
PROJEKT 
 

ČESKÝ JAZYK  – DĚJEPIS – OBČANSKÁ 
VÝCHOVA 

 

„VÁLKA A JÁ“ 
Co to znamená být válečným dítětem. 

 
Jelikož se teď „učíme“ na dálku, připravila jsem pro Vás projekt, ve 

kterém uplatníte učivo a poznatky ze tří předmětů (český jazyk, dějepis a 

občanská výchova) a zároveň se můžete něco nového dozvědět o druhé 

světové válce. Tento rok totiž uplyne od jejího konce 75 let.  

Projekt se jmenuje stejně jako pořad, jenž možná znáte z České televize 

– Válka a já.  Je to osmidílní seriál o dětech a jejich prožívání různých situací 

během druhé světové války. Prozatím jsou ke zhlédnutí první tři díly. 

Podívejte se na první díl tohoto seriálu, který se jmenuje „Anton“: 

https://decko.ceskatelevize.cz/valka-a-ja 

 

 

https://decko.ceskatelevize.cz/valka-a-ja


Instrukce: 
Buď můžete odpovídat přímo ve wordu (nejlépe jinou barvou než černou) 

nebo si dokument vytiskněte a dopište vše v ruce a nebo si prostě vezměte papír 
a pište odpovědi na něj.  

Poté hotové odpovědi naskenujte nebo vyfoťte a pošlete na emailovou 
adresu clairem@email.cz, popřípadě na messenger. 

 
 

Dějepis: 
Neboj se použít internet (Google apod.), nebo se zeptej dospělého! 
 
1) Víš, co znamená česky Hitlerjugend? 
2) Proč chtěl Anton vstoupit do Hitlerjugend, proč mu to jeho otec nechtěl 

dovolit? 

3) Jaká byla funkce spolku Hitlerjugend? (co tam dělali, proč taková organizace 

vůbec fungovala) Chtěl by si chodit do Hitlerjugend? Napiš proč ano, nebo proč 

ne. 

4) Víš, kdo byl Hitler? 

5) Vyhledej, od kdy do kdy trvala 2. světová válka. 

 

 

Občanská výchova:  

Každý z nás se v životě setkal s nějakým problémem, ocitl se v 

nebezpečné situaci, kterou bylo potřeba řešit. Většinou jsme hledali oporu 

sami v sobě, ve své rodině, u přátel a podařilo se nám ji zvládnout. Z těchto 

situací a také z historie, které postihli někoho jiného, bychom se měli poučit. 

Bohužel jsou na světě lidé, kteří si žádné ponaučení nevzali a často opakují 

chyby někoho jiného.  

 

Odpovězte na tyto otázky: 

1) Jaké plyne ponaučení z příběhu Antona? 

mailto:clairem@email.cz


2) Jak byste se zachovali v této situaci vy a co byste udělali jinak? 

3) Jak byste se zachovali, kdyby se vaši přátelé Židé ocitli v nebezpečí? (Musíme 

si uvědomit, že schovávání Židů hrozil trest smrti!) 

 

Český jazyk:  
Představte si, že jste autorem tohoto příběhu. Dopište ho do konce války 

(tj. do roku 1945).  Uvědomte si, že příběh začíná v roce 1938, kdy je Antonovi 

10 let. Na konci války je mu 17 let. Co všechno se během té doby mohlo stát?  

Inspirujte se – hledejte informace na internetu nebo v knihách, prohlédněte další 

díly tohoto seriálu! 

 

Pomocné otázky (neodpovídejte, jen se jimi inspirujte při vyprávění): 

Zůstal Anton s otcem? 

Šel s ostatními dětmi bojovat? 

Utekl do jiné země? 

A co Greta? Zůstali s Antonem ve spojení? 

Přežil Anton válku? 

Co jeho otec? 

Litoval svých činů?  

 

 

Těším se na Vaši práci!!!!! 

 


