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V této kapitole se budeme 
zabývat nacistickou rasovou teorií 
a dopady, které měla tato teorie 
na osud jedné holandské dívky.

Seznámíme se s životem 
holandské dívky Anny a s jejím 
myšlenkovým světem.
•
Na příkladu Annina života si 
uvědomíme, jaké důsledky měla 
nacistická rasová teorie pro 
evropskou společnost.

Co budeme sledovat Co je naším cílem

Proč se Anna  
musela ukrývat? 

Jméno a příjmení:
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Holocaust (nebo také šoa) označuje systematické 
pronásledování a masové vraždění židovského 
obyvatelstva v Evropě, které mezi lety 1933–1945 

postupně realizovali němečtí nacisté ve spolupráci s oby-

vateli dalších zemí. Výsledkem bylo vyvraždění nejméně 
šesti milionů lidí napříč celou Evropou. Nacisté k tomu vy-
užili síť ghett, koncentračních a vyhlazovacích táborů.

Co se může hodit?

Co bychom o holocaustu měli vědět?

1933 1942Adolf  Hitler se  stal kancléřem Němec-
ka; založen první koncentrační tábor 
(Dachau).

Na tajné konferenci ve  Wannsee byl 
zformulován plán na hromadnou likvi-
daci židovského obyvatelstva v Evropě; 
naplno byly spuštěny plynové komory 
(Osvětim, Treblinka, Sobibór).

1943 Ve varšavském ghettu propuklo povstá-
ní, které bylo brutálně potlačeno.

1935 Nacisté vydali tzv. norimberské zákony, 
které odstartovaly systematickou per-
zekuci židovského obyvatelstva (zákaz 
sňatků apod.).

1938 1945V noci z 9. na 10. listopad došlo k maso-
vému útoku na Židy po celém Německu 
(Křišťálová noc).

Rudá armáda 27. ledna osvobodila vy-
hlazovací tábor Osvětim (dnes je tento 
den označován jako Mezinárodní den 
památky obětí holocaustu).

Zdroj 1

Fotografie dívky (vzhledem k povaze 
úkolu není fotografie blíže popsána) 

Prohlédněte si obrázek a vypracujte úkoly.

Co dívka na obrázku dělá?

Kde asi byla fotografie pořízena?

Máte podobnou fotografii doma?
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Zdroj 2

Dussel se mě hned první den na všecko vyptal; například kdy přichází uklízečka, kdy je čas na koupání, kdy 
se smí chodit na toaletu. Budeš se smát, ale ve skrýši to všechno není zdaleka tak jednoduché. Nesmíme 
přes den dělat velký hluk, aby nás dole neslyšeli, a když je dole nějaká nezasvěcená osoba, např. uklízečka, 
musíme být zvlášť opatrní. Vysvětlila jsem Dusselovi všecko velice důkladně, ale přitom mě dost udivilo, že 
tak těžce chápe. Na všechno se ptá dvakrát, a ani potom si to nepamatuje. Snad to přejde, možná je tak 
popletený jen z toho překvapení. Jinak to jde prima. Dussel nám vyprávěl spoustu věcí o světě venku, který 
my už tak dlouho postrádáme. Všechno z toho, o čem věděl, bylo smutné. Množství přátel a známých odešlo 
za strašlivým cílem. Večer co večer projíždějí po ulicích zelené nebo šedé vojenské vozy, zvoní u každých dveří 
a ptají se, jestli tam nebydlí Židé. Pokud ano, musí celá rodina okamžitě s nimi, pokud ne, jedou dál. Nikdo 
neunikne svému osudu, pokud se neskrývá. (...) Dostávám strach, když myslím na všechny, kteří mi venku byli 
tak blízcí a kteří jsou nyní vydáni do rukou nejsurovějších katů, jací kdy žili. A to všechno proto, že jsou Židé.

a) Na co všechno si Anna musí každý den dávat pozor? (vyznačte v textu)

b) Proč mají její dveře do bytu (na obrázcích) takto zvláštní vzhled? (vyznačte na fotografii)

c) Jaký má z celé situace pocit? (vyznačte v textu)

Úryvek z deníku Anny: 

Dívka na obrázku se jmenuje Anna a během druhé světové války si vedla deník (od června 1942 do srpna 
1944). Přečtěte si úryvek z něj a prohlédněte si obrázky pod ním. Následně vypracujte úkoly.
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Zdroj 3A

Příslušník úderných oddílů SA 
během židovského bojkotu v Berlíně  
(1. dubna 1933)

Zdroj 3C

Židovský obchod v Německu v roce 1933

Zdroj 3B

Davidova hvězda, kterou museli 
v době hitlerovského Německa 
nosit Židé na viditelném místě.

Jakým zastřešujícím pojmem byste pojmenovali 
jev zachycený na fotografiích (Zdroje 3A–3C) a jak 
souvisí s Annou Frankovou?
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Zdroj 

Zdroj 
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Za domácí úkol vypracujte HistoryLab („Měl si kleknout?“) a odpovězte  
na otázku: Jak souvisí fotografie v HistoryLabu s příběhem Anny Frankové?

Zdroj 

Kámen zmizelých

Před domem v Amsterdamu, kde žila Anna s rodiči 
a sestrou před nuceným skrýváním, je dnes na 
chodníku umístěn tzv. Stolperstein neboli Kámen 
zmizelých. Je psán v holandštině. Zkuste pomocí 
internetového slovníku text na kameni přeložit. 
Odhalíte tím její další osud.

Zdroj 

HistoryLab: Měl si kleknout?

https://cviceni-test.historylab.now.sh/dev/mel-si-kleknout/

Myslím si, že...


