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• Vlastivěda 4. a 5. třída, učebnice obsahují stručný 

přehled významných jmen, dat a událostí.

• V obsahu čítanek nových antologií se vyskytují ukázky 

beletrie (Říkali mi Leni, Deník Anny Frankové, Hanin

kufřík) i populárně-naučné literatury LDM (Doskočilová, 

Drijverová, Děsivé dějiny).

Válka na prvním stupni ZŠ



• Kvalitní současná překladová intencionální literatura.

• Zprostředkování tématu války malým čtenářům vkusně, bez 

přílišných obrazů násilí.

• Ilustrace versus text.



Dítě s hvězdičkou (Loïc Dauvillier, Marc Lizano)

Ve škole dělali všechno, aby nás 

přesvědčili, že nejsme stejní jako naši 

spolužáci. (Dauvillier, 2012, s. 22)

Všichni spolužáci 

se mu posmívali.

A on plakal.



Příběh Eriky (Ruth Vander Zee, Roberto Innocenti)

Představuji si, jak se to celé pak

muselo odehrát. Když vlak ve vesnici

zpomalil, matka se nejdříve podívala

otvorem u střechy dobytčáku, který byl

zakryt ostnatým drátem. Spolu s otcem

ten otvor zvětšili. Potom mě zvedla nad

hlavu, vstříc tlumenému světlu.

Pak mě matka vyhodila z vlaku.
(Vander Zee, 2015)



Poslední cesta: Doktor Korzcak a jeho děti  (Irène

Cohen-Janca, Maurizio A. C. Quarella)

Je květen roku 1942 a není vidět jediná

známka jara. Žijeme v ledové zemi. Na ulicích

je tolik mrtvých, že si jich kolemjdoucí

nevšímají. Celý svět na nás zapomněl.

Dokonce jaro na nás zapomnělo. Stromy

nekvetou a tráva umírá. Na černém nebi

ghetta nelétají ani ptáci. (Cohen-Janca, 2017, s. 48)



Červená stuha: Terezínské ghetto očima dítěte (Annika

Tetzner) 

Chtěla bych, abyste si pamatovali, že děti

v Terezíně byly docela obyčejné děti, takové jako

vy, se stejnými pocity štěstí, smutku i strachu.

A doufám, že nás, terezínské děti, poznáte trochu

lépe, až si budete prohlížet tuhle knížku a přečtete

si její příběh. (Tetzner, 2011, s. 5)



• Kdy představit dětem knihy s tematikou války?

• Nakolik se učitelé otevírají možnosti práce s texty s tematikou války 

na prvním stupni ZŠ?

• Jak dítě vnímá pojem válka?

• Projekty knihoven.
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