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ÕPPEMATERJAL 6 
 
 
 
9-aastase koolipoisi Viricorci kirjand, märts 1916 
 
 „Kallis õpetaja. Kelleks ma tahaksin saada. Miks. Tahaksin järgmine aasta rindele minna. Selleks et 
germaanid maha tappa ja ma tahan seda teha Prantsusmaa ja oma ISAMAA eest. Tahaksin olla 
kaevikus ja jooksu pealt neile täägi kõhtu lüia, et neil sisikond koos hapukapsaga välja voolab. Tahan 
saada kangelaseks ja olla kolonjaaljalaväes, sest seal on täägid, või siis luurajaks, et saaks 
neljakäpukil nende juurde hiilida ja pead maha lõigata...” 
 
Allikas: Tsitaat väljaandest: M. Pignot, Allons enfants de la patrie, op. cit., lk 143; välja andnud 
Bibliothèque Nationale de France, 14-18 online exhibitions website 
 
Katke 1941. aastal ilmunud algkoolilugemikust  
 
 „Trahh, trahh, põmm, põmm, põmm! Hurraa! Muusika! Muusika! Need on sõdurid. Nad marsivad 
kolmekaupa rivis, teraskiivrid peas ja püssid õlal. Kõige ees ratsutab kapten hobuse seljas. Tal on 
Raudrist vasakul rinnas ja haavaarm näos. Kus küll kuul teda tabas? Kas Norras, Prantsusmaal, 
Kreekas, Aafrikas või Venemaal? Kapten võib sõjast rääkida. Noored sõdurid on üleni tolmused. Kust 
nad küll tulevad? Kuhu nad marsivad? Tagapool tulevad kuulipildujad ja kahur. Muusika vaibub. 
Sõdurid laulavad: Aasal õitseb lilleke ja selle nimi on...” 
 
Allikas: Fibel für die Volksschulen Württembergs (Württembergi algkoolilugemik) (Stuttgart: Verlag 
der Union Deutsche Verlagsgesellschaft, 1941), German Propaganda Archive 
 
Katke Saksa Demokraatlikus Vabariigis ilmunud laste nädalalehest 
 
 „Sotsialismi edu ja kasvav rahvusvaheline maine suurendasid tohutult imperialistide ja eelkõige 
Lääne-Saksamaa viha Saksa Demokraatliku Vabariigi vastu. Nad püüdsid meile igal võimalusel kahju 
teha. Meie vaenlased kasutasid ära avatud piiri Lääne-Berliiniga. Sellest oli neile veel vähe. 
Imperialistid kavatsesid sõda alustada. Nende plaanidele saadi õigel ajal jälile. Kokkuleppel 
Nõukogude Liidu ja teiste Varssavi pakti riikidega tõmbasime lääne plaanidele 13. augustil 1961 
kriipsu peale. Me sulgesime oma piirid.” 
 
Allikas: Trommel (Trumm), SDV algkooliõpilaste nädalaleht, German Propaganda Archive 
Suur osa nädalalehes avaldatud tekstidest on õpilaste endi kirjutatud. Siin avaldatud katke pärineb 
Varssavi pakti 25. aastapäevale pühendatud artiklist, mis ilmus lehe 1980. aasta 16. numbri viiendal 
leheküljel. Artikli juurde kuulub kaart, millel on märgitud Nõukogude Liitu ümbritsevad USA 
sõjaväebaasid. Artiklis rõhutatakse Berliini müüri kasulikkust. 
 
 
 
 

 Milliseid konflikte siin avaldatud tekstikatketes mainitakse?  

 Kuidas iseloomustaksite nende tekstide keelekasutust? 

 Mille poolest need tekstid üksteisest erinevad ja üksteisega sarnanevad? 

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

