
Naše exkurze do Terezína 

Dne 2. 5. 2019 jsme se se třídou vydali na prohlídku do koncentračního tábora Terezín. Při 

exkurzi jsem se dozvěděl, že město je postaveno jako  hvězda, kterou nosili židé. Tímto 

táborem prošlo více než 150 000 židů a z toho přežilo pouze 24 000. Pod městem vede 

několik kilometrů tajných podzemních chodeb. Terezín na mě působil zvláštně, bylo mi 

divně, když jsme chodili úseky, kde dřív věznili a mučili židy. 

Vojtěch Kopecký, 8. A 

 

Po stopách obětí holocaustu 

Nejtěžší chvílí v Terezíně pro mě bylo, když jsme přišli na nádvoří, kde se vězni odbavovali a 

byly jim zabavovány cenné věci a oblečení, které později nacházeli v místních obchodech. 

Dále mě překvapovaly místnosti, ve kterých vězni spali třeba až po stech na jednoduchých 

prknech ze dřeva. Zasahovaly mně zprávy o jejich stravě, kterou tvořila náhražka kafe a řídká 

bramborová polévka. V Terezíně dělali jen ty nejhorší práce a každou chvílí se obávali, zdali 

nepojedou na východ do Osvětimi. Jestli architekt měl v úmyslu postavit pevnost tak, aby při 

pohledu vzbuzovala strach a nejistotu, myslím, že se mu to povedlo. Jen před bránou 

s nápisem Arbeit macht frei – Práce osvobozuje- jsem si představovala židy, jak přicházejí a 

jsou jim zabavované fotky, oblečení a dětem hračky. Nemohu říci, že by se mi v Terezíně 

líbilo, ale zase mohu říci, že by se mi tam nelíbilo. Člověk tam prostě musí být, aby to 

pochopil. 

Magda Bakešová, 8. A 

 

Terezín 

Nejvíce mě překvapily počty lidí, kteří přežili. Když jsem slyšela, že ze 150 tisíc lidi přežilo 

asi 17 tisíc, bylo mi z toho špatně a chtělo se mi brečet. Také mi bylo špatně z toho, jak 

nacisté před kontrolou z červeného kříže dávali město do pořádku, aby vypadalo, jako že se 

tam mají židé dobře a nic jim nechybí. Kvůli této kontrole také odřezávali třetí patra paland a 

lidé, kteří na nich spali, byli posláni do vyhlazovacího tábora na východ. Moc se mi 

v Terezíně nelíbilo. Je to smutné místo, které sice vypadá pěkně, ale jeho historie je otřesná. 

Michaela Hlávková, 8. A 

 

Nejvíce mě zamrazilo, když jsme přišli do „města mrtvých“.  Jako bych slyšela ten 

nářek a utrpení, které tam každý z těch lidí museli přetrpět. Čekající na smrt a unaveni 

nekonečnou prací, bloudící ve své mysli a hledající něco, pro co by mohli jen stěží 

dýchat. Možná pro svobodu, která pro ně byla nepředstavitelná. Možná pro představu 

louky plné květů a je samé sedící uprostřed ní. Život, jež židé žili za vlády nacistů, si 



dnes můžeme jen těžce představit. Životy dnešních lidí jsou založeny na penězích a 

slávě, touhy po věcech, na které lidé bezmyšlenkovitě vydělávají jako roboti bez duše, 

všude kolem nás je závist a zloba, která všechny pomalu a jistě pohlcuje…  

Někdy zapomínáme na to nejdůležitější, co máme… Svoboda.  

Veronika Bušovská, 8. A 

 

 

 


