
03. Slovenská republika 1939 – 1945, druhá 
časť. Deportácie do táborov smrti 

Ciele: Na základe dokumentov a konkrétnych osudov ľudí ukázať na tragické 
obdobie našich dejín s odkazom pre dnešok. 

 
Veková skupina:  13 - 18 rokov 
 
Metódy a formy práce: skupinová práca, riadený rozhovor, analýza historických 

dokumentov,  diskusia, samostatná práca, tvorivé písanie        
 
Učebné pomôcky: DVD s úryvkami interview Kataríny Löfflerovej a Margity 

Schwalbovej, Televízia či monitor, DVD prehrávač či počítač, 
Dokumenty: Nariadenie č.198 o právnom postavení Židov, zákon č.68 o 
vysťahovaní Židov. Mapa  koncentračných táborov, internet, obrázok žltej 
hviezdy, papier, fixky, magnetická tabuľa 
 
Úryvky interview stiahnite z internetu a napáľte na DVD alebo uložte na 
iné médium. Pred vyučovacou hodinou vyskúšajte, či vaše technické 
vybavenie bez problémov prehráva stiahnuté video. Ak vášmu 
počítačovému prehrávaču chýbajú kodeky nutné na prehratie videa, 
aktualizujte prosím svoj software. 

 
Časová dotácia: 45 minút - jedna vyučovacia hodina 
 
 
Štruktúra vyučovacej hodiny: 
 
1. Organizačná časť: zápis do triednej knihy, zistenie absencie 
 
2. Motivácia:  na magnetickú tabuľu umiestnime obrázok žltej hviezdy 
 
Motivačný rozhovor: 
 

• Čo symbolizuje tento obrázok? 
• Aké pocity vo vás vyvoláva? 
• Prejavom akej politiky bola takáto hviezda? 
• Čím táto politika vyvrcholila? 

 
Žiaci vyjadrujú svoje názory a potom vyučujúca oznámi tému hodiny. 
 
3. Opakovanie: 

 
Vyučujúca stručne oboznámi so  situáciou Židov  v  Slovenskej republike  – arizácie,  
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arizačný zákon z júna 1940 (viď predchádzajúca hodina, Slovenská republika 1939 – 
1945, prvá časť). Potom vyučujúca  predstaví 3. etapu protižidovskej politiky- deportácie 
= fyzická likvidácia Židov.   
 
Na tabuľu  zapíše základné údaje: 1. transport 25.3.1942, posledný v r. 1942: 20.10., 57 
transportov, 57 628 Židov. Ústavný zákon o vysťahovaní Židov (máj 1942). Prečíta 
niektoré úryvky zo zákona (text zákona: www.kralm.szm.sk, dokumenty). 
 
Žiaci si zapíšu do zošitov. Prestávka v transportoch, ich obnovenie po potlačení SNP v r. 
1944, dôvody prestávky (ostali len hospodárski židia a chránení, napríklad zamestnanci 
v slovenských pracovných táboroch). 
 
4. Nové učivo:  
 
Vyučujúca na mape koncentračných táborov  ukáže najznámejšie tábory  (mapa zo stránky 
www.holocaust.cz). Getá v Poľsku, tábory smrti. Slovenské koncentračné tábory a 
strediská ako predstupeň pekla.  
 

• Na čo tieto tábory slúžili? (Napr.: Auschwitz otrocká práca, masové vraždenie;  
Treblinka, Belzec, Chelmno a Sobibor výlučne vraždenie.) 

• Ako ich účel vysvetľovala súdobá propaganda? 
• Prečo bol skutočný účel táborov smrti utajovaný?  

  
1. ukážka 
p. Margita Schwalbová. 
Prvý transport z Bratislavy do Auschwitzu  v roku 1942. 
 
2. ukážka 
p. Katarína Löfflerová 
Transport cez tábor v Seredi po obsadení Slovenska v roku 1944. 

 
5. Diskusia o nahrávke - vyjadrenie pocitov žiakov. 
 

• Prečo sa tajilo aj miesto, kam transporty odchádzajú? 
• Prečo sa konala selekcia? (kým mohli byť väzni využití na otrocké práce, ostávali 

nažive) 
• Ako sa mohli ľudia takto správať? 
• Aká sila presvedčila spolužiaka, aby nepodal chorej žene ani vodu, a vyhrážal sa 

streľbou? 
• Sila propagandy, manipulácie, totality (viď. Prílohy).  
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Vyučujúca zhrnie - z dejín sa  musíme poučiť, aby sa takéto tragédie už neopakovali. Čo 
je ich podstatou? (Stereotypy, predsudky, rasistické videnie sveta, kolektívna vina) 
 
6. Záver:   
 
Úloha pre žiakov: napíšte krátku úvahu na tému: „Musíme spomínať, ale aj pripomínať.“ 
 

Ak žiaci stihnú napísať úvahy, niektoré sa prečítajú ešte na hodine, ak nie, dokončia ich 
doma  a odovzdajú na ďalšej hodine. Najlepšie práce budú ohodnotené známkou  a 
prečítajú sa na nasledujúcej hodine. 

 

Vypracovala: A.Virdzeková 
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