
Holocaust v literatuře 

 Seznamte se s literaturou, která je tematicky spojena s válkou.  

Kdo byl Anne Franková? Třináctiletá židovská holčička, která s rodiči a starší sestrou prchla před 

nacisty z Frankfurtu nad Mohanem do Holandska. Začala si psát deník od svých třináctých narozenin, 

těsně předtím, než se celá rodina uchýlila do ilegality. Píše si více než dva roky, strávené                   

za abnormálních a těžko uvěřitelných okolností. Rodina Frankova spolu s rodinou Daanů a později se 

zubním lékařem Dusselem se uchýlí do zadního traktu obchodného domu pana Franka, kam už dříve 

uchystali zásoby a kam za nimi dochází několik zaměstnanců firmy.  

 V následující ukázce se dostáváme k tématu potlačování lidských práv        

a nadřazování různých skupin lidí nad jiné. Začtěte se.      

               

  Sobota 20.června 1942 

 Náš život probíhal v obvyklém rozčilení, neboť příslušníci rodiny, kteří zůstali 

v Německu, nezůstali ušetřeni pronásledování hitlerovskými zákony. Po pogromu v roce 1938 

uprchli oba bratři mé matky do Ameriky. Naše babička přijela k nám. Bylo jí tenkrát 

třiasedmdesát let. S dobrými časy to šlo po roce 1940 z kopce. Nejdříve přišla válka, potom 

kapitulace, potom příchod Němců. A pak začala bída. Jeden diktátorský zákon následoval     

za druhým, a zejména pro Židy to začalo být velmi špatné. Musili nosit hvězdu, musili 

odevzdat jízdní kola, nesměli už jezdit elektrikou, o autech ani nemluvíc. Židé směli 

nakupovat jen mezi třetí a pátou hodinou – a pouze v židovských obchodech. Večer po osmé 

hodině nesmějí už na ulici a nesmějí se po této hodině zdržovat ani v zahradě nebo                

na balkóně. Židé nesmějí chodit do divadla ani do kina, ani navštěvovat jiné zábavní podniky. 

Nesmějí už také plavat, hrát tenis a hokej a vůbec nesmějí už pěstovat žádný sport. Židé už 

nesmějí chodit ke křesťanům na návštěvu. Židovské děti musí chodit do židovských škol.      

A tak se hromadí různá nařízení. Jopie vždy říká: „Už se neodvažuji něco dělat, protože mám 

strach, že to je zakázané.“          

 Babička zemřela v lednu tohoto roku. 

    (text čerpán: Deník Anny Frankové) 

 

 

 

 

 

 

(obrázek a text čerpán: www. annefrankguide.net) 

Od 1. září 1941 museli Židé v Německu a v „Protektorátu“       

na veřejnosti na oděvu nosit viditelnou žlutou hvězdu s nápisem 

„Jude“ („Žid“). Toto znamení musely nosit i děti starší šesti let. 

Viditelným označením Židů se je nacisté snažili vyřadit              

ze společnosti. Židovské spoluobčany nebylo ve skutečnosti 

poznat podle zakřivených nosů, jak je zobrazovaly antisemitské       

a nacistické karikatury. Proto jim nacisté nařídili nosit viditelné 

označení. 



 V jaké formě malá Anna psala deník? Vyber správnou odpověď a pojem 

vysvětli pomocí slovníků ve školní knihovně. 

 

 

er – forma  _________________________________________________ 

ich – forma _________________________________________________ 

 

 Jak rozumíš pojmu „Protektorát“? 

 

 

 S II. světovou válkou a židovským národem se pojí jeden výraz, který 

vzbuzuje dodnes mnoho emocí a nutí nás zamyslet se nad životem. 

Tento pojem zní holocaust. Vyhledej jej ve slovníku. 

 

 

 Co by sis sbalil(a) na dalekou cestu? Máš jen malý kufřík. Napiš jen 

pět nejdůležitějších věcí. Své rozhodnutí zdůvodni. 

1. ______________________________________________________ 

2. ______________________________________________________ 

3. ______________________________________________________ 

4. ______________________________________________________ 

5. ______________________________________________________ 

 

 

 

 

er - forma 

 

ich - forma 

 

holocaust - 

Deník je psán chronologicky, obsahuje zápisy o zážitcích a událostech uplynulého dne. 

Deník je soukromý a slouží pisateli. Má subjektivní charakter. Opakem bývají kroniky, které 
také obsahují zápisy, ale slouží jako svědectví doby. Jsou psány objektivně, bez osobního 

zaujetí pisatele. U obou těchto žánrů nesmí chybět datace událostí. 

 

Protektorát= 



 Pokus se napsat deník z pohledu židovského dítěte. Vžijte se          

do situace, kdy přijdeš domů a chceš si jít hrát se svou malou 

kamarádkou od sousedů. Maminka ti ale řekne, že není doma. Odjela 

totiž na dlouhý výlet a nikdo neví, kdy se vrátí. Večer zaslechneš 

rodiče, jak si povídají o dopise, který jistě brzy dojde…  
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          Anna Franková má svou figurínu ve voskovém muzeu Madame Tussauds v Berlíně 

                   (obrázek čerpán: www.relax.lidovky.cz) 

 


