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Komentář k pracovnímu listu 
 
 

Název: Nástup nacizmu v Německu 
Cíle aneb K čemu by práce s tímto pracovním listem měla vést: 
Cílem PL je přizpůsobit text potřebám žáka, který neovládá dostatečně vyučovací jazyk a v učebnici se 
ztrácí. 
Aktivity aneb Co s tím a jak na to: 
Text může sloužit jako doplněk k učebnici, výtah do sešitu apod. Žák s OMJ s ním může pracovat 
samostatně při hodině (přečte si, udělá poznámky do sešitu), nebo předem před hodinou, aby si 
ujasnil, co bude probíhat v hodině. Pracovní část slouží k fixaci termínů. 
 
Plusy, výhody – silná místa: 
Výhodou zjednodušeného textu je možnost samostatné práce žáka s OMJ s textem. Zatímco probíhá 
výklad, kterému by nerozuměl. 
 
Na co si dát pozor – slabá místa: 
Chybí aktivity na zamyšlení, uvedení do souvislostí, apod. PL také obsahuje spoustu událostí a pojmů, 
které bude potřeba vysvětlit. To znamená, že není možné jej použít jako úplně samostatný výukový 
materiál bez dodatečného výkladu, podpoření filmotékou apod. 
  
Poznámky a doporučení: 
 
Doporučujeme využití filmů, např. z Jednoho světa na školách. Metodika o tématu holocaustu je ke 
stažení i s aktivitami na 
www.jedensvetnaskolach.cz/download/pdf/jsnspdfs_396.pdf  
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Nástup nacismu v Německu 
 
Krize v Německu způsobila nezaměstnanost, lidé neměli  práci ani peníze. 
Nezaměstnaní lidé byli nespokojení  a hledali jednoduchá řešení. Ty jim nabídli 
nacisté ve svém programu. Vůdce nacistů byl Adolf Hitler. Hitler sepsal program 
nacistické strany (NSDAP) s názvem Mein Kampf. Program obsahoval: 

• nadřazenost árijské rasy (Němců) – Němci byli považováni za vyšší rasu než 

ostatní. 

• antisemitismus - nacisté byli proti Židům. 

• proti komunismu 

• nespokojenost s výsledkem 1. světové války (odmítnutí Versailleského mírového systému)  

Hitler slibuje:  

• konec nezaměstnanosti 

• obnovení velikosti a jednoty Německa 

Z toho plyne (� ) právo na životní prostor pro Němce.  Němci 
začali útočit například na Židy a postupně se chystali i na další 
státy (= legalizace útoků). 
 
Nástup Hitlera k moci:  
Hitler vyhrál volby a stal se říšským kancléřem roku 1933. 
Začala likvidace demokracie a všech odpůrců nacismu (koncentrační tábory) 
Hitler vytvořil totalitní stát. Všechna moc byla v rukou jedné strany (NSDAP), uctívali vůdce A. Hitlera. 
Byly vytvořeny: 

• Jednotky SS (česky Ochranný oddíl, ozbrojená organizace NSDAP) 

• Gestapo (tajná policie)  

•  „Noc dlouhých nožů“ = 

vyvraždění odpůrců � upevnění 

moci 

 
 

 
Opatření proti židům 
Norimberské zákony (1935) –Židé přišli o občanská práva. Podle nich Židé nesměli  - uzavřít sňatek 

s Árijci, navštěvovat divadla, kina, kavárny, nesměli vykonávat intelektuální zaměstnání (lékaři, učitelé, vědci, 

...), nesměli mít majetek (Árizace židovského majetku), mohli nakupovat jen v určitých hodinách, mohli jezdit 

v tramvaji jen vzadu, apod. Židé byli označováni nápisem JUDE nebo žlutou šesticípou hvězdou.  

Následovala „Křišťálová noc“ (1938)- Proběhly útoky proti židovským rodinám, proti židovským obchodům 

a synagogám; bylo zabito mnoho lidí, majetek byl zničen a zabaven. Židé pak putovali do koncentračních 

táborů. Akce se nazývá konečné řešení židovské otázky- vyvraždění Židů � vyhlazovací tábory – 

tábory smrti. 

Adolf Hitler 

Setkání NSDAP 

Říšská orlice 
a hákový kříž 
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SLOVNÍČEK 
 
nezaměstnanost – ztráta zaměstnání  
krize – špatný stav ekonomiky, vede např. k nezaměstnanosti 
extremismus – prosazování krajních názorů  
likvidace – odstranění, zničení 

říšský kancléř – předseda vlády 

svastika – hákový kříž, ramena ohnuta do pravého úhlu; symbol nacismu (nebo symbol náboženský)  

 
  

 

PRACOVNÍ LIST 
 

1/ Spoj obrázek s pojmem: 

 

a) Adolf Hitler 

b) křišťálová noc 

c) koncentrační tábor 

d) znak SS 

e) říšská orlice se 

svastikou    

 

 

 

 

                      

Koncentrační 
tábory 

Křišťálová noc 
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2/ Spoj, co k sobě patří? 

1) antisemitismus je……………………             a) ideologie NSDAP 

2) nacismus je………………………….             b) základní kniha nacismu 

3) gestapo se nazývalo…………………             c) protižidovská politika 

4) Mein Kampf je……………………..              d) tajná policie 

 

 

3/ Skrývačka 

 

Najdi slova a pospojuj je: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4/ KŘÍŽOVKA: 
 
Tajenka: nacismus 
1) …… zákony                                            
2) árijská………                                          
3) ………tábory                                      
4) ………stát                                          
5) tajná policie                                       
6) radikalismus                                  
7) noc……nožů                                       
8) A. Hitler- ……..kancléř                        

S S T Á T D Y D 

P R D D O F X L 

Á G E S T A P O 

R C D E A E F U 

I D N B L G R H 

J N O C I M A Ý 

S H Ž K T N S CH 

K G Ů H N P A X 

Á G H F Í Y Z Z 


