia nesmeli byť notármi. Ďalším vážnym zása-
hom do občianskych práv Židov bolo v roku 1940 prijatie tzv. arizačných zákonov, 
ktoré zasahovali do majetku Židov, likvidovali ich podniky alebo ich prevádzali na 
„árijských – slovenských“ správcov. Odoberanie majetku Židom predchádzalo ich 
deportáciám. Vrcholom protižidovského zákonodarstva bolo prijatie Židovského 
kódexu v septembri 1941. Toto vládne nariadenie sa inšpirovalo nemeckými pro-
tižidovskými zákonmi a ich teóriou tzv. „konečného riešenia“ židovskej  otázky.  
Židovský kódex  vylučoval Židov z hospodárskeho  života  a hovoril o tom, že „Žid 
nesmie byť zamestnaný v službách štátu“, ďalej zakazoval Židom pracovať ako no-
tár, advokát, civilný inžinier, nesmeli vykonávať lekársku, lekárnickú a zverolekársku 
prax, nesmeli byť redaktorom ani prispievať do nijakého časopisu (okrem špeciál-
nych židovských tlačovín).

Prenasledovanie Židov v Slovenskom 
štáte (1939 – 1945)
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Židia boli vylúčení z akéhokoľvek štúdia okrem ľudových škôl a kurzov pre nich 
zriadených, nemali oprávnenie nosiť zbrane, loviť ryby, nesmeli vlastniť rádioprijí-
mače, riadiť motorové vozidlo so slovenskou značkou, ani získať oprávnenie na jeho 
vedenie. Štátne úrady mohli u nich kedykoľvek aj bez príkazu súdu vykonať osobnú 
prehliadku, mali obmedzené listové tajomstvo a listy museli označovať židovskou 
hviezdou a tiež samotní Židia museli nosiť židovskú hviezdu, aby bolo zďaleka vidieť, 
že sú Židmi. Štátne úrady im mohli nariadiť vysťahovať sa z určitej obce a uložiť 
povinnosť nasťahovať sa do inej obce. So svojim majetkom prevyšujúcim sumu 500 
korún mohli nakladať len na základe písomného povolenia Ústredného hospodár-
skeho úradu. Židia vo veku 16 – 60 rokov mali povinnosť vykonávať práce, ktoré im 
určil štát.

Poslednou etapou protižidovských opatrení na Slovensku bolo vytvorenie pracov-
ných a zberných – koncentračných táborov pre židovské obyvateľstvo. Pracovné 
tábory slúžili na splnenie si „pracovnej povinnosti“ a boli významnou súčasťou 
slovenského hospodárstva. V táboroch sa vyrábalo veľa kvalitných výrobkov, ktoré 
sa za nízke ceny dodávali hlavne štátnym inštitúciám. Na Slovensku boli vytvorené 
3 pracovné tábory – Nováky, Sereď, Vyhne, v ktorých Židia nútene vykonávali ťažkú 
manuálnu prácu. Fyzická práca  mala byť pre nich trestom za to, že dovtedy sa 
venovali len „neužitočnej” práci, ktorá viedla k údajnému „priživovaniu sa“ na sloven-
skej spoločnosti (práca v ekonomickej oblasti, priemysle a podobne – kým väčšina 
slovenského obyvateľstva sa živila roľníctvom a remeselníctvom). Zberné (koncen-
tračné) tábory slúžili na zhromažďovanie Židov, pred ich transportom do vyhladzo-
vacích táborov na území Poľska. Deportácie, odsun židovského obyvateľstva  zo  
Slovenska v úzkej  spolupráci s nacistickým Nemeckom, začali prvým transportom 
25. marca 1942. Prvý transport slovenských Židov do vyhladzovacieho tábora v 
Osvienčime bol vypravený zo železničnej stanice v Poprade. V transporte bolo 1000 
mladých dievčat, podľa svedectiev pamätníkov prežilo väznenie z prvého transportu 
asi 20 dievčat. Týmto sa začala prvá vlna transportov zo Slovenska, ktorá trvala až 
do 20. októbra 1942. Ľudácky režim sa ňou zbavil spolu 57 628 židovských spo-
luobčanov, ktorí boli prevezení v 57 vlakových súpravách, pričom za každú osobu 
mal Nemcom zaplatiť tzv. „osídľovací“ poplatok – 500 ríšskych mariek. Druhá séria 
transportov odštartovala počas okupácie Slovenska nacistickými vojskami. Prvý z   
nich bol vypravený 30. septembra 1944 zo Serede. Do konca vojny bolo vyvezených 
ďalších asi 13 500 Židov. Celkovo tak v koncentračných táboroch v dôsledku trans-
portovania z územia Slovenska zahynulo viac ako 70 000 židovských občanov.

Spracované podľa:

IANCU, C.: Mýty, na ktorých stojí antisemitizmus. Bratislava. PostScritptum, 2015, 
ISBN 978-80- 89348-11-4

NIŽŇANSKÝ, E.: Nacizmus, holokaust, slovenský štát. Bratislava. Kalligram, 2010. 
ISBN 978-80- 8101-396-6
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PRÍLOHA 4A
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PRÍLOHA 4A
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PRÍLOHA 4B
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PRÍLOHA 4B
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PRÍLOHA 4C
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PRÍLOHA 4C
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Aktivita je rozdelená na zážit- 
kovú hru a prácu so Židovským  
kódexom. V úvodnej hre si žiaci 
vyskúšajú na vlastnej koží pocit 
diskriminácie a postavenie  
občanov „druhej“ kategórie. 
V druhej časti analyzujú hlavné 
nariadenia Židovského kódexu.

ANOTÁCIA

PamäŤ si ty

1. – 2. ročník SŠ

Občianska náuka, 
Dejepis

pomenovať porušovanie vlastných práv 
prostredníctvom osobného zážitku;

analyzovať porušovanie ľudských  
a občianskych práv židovskej a rómskej 
menšiny počas Slovenského štátu;

diskutovať o nebezpečenstve  
extrémistických názorov.

Pre zážitkovú hru: 
výkresy, fixky, pastelky, nožnice, flipchart  
na zapisovanie výsledkov súťaže, Gegorafický 
atlas SR – 2 kusy, notebook alebo tablet 
s prístupom na internet, čierne (alebo inej 
spoločnej farby) tričká pre členov poroty –  
3 kusy, písacie potreby, nálepky s farebnými 
bodkami.

Pre prácu so Židovským kódexom: 
flipchart na zapisovanie protižidovských 
opatrení, PC, notebooky alebo tablety  
s prístupom na internet (pre každú dvojicu), 
alebo vytlačenú Prílohu 4 s hlavnými 
paragrafmi Židovského kódexu (príslušná 
časť pre každú dvojicu). V prípade vlastného 
výberu môžete pracovať s plným znením 
kódexu, zdroj: http://www.upn.gov.sk/data/
pdf/vlada_198-1941.pdf 

POMÔCKYCIELE

90 minút
(zážitková hra + aktivita) 
– možnosť rozdeliť na dve 
samostatné vyučovacie 
hodiny

http://www.upn.gov.sk/data/pdf/vlada_198-1941.pdf
http://www.upn.gov.sk/data/pdf/vlada_198-1941.pdf
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Na úvod so žiakmi diskutujte o obecných a mestských zastupiteľstvách, kým sú zriadené, 
akú majú úlohu, právomoc, kto stojí v ich čele.

Začnite pokynmi k hre.

Spomedzi žiakov vyberte troch, ktorí budú členmi poroty, vybrať môžete na základe spoločnej 
farby trička, prípadne iného poznávacieho znaku. Zvyšných žiakov rozdeľte do troch skupín – 
modrá, žltá, zelená.

Žiakov rozdeľte pomocou aktivity „Bodky na čele“ (Príloha 1). Oznámte žiakom, že predstavujú 
obyvateľov mesta, ktorí sa snažia pred komunálnymi voľbami osloviť ostatných obyvateľov, 
aby ich zvolili do mestského/obecného zastupiteľstva a jedného z nich za primátora/starostu. 
Ide o klasickú súťaž, v ktorej víťazí družstvo s najväčším počtom bodov, jeho členovia sa stanú 
poslancami mestského/obecného zastupiteľstva a jeden z nich aj primátor/starosta.

Dajte žiakom 3 minúty na to, aby si vymysleli názov skupiny, prípadne logo, bojový pokrik. 
Medzitým oboznámte členov poroty s pravidlami súťaže (Príloha 2), predsedom poroty je 
vyučujúci. Skupinám prideľte pracoviská – modrá a zelená skupina obsadia protiľahlé strany 
v učebni, žltá skupina odíde na chodbu. Pracoviská modrej a zelenej skupiny sú vybavené 
pracovnými stolmi (lavicami) a stoličkami, žltá skupina na chodbe nemá nič, snažte sa, aby 
mala čo najhoršie podmienky. 

Začnite hru. 

1. kolo hry

Úlohou zastupiteľstva je predovšetkým rozvoj obce/mesta. Ako poslanci zastupiteľstva 
máte vypracovať územný plán rozvoja obce. Úlohou skupín je nakresliť na výkresy  
a vystrihnúť papierové mesto – domy, obchody, park so stromami a lavičkami, priemyselné 
podniky, kultúrne a komunitné centrá atď. Limit na splnenie úlohy je 10 minút.

Modrá skupina dostane 5 výkresov, fixky, pastelky a nožnice pre každého člena skupiny. 
Zelená skupina dostane 4 výkresy, polovičný počet fixiek a polovičný počet nožníc ako 
modrá skupina. Žltá skupina dostane 2 výkresy, ale iba jednu fixku a jedny nožnice 
(rozdelenie pomôcok si môžete upraviť podľa situácie tak, aby modrá skupina mala 
najlepšie a žltá skupina najhoršie vybavenie). Snažte sa, aby skupiny navzájom nevideli, 
kto aké pomôcky dostal. 

Nezabudnite dodržať pravidlo, že žltá skupina pracuje na chodbe. Po uplynutí 10 minút 
predstúpia jednotlivé skupiny pred porotu a predstavia svoj územný plán rozvoja obce/
mesta. Porota pozorne počúva a potom pridelí body nasledovne: modrá skupina – 3 body, 
zelená skupina – 2 body, žltá skupina – 1 bod.

2. kolo hry

Členovia zastupiteľstva musia byť  aj dostatočne vzdelaní, mať vedomosti z rozličných 
oblastí  a musia vedieť vyhľadávať informácie. Dajte jednotlivým skupinám obálky  
s otázkami (Príloha 3), na ktoré majú písomne odpovedať, a pero. Limit na vypracovanie 
úlohy je 8 minút. Modrá skupina bude mať k dispozícii notebook alebo tablet s prístupom 
na internet a Atlas SR, zelená skupina bude mať k dispozícii Atlas SR, žltá skupina nebude 
mať žiadne pomôcky. Po uplynutí  limitu sa skupiny stretnú  v učebni a odovzdajú porote 
papier s vypracovanými otázkami. Porota si pozorne prečíta odpovede a potom pridelí 
body nasledovne: modrá skupina – 3 body, zelená skupina – 1 bod, žltá skupina – 1 bod.

Aktivita „Občania druhej kategórie“ je zážitková didaktická hra. Pri nej je dôležité, aby 
žiaci konali spontánne a neboli ovplyvnení učiteľovými úvodnými otázkami, ktoré by mohli 
naznačiť, o čo v hre skutočne pôjde. Preto je vhodnejšie v tomto prípade v rámci evokácie 
nevenovať sa skutočnej téme, ale „zdanlivej“ téme hry.

Zážitková didaktická hra „Občania druhej kategórie“ 

1

1
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3. kolo hry

Oznámte študentom, že v prípade, ak vyhrá ich skupina, bude mať možnosť zvoliť 
zo svojich členov starostu/primátora. Vyzvite členov skupiny, aby si spomedzi seba 
vybrali zástupcu, ktorý by sa uchádzal o toto miesto. V priebehu 2 minút si má pripraviť 
argumenty, prečo práve on má byť starostom/primátorom. Po uplynutí tejto doby sa 
všetky skupiny zhromaždia v triede a začne verejná argumentácia – najprv člen žltej 
skupiny, potom zelenej, nakoniec modrej skupiny. Každému dajte na argumentáciu  
1 minútu. Porota pozorne počúva a potom pridelí body nasledovne: modrá skupina –  
2 body, zelená skupiny – 2 body, žltá skupina – 1 bod.

4. kolo hry

Oznámte študentom, že toto kolo bude posledné a v súťaží najrozhodujúcejšie, pretože 
víťazné družstvo v ňom môže získať až 10 bodov, a tým môže zvrátiť doterajšie poradie 
družstiev. Družstvo na 2. mieste získa 5 bodov, posledné družstvo získa 2 body. Úlohou 
skupín je v priebehu 5 minút pripraviť si argumenty, prečo práve ich skupina má byť 
zvolená za poslancov zastupiteľstva. Čo mestu a jeho obyvateľom prinesú, v čom budú 
lepší od ostatných skupín, prečo by obyvatelia mali voliť práve ich. Po uplynutí času sa 
skupiny stretnú v triede a prednesú argumenty. Pri argumentácii sa musia vystriedať 
všetci členovia družstva. Aby sme vylúčili podozrenie z preferovania niektorej skupiny, 
poradie, v akom budú družstvá argumentovať, si vyžrebujú. Porota pozorne počúva  
a potom pridelí body nasledovne: modrá skupina – 10 bodov, zelená skupina – 5 bodov, 
žltá skupina – 2 body.

Porota spočíta body a vyhlási najlepšie družstvo, ktorého členovia sa stávajú novými obecnými/ 
mestskými poslancami. Členom zagratuluje a vyzdvihne vynikajúce výsledky, ktoré počas 
celej súťaže dosahovali.

Diskutujte so žiakmi (diskusiu môžete skrátiť podľa času):

Ako ste sa pri hre cítili? Ako na vás hra pôsobila?

Ako sa cítili hráči modrej skupiny?

Ako sa cítili hráči zelenej skupiny?

Ako sa cítili hráči žltej skupiny?

Čo ste si na hre všimli?

Mali v hre všetci hráči rovnaké postavenie, rovnaké možnosti?

V čom boli znevýhodnení hráči žltej skupiny?

Akých obyvateľov predstavovali žiaci žltej skupiny? 

Akých obyvateľov predstavovali žiaci modrej skupiny?

Práca so Židovským kódexom

Po ukončení diskusie ku hre pokračujte prácou so Židovským kódexom.

Na úvod nadviažte na predchádzajúcu aktivitu otázkami:

Kto stanovil pravidlá v tejto hre?

Kto stanovuje pravidlá pre občanov štátu?

V čom sú tieto pravidlá obsiahnuté?

Rozdeľte žiakov do trojčlenných skupín. Umožnite im prístup k internetu (alebo im rozdajte 
vytlačený Židovský kódex z prílohy). Podľa počtu žiakov v triede rozdeľte jeho jednotlivé 
paragrafy tak, aby každá dvojica mala približne rovnako dlhý text. (V prípade menšieho počtu 
žiakov vyberte iba niektoré paragrafy, nezabudnite na tie, ktoré môžu mať súvislosť s hrou.) 
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Po prečítaní diskutujte so žiakmi:

Ako na vás zapôsobili protižidovské opatrenia, o ktorých ste sa v kódexe dočítali?  
Čo si o nich myslíte?

Ktoré z opatrení boli podľa vás uplatnené v zážitkovej hre „Občania druhej kategórie“?

Prečo má hra takýto názov?

Prečo vláda Slovenskej republiky prijala takýto zákon? Aké je historické pozadie tohto zákona?

Ktoré ľudské a občianske práva Židovský kódex porušoval?

Ako sa vyvíjala situácia Židov po prijatí Židovského kódexu?

Boli počas Slovenského štátu považované, okrem Židov, za občanov druhej kategórie aj 
iné menšiny?

Čo o týchto udalostiach viete, čo je potrebné ešte zistiť? Kde to môžeme zistiť, aké zdroje 
môžeme preštudovať?

V reflexii prepojte udalosti zo Slovenského štátu so súčasnosťou:

Môže k podobným udalostiam dôjsť aj v súčasnosti?

Na základe čoho si to myslíte? Podložte svoj názor argumentáciou.

REFLEXIA

11
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PRÍLOHA 1

PRÍLOHA 2

Účastníci dostanú na čelo nálepky s farebnými bodkami (modrá, zelená alebo žltá) 
tak, aby nevedeli akú farbu bodky majú. Úlohou skupiny je bez slovnej komunikácie 
zoradiť sa do skupín tak, aby v skupine boli ľudia s rovnakými farebnými bodkami. 
Pri rozdeľovaní žiakov do skupín dbajte na to, aby sa v žltej skupine neocitli žiaci, 
ktorí sú v triede outsidermi, žiaci s nízkym sebavedomím, alebo citlivejšej povahy. 
Aktivitu rozdelenia do skupín môžeme v reflexii využiť na poukázanie potreby  
vzájomnej pomoci medzi ľuďmi.

Pozor! Nepovedzte nikomu o týchto pravidlách!

Hra „Občania druhej kategórie“ je manipulatívna hra, v ktorej je od začiatku 
jasné, kto zvíťazí.

Vašou hlavnou úlohou je vytvárať dojem, že skutočne ide o čestnú súťaž s reálnou 
šancou zvíťaziť a že rozdeľujete body podľa objektívnych kritérií a spravodlivo.

Žiaci na začiatku nevedia, ako dlho bude hra trvať, preto sa ich neustále  
povzbudzujte a motivujte, aby sa snažili dosiahnuť čo najlepšie skóre.

Nájdite vždy zdôvodnenia pre svoje rozhodnutia (podľa toho, ako sa hra vyvíja) 
– aby sa viac snažili, prejavovali viac tímového ducha, boli tvorivejší, uvádzali 
presvedčivejšie a pravdivejšie argumenty, boli viac empatickí, pri štvrtom kole 
je potrebné zdôrazniť, že farba ich skupiny je totožná s farbou tričiek poroty. 
Naopak, žltí boli leniví, nerešpektovali pravidlá, neboli slušní, nerozumejú po-
trebám občanov...

Pri akýchkoľvek protestoch žltej skupiny je potrebné sa odvolať na pravidlá 
hry, ktoré musia skupiny rešpektovať. Námietky môžu vzniesť na konci hry.

Pri úlohe č. 2 zabezpečte, aby hráči zelenej a žltej skupiny nemali prístup  
na internet (nepoužívali vlastné mobily).

Počas hry nedovoľte členom žltej skupiny, aby si odlepili z čela farebné ozna-
čenie, trvajte na tom, aby ostali označení až do konca hry. Naopak, členom 
ostatných skupín môžete dať nenápadne inštrukciu, aby si označenie počas 
hry odlepili.

Bodky na čele

Inštrukcie pre členov poroty a vedúceho hry
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Nakoľko ste prejavili záujem kandidovať do mestského/obecného zastupiteľstva, 
musíte preukázať zodpovedajúce vedomosti o Slovenskej republike.

Otázka č. 1 
Uveďte, na koľko samosprávnych krajov je členená Slovenská republika a vymenujte ich.

Otázka č. 2 
Zistite a napíšte, koľko okresov a obcí tvorí Žilinský samosprávny kraj.

Otázka č. 3 
Napíšte, koľko štátnych sviatkov oslavujeme počas kalendárneho roka v Slovenskej republike, 
uveďte dátum sviatku a o aký sviatok ide.

Otázka č. 4 
Zistite a napíšte presný počet obyvateľov Slovenskej republiky k 31.12.2013.

Otázka č. 5 
Napíšte meno predsedu a meno jedného podpredsedu Žilinského samosprávneho kraja.

Otázka č. 6 
Napíšte meno predsedu a mená dvoch podpredsedov Združenia miest a obcí (ZMOS).

PRÍLOHA 3
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PRÍLOHA 4

Židovský kódex

§ 8.
(1) Židia sú povinní nosiť židovské označenie. Podrobnosti 
o tvare označenia a o spôsobe jeho nosenia, ako aj všeo- 
becné výnimky po dohode s rezortne príslušným ministrom 
určí minister vnútra vyhláškou v Úradných novinách.
(2) Iné označenia v súvislosti s menom (priezviskom) alebo 
firmou Žida (židovského sdruženia) môže určiť rezortne 
príslušný minister.
(3) Kto nenosí, poťažne nepoužíva označenia podľa ods. 
1 alebo 2, potresce sa za priestupok okresným (štátnym 
policajným) úradom peňažným trestom od Ks 100 do Ks 
10.000, ktorý sa má v prípade nevymožiteľnosti premeniť 
na zatvorenie od 1 dňa do 15 dní.

§ 9.
(1) Zakazuje sa uzavrieť manželstvo medzi Židom (Židov-
kou) a Nežidovkou (Nežidom) a medzi Židom (Židovkou) 
a židovskou miešankou (miešancom) [§ 2].
(2) Kto vedome uzavrie manželstvo proti zákazu v ods. 1, 
potresce sa pre prečin väzením do 3 rokov a stratou  
úradu a práva volebného.

§ 12.
(1) Židia nemajú volebné právo a nie sú voliteľní do Snemu 
Slovenskej republiky ani do orgánov verejnoprávnych 
korporácií.
(2) Žid nemôže byť ustanovený za funkcionára štátu  
a verejnoprávnych korporácií a ustanovizní vôbec.
(3)  Ustanovenia ods. 1 a 2 platia aj o židovských miešan-
coch (§ 2) a o nežidovských manželoch Židov, avšak len 
nakoľko ide o pasívne volebné právo.

§ 15.
(1) Žid nesmie byť zamestnaný v službách štátu, taktiež 
v službách verejnoprávnych korporácií a verejných usta-
novizní vôbec, počítajúc do toho aj nositeľov verejnopráv-
neho poistenia, a to ani ich alebo nimi spravovaných alebo 
dotovaných ústavov, podnikov, fondov a zariadení, vyjmúc 
židovských kultúrnych, kultových a sociálne-zdravotných 
ustanovizní ako aj Ústredne Židov.
(2) Ustanovenia ods. 1 platia aj o židovských miešancoch, 
uvedených v § 2, písm. a) Dôstojníkom a poddôstojníkom 
brannej moci alebo žandárstva nemôže byť ani židovský 
miešanec uvedený v § 2, písm. b).
(3) Ustanovenie ods. 1 platí aj o nežidovských manželoch 
Židov.

§ 16.
(1) Žid nemôže byť:
a) verejným notárom (verejnonotárskym osnovníkom),
b) advokátom (advokátskym osnovníkom),
c) civilným inžinierom.

§ 18.
(1) Židia nemôžu vykonávať lekársku a zverolekársku prax.

§ 20.
(1) Žid nemôže vykonávať lekárnickú prax.

§ 22.
(1) Židia vo veku od 16 do 60 rokov, ak nekonajú práce podľa 
§ 38 branného zákona, sú povinní konať práce, ktoré im 
prikáže Ministerstvo vnútra.

§ 25.
Štátne bezpečnostné orgány môžu kedykoľvek previesť 
u Židov osobnú prehliadku, a to aj bez písomného príkazu 
úradu alebo súdu.

§ 26.
(1) Štátne bezpečnostné orgány môžu kedykoľvek previesť 
u Židov a u židovských sdružení domovú prehliadku, a to aj 
bez písomného rozkazu úradu alebo súdu. Inak platia usta-
novenia dielu II. zákona č. 293/1920 Sb.z. a n.

§ 27.
(1) Žid (židovské sdruženie), ako odosielateľ akejkoľvek poš-
tovej zásielky (listy, balíky a pod.) vo vnútrozemskom styku, 
je povinný uviesť na nej svoju presnú adresu a ľahko zbada-
teľné označenie (židovskú hviezdu).

§ 28.
(1) Ústredný hospodársky úrad môže po dohode s Minister-
stvom vnútra Židom uložiť povinnosť vysťahovať sa z určitej 
obce (mesta), pritom môže uložiť súčasne povinnosť nasťa-
hovať sa do určitej obce (mesta).

§ 33.
Židia nesmú usporiadať verejné shromaždenia alebo sprievo-
dy a nesmú sa zúčastniť na iných verejných shromaždeniach.

§ 34.
(1) Žid nesmie byť vydavateľom, redaktorom (zodpovedným 
redaktorom) ani prispievateľom nijakého časopisu okrem 
prípadného časopisu vydávaného Ústredňou Židov.
(2) Židia (židovské sdruženia) nesmú mať nijaký ani periodický 
ani neperiodický časopis. Časopis slúžiaci ich záujmom 
nesmie vydávať ani nik iný.

§ 35.
(1) Na území Slovenskej republiky nemožno vydať tlačou ani 
inak rozmnožiť, poťažne dať do obehu (predvádzať) duchov-
ný (vedecký, literárny, hudobný, výtvarný a pod.) produkt 
Žida, a to ani pod cudzím (krycím) menom. Týmto sa nevylu-
čuje použitie uvedených produktov na vedecké ciele.

§ 36.
(1) Príslušníci izraelitského (židovského) vyznania a židovské 
náboženské obce môžu svoje kultové úkony vykonávať len 
v budovách, z vonkajšieho vzhľadu ktorých nie je zjavné, 
že ide o budovy, určené pre náboženské úkony.
(2) Židovské synagógy a modlitebne musia byť upravené 
podľa ods. 1 do 1. júla 1942; inak prejdú uvedeným dňom 
na základe rozhodnutia okresného (mestského notárske-
ho) úradu do vlastníctva štátu. Podrobnosti o úprave vydá 
minister vnútra.

§ 38.
(1) Židia sa vylučujú z akéhokoľvek štúdia na všetkých školách 
a učebných ústavoch okrem škôl ľudových a okrem kurzov 
osobitne pre nich zriadených.
(2) Židia, či už ako jednotlivci, náboženské obce alebo kor-
porácie a ustanovizne, nemôžu si zriadiť nijakú školu alebo 
učebný ústav – okrem škôl ľudových – a vzdelanie, ktoré 
podávajú tieto školy alebo učebné ústavy, nemôžu nadobú-
dať ani súkromným vyučovaním.
(3) Vysvedčenia Židov zo škôl a učebných ústavov, vydané 
v cudzine, nemožno nostrifikovať.
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§ 39.
(1) Židia v školopovinnom veku – okrem tých, ktorí sú prís-
lušníkmi štátom uznaných kresťanských cirkví – môžu svoju 
školskú povinnosť plniť iba v osobitných ľudových školách 
alebo triedach, ktoré k tomuto cieľu určí Ministerstvo  
školstva a národnej osvety.

§ 41.
(1) V židovských domácnostiach nemožno zamestnávať 
pomocnice v domácnosti – Nežidovky.
(2) Za židovskú sa považuje domácnosť, v ktorej väčšina 
členov sú Židia.

§ 43.
(1) Zamestnávať Žida v hocakom služobnom, pracovnom 
alebo učebnom pomere možno len po udelení povolenia 
(ods. 3).

§ 49.
(1) Advokát môže zastupovať Žida len v prípadoch, v kto-
rých je zastúpenie advokátom podľa právnych predpisov 
povinné, alebo v prípadoch, kde pokračujúci úrad alebo 
súd uzná to za potrebné a to uloží. Inak v pokračovaní 
pred úradmi, súdmi a orgánmi verejnoprávnych korporácií 
a ustanovizní môže byť zmocnencom Žida len Žid.

§ 51.
Židia nemôžu nadobudnúť oprávnenie držať alebo nosiť 
zbrane.

§ 52.
Židia nemôžu nadobudnúť oprávnenie loviť ryby.

§ 53.
Žid nemôže riadiť slovenské motorové vozidlo (§§ 1 a 12 
zák. č. 81/1935 Sb.z. a n.), ani obdržať povolenie na jeho 
riadenie.

§ 54.
(1) Spôsob cestovania Židov na štátnych železniciach, ako 
aj iných verejných hromadných dopravných prostriedkoch 
upraví minister dopravy a verejných prác vyhláškou  
v Úradných novinách.

§ 55.
(1) Židom a židovským sdruženiam, ako aj členovi takej do-
mácnosti, v ktorej je aspoň jeden Žid, nemožno udeliť konce-
siu na držbu rádioprijímača alebo na držbu rádiovysielača.

§ 56.
(1) Cestovné pasy, preukazy na spôsob cestovných pasov 
a dočasné cestovné pasy možno vydať Židom len so svo-
lením Ministerstva vnútra (Ústredne štátnej bezpečnosti), 
a to s platnosťou najviac na 1 rok.

§ 57.
Židia a židovské sdruženia nemôžu nadobúdať vlastnícke 
a iné vecné práva k nehnuteľnostiam, okrem prípadu dede-
nia. § 58. Židia a židovské sdruženia nemôžu preberať, ako 
aj znovuzriaďovať priemyselné, obchodné alebo živnosten-
ské podniky, získavať účasť na takýchto nových podnikoch 
a nadobúdať alebo preberať živnostenské oprávnenie.

§ 62.
(1) Židia, nežidovskí manželia Židov a židovské sdruženia sú 
povinní ukladať peňažné hotovosti nad výšku, uvedenú  
v § 63 na vkladné knižky, znejúce na vlastné meno, u pe-
ňažného ústavu, oprávneného prijímať vklady na knižky.

§ 63.
(1) Osoby uvedené v § 62, ods. 1, nesmú mať u seba väčšiu 
sumu, než ktorá: a) zodpovedá ich životnej miere a životnej 
miere ich rodiny, najviac však Ks 1000 na jednu osobu.

§ 73.
(1) Židia, nežidovskí manželia Židov a židovské sdruženia 
môžu z vkladov na vkladných knižkách alebo na bežných, 
žírových, šekových alebo iných účtoch – bez ohľadu na to, 
či znejú na meno, heslo a pod. – počítajúc do toho aj via-
zané účty podľa §§ 64 až 67, vedených u toho istého alebo 
u rozličných peňažných ústavov, počítajúc v to aj Poštovú 
sporiteľňu, vybrať na vydržovanie seba a svojich rodinných 
príslušníkov týždenne úhrnom najviac Ks 500, ak osobitné 
predpisy neustanovujú inak.

§ 78.
(1) Židia nesmú mať v držbe obrazy, sochy, busty význačných 
národných a štátnych dejateľov. Taktiež nesmú mať štátne 
znaky, vlajky a zástavy. (2) Židom sa zakazuje držba fotogra-
fických prístrojov, ďalekohľadov, taktiež sa im zakazuje držba 
gramofónových platní s národnými piesňami (melódiami).

§ 79.
(1) Prenajímateľ bytu je oprávnený vypovedať prenájom-
nú smluvu židovským osobám a židovským sdruženiam 
s dvojtýždňovou výpovednou lehotou. Výpoveď sa môže 
dať kedykoľvek.

§ 84.
(1) Verejné funkcie Židov a židovských miešancov (§ 12) 
zaniknú najneskôr 2 mesiace po nadobudnutí účinnosti 
tohto nariadenia.

§ 87.
(1) Židia vylúčení podľa § 15 zo štátnych alebo iných verej-
ných služieb musia z nich byť prepustení.
§ 94.
Výslužné požívateľov štátnych odpočivných platov Židov 
sa snižuje o 30 %. Týmto snížením nesmie klesnúť výslužné 
pod Ks 6600.- ročne.
§ 95.
(1) Vdovská a sirotská penzia poberaná požívateľmi-Židmi 
sa snižuje o 30 %. Týmto snížením nesmie klesnúť vdovská 
penzia pod Ks 6000.-, sirotská penzia pod Ks 3000.- ročne.
(2) Príspevky na výchovu sa vymerajú zo sníženej vdovskej 
penzie.

§ 101.
(1) Oprávnenia Židov-lekárov a zverolekárov k výkonu lekár-
skej, poťažne zverolekárskej praxe zaniknú najneskôr do  
3 mesiacov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia. 
(2) Ustanovenia ods. 1 platia aj o civilných inžinieroch.

§ 102.
(1) Práva alebo koncesie na verejnú lekáreň s právom reál-
nym, radikovaným alebo osobným, ktorých majiteľom (spo-
lumajiteľom) alebo koncesionárom (spolukoncesionárom) 
je Žid, sa odnímajú dňom, kedy príslušnú lekáreň prevezme 
Ministerstvom vnútra ustanovený vládny komisár. Ustano-
venie vládneho komisára sa uverejní v Úradných novinách.

§ 110.
(1) Židia, nežidovskí manželia Židov a židovské sdruženia sú 
povinní vykázať všetok svoj majetok v tuzemsku a v cudzine, 
ako aj jeho hodnotu podľa stavu k začiatku dňa, kedy toto 
nariadenie nadobudne účinnosť.

§ 191.
(1) Nehnuteľný majetok Židov a židovských sdružení stáva sa 
dňom, ktorý určí vláda vyhláškou v Slovenskom zákonníku 
vlastníctvom slovenského štátu (Ústredný hospodársky úrad).

§ 222.
Do židovského podniku môže Ústredný hospodársky úrad 
menovať kedykoľvek dôverníka alebo dočasného správcu.
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vysvetliť príčiny antisemitizmu a rasizmu 
v nacistickom Nemecku a popísať jeho 
prejavy;

zaujať postoj k téme rasizmu a holokaustu 
a k téme ľudských práv a vedieť svoj  
postoj zdôvodniť.

počítač, projektor, vytlačené prílohy, 
vytlačené fotografie z príloh. 

Poznámka: Vzhľadom na objemný obrazový 
materiál nájdete fotografie na https://
globalnevzdelavanie.sk/holokaust-bol/

POMÔCKYCIELE

Schopnosť predstaviť si život 
v minulosti patrí medzi jeden 
z hlavných cieľov vyučovania  
o dejinách. Táto aktivita ponúka 
množstvo obrazového materiálu, 
ktorý sa venuje príčinám a ná-
stupu antisemitizmu v nacistic-
kom Nemecku. Žiaci v nej aktívne 
pracujú s dobovými prameňmi. 

ANOTÁCIA

3. – 4. ročník SŠ

Dejepis

45 minút

Cez projektor premietnite dve fotografie (Príloha 1), žiaci na základe už osvojených poznatkov 
fotografie opíšu a vyjadria sa k tomu, čo fotografie zachytávajú a ako ilustrujú život v danej 
dobe v Nemecku. Fotografie môžete aj vytlačiť. 

Určite každému žiakovu „rolu“, do ktorej sa pokúsia vcítiť (Príloha 2). Ak máte v triede vyšší 
počet žiakov, jednu rolu môžu mať viacerí. Upozornite ich, aby nikomu neukázali svoju rolu 
a aby sa snažili do postavy vcítiť na základe toho, čo už vedia a aj cez otázky učiteľa, na ktoré 
si majú v duchu odpovedať: 

1

2

POSTUP

Život v nacistickom 
Nemecku po roku 1935

https://globalnevzdelavanie.sk/holokaust-bol/
https://globalnevzdelavanie.sk/holokaust-bol/
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Aké bolo tvoje detstvo? V akom dome si býval/bývaš? Aký je dnes tvoj každodenný život? Kde 
sa stretávaš s ľuďmi? Čo robievaš ráno, poobede a večer? Aký máš životný štýl? Koľko peňazí 
mesačne zarábaš? Čo robíš vo svojom voľnom čase? Z čoho sa tešíš a čoho sa bojíš?

Vyzvite žiakov, aby sa postavili na jednu stranu triedy/chodby, v ktorej budú mať dostatok 
miesta na robenie viacerých krokov (pár metrov). Všetci stoja na rovnakej „štartovacej“ čiare. 

Prečítajte postupne výroky (Príloha 3). Ak sa postava, ktorú žiaci hrajú, s výrokom stotožní, 
urobia krok vpred. Počas tejto časti sa niektorí budú pohybovať rýchlo dopredu, ďalší pomalšie 
a niekto vôbec. Po poslednom výroku vyzvite žiakov, aby sa všetci rozhliadli po triede, kto kde 
stojí a ako ďaleko sa dostal.

Usaďte žiakov, ideálne do kruhu. Vyzvite ich, aby vystúpili zo svojich rolí.

Pýtajte sa ich otázky:

Ako ste sa cítili, keď ste mohli alebo nemohli urobiť krok vpred? V ktorom momentne si tí z vás, 
ktorí robili kroky vpred často, všimli, že ostatní nenapredujú tak rýchlo? Mal niekto z vás v určitom 
momente pocit, že sa nerešpektovali ich základné ľudské práva? Dokázali by ste uhádnuť, kto 
predstavoval akú rolu? Aké ťažké bolo pre vás hranie týchto rolí? Ako ste si predstavili osobu, 
ktorú ste hrali? Bola táto aktivita v nejakom zmysle zrkadlom spoločnosti v Nemecku v danom 
období? Ktoré ľudské práva sa vzťahovali k jednotlivým rolám? Dokáže niekto z vás povedať, že 
jeho/jej ľudské práva neboli rešpektované alebo ich nemohol/la uplatniť?

Teraz rozdeľte žiakov do skupín. Každá skupina dostane na preštudovanie jeden z materiálov. 
V prípade vyššieho počtu žiakov vytvorte viac skupín, s jedným materiálom môže pracovať 
viac skupín. V skupinách by nemali byť viac ako 4 žiaci:

1. Text Norimberských zákonov (Príloha 4).

2. Súbor obrázkov „čistá rasa“ (Príloha 5).  
 Prílohu si stiahnite z https://globalnevzdelavanie.sk/holokaust-bol/

3. Súbor obrázkov „antisemitizmus“ (Príloha 6).  
 Prílohu si stiahnite z https://globalnevzdelavanie.sk/holokaust-bol/

Upozornite, že skupiny majú 10 minút na to, aby si svoj materiál preštudovali tak, aby boli 
schopní odpovedať na otázky: Aký prameň ste študovali? O čom tento prameň/pramene sú? 
Komu boli určené? Ako ovplyvnili život v Nemecku dané skutočnosti, ktoré prameň popisuje? 

Dajte im pokyn, aby si pripravili dvojminútovú prezentáciu, v ktorej tento materiál predstavia 
svojim spolužiakom a spolužiačkam. Odpovede korigujte len v prípade skutočnej nutnosti, 
teda, ak by skupiny prezentovali nesprávne informácie. 

Pri prezentovaní vyzvite vždy inú skupinu, aby zapísala na tabuľu kľúčové slová či pojmy 
z prezentácie svojich spolužiakov.

5

6

7

8

3

4

Na záver sa opýtajte žiakov poslednú otázku. Dajte im čas na premyslenie, aby si pripravili 
tridsaťsekundové zhrnutie, v ktorom krátko a jasne vystihnú odpoveď na otázku: Ako ja 
konkrétne viem zabrániť tomu, aby v mojom okolí neboli porušované ľudské práva?

TIPY PRE UČITEĽA/UČITEĽKU:
Je potrebné citlivo moderovať diskusiu a nepodsúvať žiakom 
vlastné názory, nech žiaci slobodne vyjadria svoje pocity aj názory. 
Zasiahnuť však treba v prípade nenávistných prejavov či výsmechu 
udalostí počas holokaustu. V prípade dostatku času môžete so 
žiakmi pracovať aj s Prílohou 7, prvkami totalitárneho štátu. 

REFLEXIA
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PRÍLOHA 1
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PRÍLOHA 2

PRÍLOHA 3

1. Máš pekné bývanie na mieste, ktoré si sám vyberieš. 
2. Máš pocit, že spoločnosť, v ktorej žiješ, akceptuje tvoj jazyk, 

náboženstvo a kultúru. 
3. Máš pocit, že tvoj názor na spoločenské a politické otázky zaváži.
4. Nikdy si sa necítil diskriminovaný kvôli svojmu pôvodu. 
5. Máš zabezpečenú svoju sociálnu a zdravotnú starostlivosť. 
6. Môžeš odcestovať na dovolenku na miesto, ktoré sa ti páči.
7. Môžeš voľne disponovať svojím majetkom. 
8. Máš zaujímavý život a na svoju budúcnosť sa pozeráš s optimizmom. 
9. Máš pocit, že môžeš študovať a vykonávať zamestnanie podľa svojich 

predstáv.
10. Nemáš obavy z toho, že by si sa mohol stať obeťou obťažovania alebo 

napadnutia na ulici či v médiách. 
11. Najdôležitejšie náboženské sviatky môžeš oslavovať so svojimi priateľmi 

a s rodinou. 
12. Aspoň raz do týždňa môžeš ísť do kina alebo do divadla. 
13. Neobávaš sa o budúcnosť svojich detí. 
14. Môžeš sa zamilovať a zobrať si ktorúkoľvek osobu. 
15. Máš pocit, že spoločnosť, v ktorej žiješ, oceňuje a uznáva tvoje 

schopnosti. 

„Urob krok vpred“

Postavy k aktivite

Si 20-ročná dcéra 
židovského 

majiteľa obchodu 
s potravinami.

Si blond 
modrooká matka 

troch detí.

Si Nemec  
a straník NSDAP.

Si katolícka rehoľná 
sestra, ktorá  
konvertovala  

z judaizmu  
na kresťanstvo.

Si 20-ročný vojak 
vykonávajúci  

vojenskú službu.

Si rabín, ktorý  
sa stará o svoju  

náboženskú obec.

Si 45-ročný 
židovský veterán 

z 1. svetovej  
vojny, bojujúci  
za Nemecko.

Si príslušník 
GESTAPA.

Si 65-ročný 
úspešný židovský 

lekár, ktorý 
zachránil život 

mnohým ľuďom.

Si nemecký  
robotník v továrni 

na zbrane.

Si rómske dievča 
žijúce s rodinou 

v Berlíne.

Si 22-ročný Nemec 
a gay, o ktorom  
to všetci vedia.

Si Nemec a člen 
komunistickej 

strany.

Si nemecký 
učiteľ v škole 
v Mníchove.

Si vodcom 
mládežníckeho  

nacistického  
spolku.

Si 10-ročný  
chlapec  

s Downovým  
syndrómom.
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PRÍLOHA 4

Zákon o říšském občanství

§ 2
(1) Říšským občanem jest pouze státní příslušník 
německé nebo příbuzné krve, který dokazuje 
svým chováním, že je ochoten a schopen věrně 
sloužit německému národu a říši.

Zákon o ochraně německé krve  
a německé cti

Proniknut poznáním, že čistota německé krve je 
předpokladem další existence německého lidu,  
a prodchnut neochvějnou vůlí, zabezpečiti 
německý národ pro všechnu budoucnost, usnesl 
se říšský sněm jednohlasně na následujícím  
zákoně, který se tímto vyhlašuje:

§ 1
(1) Sňatky mezi židy a státními příslušníky německé 
 nebo druhově příbuzné krve jsou zakázány. 
Manželství uzavřená proti tomuto zákonu jsou 
neplatná, i když byla k obcházení zákona uzavřena 
v cizině.

(2) Žalobu na prohlášení manželství za neplatné 
může podat pouze státní návladní.

§ 2
Mimomanželský styk mezi židy a státními přís-
lušníky německé nebo druhově příbuzné krve je 
zakázán.

§ 3
Židé nesmějí ve své domácnosti zaměstnávat 
státní příslušníky německé nebo druhově příbuz-
né krve mladší 45 let.

§ 4
(1) Židům se zakazuje vztyčovat říšské a národní 
vlajky a užívání říšských barev.

(2) Užívati židovských barev je jim naproti tomu 
dovoleno. Výkon těchto oprávnění je pod státní 
ochranou.

§ 5
(1) Kdo jedná proti zákazu § 1, bude potrestán 
káznicí.

(2) Muž, který jedná proti zákazu § 2, bude potre-
stán vězením nebo káznicí.

(3) Kdo jedná proti ustanovení §§ 3 nebo 4, bude 
potrestán vězením až do jednoho roku a peněži-
tou pokutou, nebo jedním z těchto trestů. 

Nařízení k zákonu o říšském občanství

§ 2
(2) Židovským míšencem je ten, kdo pochází od 
jednoho nebo dvou prarodičů, podle rasy plně 
židovských, není-li podle § 5, odst. 2, židem. Za 
plně židovského se bez dalšího pokládá praro-
dič, když příslušel k židovskému náboženskému 
společenství.

§ 5
(1) Židem je ten, kdo pochází při nejmenším od 
tří prarodičů, podle rasy plně židovských. Platí 
(tu) § 2, odst. 2, věta 2.

(2) Za žida se také pokládá státní příslušník, je-li 
židovským míšencem, pocházejícím od dvou 
plně židovských prarodičů,

a) když v době vydání zákona příslušel k židov-
skému náboženskému společenství nebo potom 
do něho byl přijat,

b) když v době vydání zákona byl v manželství se 
židem nebo potom do něho vstoupil,

c) když pochází z manželství se židem ve smyslu 
odstavce 1, jestliže bylo toto manželství uzavře-
no za účinnosti zákona o ochraně německé krve 
a německé cti ze dne 15. září 1935,

d) když pochází z mimomanželského styku se 
židem ve smyslu odstavce 1 a narodil se neman-
želsky po dni 31. července 1936.

„Norimberské zákony“ – zákony prijaté 15. septembra 1935 
 na zasadaní Ríšskeho snemu v Norimbergu.
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PRÍLOHA 7

Život v nacistickom Nemecku po roku 1935

Označte, ktoré z nasledujúcich tvrdení popisuje totalitné 
režimy vrátane režimu v Nemecku po r. 1935: 

Vodca povzbudzuje ľudí, aby mu prejavili svoju  
bezpodmienečnú vernosť a nekritickú podporu.

Diktatúra vykonáva absolútnu autoritu v štáte. 

Všetky osoby sú si pred zákonom rovné a majú nárok  
na starostlivosť bez akejkoľvek diskriminácie. 

Jedna masová strana dominuje vláde. 

Zaručujú sa zásady správneho súdneho konania  
a zabezpečuje sa prístup k spravodlivosti.

Ideológia odôvodňuje vládne kroky a oslavuje ciele štátu. 

Hlava štátu je demokraticky zvolená. 

Štátna kontrola nad podnikaním, vzdelaním,  
rodinným životom, náboženstvom, vedou, umením... 

Vyžaduje sa úplnú poslušnosť autoritám a obetavosť  
pre deklarované dobro štátu. 

Štát sa spolieha na masové komunikačné médiá pri šírení propagandy. 

Využíva sa sila, akou je napríklad policajný teror,  
aby režim rozdrvil opozíciu.

Základné slobody sú zaručené zákonom a sú v súlade  
s povinnosťami občanov. 

Štát poskytuje bezplatné a kvalitné vzdelanie všetkým  
študentom bez ohľadu na ich pôvod. 

Štát sa zameriava na určité skupiny, ako sú národnostné menšiny  
a politickí protivníci ako na nepriateľov.
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