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Předmět: Člověk ve společnosti (občanská výchova)

Ročník: 7.

Tematický celek: Kultura – odlišnosti jednotlivých kultur.

Stručný popis aktivity: Power pointová prezentace o koncentračním táboře Osvětim. 

Ukázka největšího projevu nenávisti a netolerance v moderních dějinách.

Časová náročnost: 25 min

Metodické poznámky:

Prezentace je využita při probírání učiva Kultura. Předešlé učivo je „Kultura jako 

projev konkrétní skupiny lidí, Odlišnosti jednotlivých kultur (kulturní vzorce chování)“. 

Před spuštěním prezentace probíhá s žáky diskuse, proč je dobré, aby se jednotlivé

kultury

navzájem inspirovaly, jak byla např. obohacena česká kultura spoluprací s ostatními atd. 

Poté je žákům spuštěna prezentace, jako ukázka nesnášenlivosti kultur, kam až to 

může dojít.

Učitel může doplnit prezentaci výkladem, vhodnější je nechat pouze působit na žáky 

a doplnit vhodnou hudbou. 

Ověření: 7. 10. 2011



Kam až může dojít lidská
nenávist a netolerance?!



Peklo na Zemi.

Osvětim - Březinka



Tábor byl založen na základě
rozkazu Heinricha Himmlera
ze dne 27. 4. 1940 v bývalých 
kasárnách.



Dozor nad vězni v táboře 
prováděli příslušníci SS a 
kriminálníci.

Většina vězňů z prvních 
transportů zpočátku 
pracovala na výstavbě a 
rozšiřování tábora.

V březnu 1941 bylo v táboře 
už 10 900 vězňů, převážně
z Polska.



V březnu 1941 Himmler
rozhodl, že kapacita 
tábora 10 000 osob 
bude zvýšena na 30 000 
a bude zahájena 
výstavba tábora 
v Březince pro 100 000 
osob.



V květnu 1944 byly do 
Březinky přivedeny 
koleje, po kterých 
přijížděly transporty.



Jednotlivé části tábora 
byly odděleny plotem 
z ostnatého drátu, ve 
kterém byl elektrický 
proud a kontrolovány 
systémem strážních 
věží.



V Březince byla 
vybudována čtyři 
krematoria s plynovými 
komorami, která na 
konci války Němci 
vyhodili do vzduchu, 
aby zahladili stopy 
svých zločinů. 



Zoufalé hygienické
podmínky a velké
množství vězňů na 
malém prostoru bylo 
příčinnou šíření mnoha 
nemocí. 



Mnoho lidí bylo 
posláno na smrt 
hned po příjezdu do 
tábora. O životě a 
smrti rozhodoval 
přímo na rampě u 
vlaků doktor Josef 
Mengele, který na 
vězních také
prováděl zrůdné
pokusy. 



Tábor byl osvobozen 
v lednu 1945. Bylo 
osvobozeno asi 7500 
vězňů. 58 000 vězňů
stihli ještě Němci 
odeslat na nucené
práce do Říše.



Po dobu fungování táborů Osvětim – Březinka 
zde našlo smrt nejméně 1,1 miliónů lidí.



960 000 Židů



75 000 Poláků



21 000 Cikánů



15 000 sovětských zajatců



15 000 vězňů jiné národnosti





• Autor: Mgr. Martin Kovačka

• V prezentaci byly použity fotografie z archivu autora.


