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Slohová práca, ktorú napísal 9-ročný žiak s menom Viricorci v marci roku 1916 
 
 „Milá pani učiteľka. Toto by som chcel byť. Prečo. Vojak triedy 17. A prečo, no aby som zabíjal 
germánov a chcel by som to urobiť pre Francúzsko a pre moju VLASŤ. Chcel by som byť v zákope a 
bežať s bajonetom, aby som vyhnal ich kapustné hlavy. Chcel by som byť medzi hrdinami a v 
koloniálnej infantérii, pretože tam sa beží s bajonetom alebo na prieskum po štyroch, aby sme 
nemčúrom rozbili makovice...“ 
 
Zdroj: Cituje M. Pignot v diele Allons enfants de la patrie, s. 143; zverejnila Bibliothèque Nationale de 
France na internetovej stránke venovanej výstave 14-18 
 
Úryvok zo šlabikára z roku 1941  
 
 „Rachot, buchot, pochod, pochod, pochod! Hurá! Hudba! Hudba! To sú vojaci. Pochodujú v 
zástupoch po troch s oceľovými helmami a zbraňami. Kapitán sedí pred nimi na koni. Na ľavej strane 
má pripevnený Železný kríž a na tvári má jazvu. Kde ho zasiahla guľka? V Nórsku, vo Francúzsku, v 
Grécku, v Afrike či v Rusku? Môže rozprávať o vojne. Mladí vojaci sú pokrytí prachom. Odkiaľ 
prichádzajú? Kam pochodujú? Za nimi nasledujú guľomety a delá. Hudba stíchla. Vojaci spievajú: „Na 
lúke kvitne malý kvietok a volá sa...“.“ 
 
Zdroj: Fibel für die Volksschulen Württembergs (Stuttgart: Verlag der Union Deutsche 
Verlagsgesellschaft, 1941), German Propaganda Archive 
 
Úryvok článku v týždenníku pre deti základných škôl v NDR 
 
 „Úspechy socializmu a jeho silnejúca medzinárodná povesť viedli k ohromnému nárastu nenávisti 
imperializmu voči NDR, najmä v západnom Nemecku. Snažil sa nám škodiť všade, kde sa len dalo. 
Naši nepriatelia na to používali predovšetkým otvorenú hranicu so západným Berlínom. To im 
nestačilo. Imperializmus plánoval vojnu. Ich plány sa včas odhalili. Po dohode so Sovietskym zväzom 
a ďalšími štátmi Varšavskej zmluvy sme 13. augusta 1961 prekazili plány Západu. Zatvorili sme naše 
hranice.“ 
 
Zdroj: Trommel (Bubienok), týždenník pre deti základných škôl v NDR, German Propaganda Archive 
Autormi mnohých článkov boli školáci. Tento úryvok je z článku venovaného 25. výročiu vzniku 
Varšavskej zmluvy, vyšiel na strane 5 vydania 16/1980. Obsahuje mapu, na ktorej vidno základne 
okolo Sovietskeho zväzu a hovorí o výhodách berlínskeho múra. 
 
 

 O akom konflikte hovorí každý z týchto úryvkov?  

 Ako by ste definovali použitý druh jazyka? 

 Aké sú rozdiely a podobnosti medzi jednotlivými textami? 
 

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

