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MATERIÁL č. 6 

 
 
Slohová práce žáka Viricorciho, 9 let, březen 1916 
 
 „Milá paní učitelko. Čím bych chtěl být. A proč. Hrdinou odvedeným v roce 1917. A to proto, abych 
moh zabíjet germánce a chtěl bych to dělat pro Francii a teda pro svou VLAST. Chtěl bych bejt 
v zákopech a bojovat s bajonetem, abych jim moh zvednout mandle. chtěl bych dělat hrdinský činy a 
bejt u koloniální pěchoty, protože ti bojujou s bajonetem nebo se musí plížit, když dou na průzkum, 
aby pak mohli němčourům uříznout palice…“ 
 
Zdroj: citováno M. Pignotem v „Allons enfants de la patrie“, tamtéž, str. 143; zveřejnila Francouzská 
národní knihovna na stránce 14 až 18 své internetové expozice. 
 
 
Úryvek z čítanky základní školy z roku 1941  
 
 „Pozor, pochodem vchod, raz, dva, raz, dva! Hurá! Zahrajte do pochodu! To jsou vojáci! Pochodují 
v trojstupu, ocelové helmy na hlavách a zbraně na ramenou. V čele jede kapitán na koni. Na levé 
straně jej zdobí Železný kříž a na tváři má jizvu. Kde k ní přišel? V Norsku, Francii, Řecku, Africe nebo 
v Rusku? O válce by mohl dlouho vyprávět. Uniformy mladých vojáků jsou pokryty prachem. Odkud 
přicházejí? Kam pochodují? Za nimi vezou kulomety a dělo. Hudba přestala hrát. Vojáci zpívají: 
„Okolo Hradce v malé zahrádce kvetou tam tři růže…“.“ 
 
Zdroj: Fibel für die Volksschulen Württembergs (Stuttgart: Verlag der Union Deutsche 
Verlagsgesellschaft, 1941), German Propaganda Archive 
 
 
Úryvek z článku, který vyšel v týdeníku pro děti školního věku v NDR 
 
 „Úspěchy socialismu a jeho sílící mezinárodní věhlas vedly k děsivému nárůstu nenávisti 
imperialistů, zejména západního Německa, vůči NDR. Tato země se pokouší nám škodit, kdekoliv 
může. Naši nepřátelé obzvláště využívali otevřených hranic se Západním Berlínem. To jim ovšem 
nestačilo. Imperialisté spřádali válečné plány. Tyto plány však byly včas odhaleny. Po dohodě se 
Sovětským svazem a ostatními státy Varšavské smlouvy jsme těmto plánům Západu učinili 13. srpna 
1961 přítrž. Uzavřeli jsme naše hranice.“ 
 
Zdroj: Trommel (Buben), týdeník pro žáky základních škol v NDR, German Propaganda Archive 
Velkou část tohoto materiálu napsaly děti školního věku. Uvedený text je úryvek z článku, který byl 
otištěn u příležitosti 25. výročí Varšavské smlouvy na str. 5 vydání č. 16/1980. Doprovodný obrazový 
materiál k článku tvořila mapa amerických základen rozmístěných kolem Sovětského svazu a článek 
vyjmenovával výhody Berlínské zdi. 
 
 
 

 Kterého konfliktu se týkají tyto úryvky?  
 Jak byste popsali použitý jazyk? 

 Jaké jsou mezi těmito texty rozdíly a v čem jsou si texty podobné? 

http://expositions.bnf.fr/guerre14/pedago/06.htm
http://research.calvin.edu/german-propaganda-archive/textbk03.htm
http://research.calvin.edu/german-propaganda-archive/trom8016.htm

