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Úvod 

Při vybírání tématu mojí práce, jsem si uvědomil, jak málo dětí ví co se 

dělo za druhé světové války v Terezíně. Ve spolupráci s panem 

ředitelem Přírodní školy Mgr. Františkem Tichým jsem se tedy rozhodl 

přiblížit dětem toto téma. Většina dětí si totiž myslí, že v Terezíně byly 

„pece“ a plynové komory a v těch se masově zabíjeli Židé. Tak tomu ale 

v Terezíně doopravdy nebylo. A to jsem chtěl dětem ukázat v podobě 

zábavně-naučného program. Ve své práci jsem chtěl navázat na projekt 

„Terezínská štafeta“, který se věnoval časopisu „Vedem“ v letech 2010 -

2012. Nepracoval jsem ale s časopisem „Vedem“, ale s časopisem, který 

byla také vydávaný v Terezíně, a to s časopisem „Rim-rim-rim“. Chtěl 

jsem ho zpopularizovat a propagovat pomocí: Dalšího kola soutěže 

„Převezměte terezínskou štafetu“, na jehož přípravě se podílím a 

vytvořením vlastního programu, který se bude zabývat pouze tímto 

časopisem. Tento program je také hlavním obsahem mé práce. Jsem jsi 

vědom že tato má práce zachycuje pouze malý zlomek tématu, a proto 

hodlám v této práci pokračovat i po odevzdání Praktické maturity. 

 

  



Cíle 

Mým hlavním cílem bylo připravit program – workshop pro žáky 2. 

stupně ZŠ, příp. víceletých gymnázií, který by jim představil život jejich 

židovských vrstevníků v Protektorátu Čechy a Morava a v Terezínském 

ghettu a to pomocí terezínského časopisu Rim-rim-rim a dalších 

dobových materiálů.  

 

Dílčí cíle: 

1) Vytvořit texty o Terezíně a domově Nešarim a časopise Rim-rim-

rim, které by pomohly všem, kdo by chtěli program realizovat 

seznámit se s problematikou. 

2) Navrhnout strukturu celého cca tříhodinového programu 

3) Vytvořit pracovní list, kterým jsem chtěl studentům představit život 

židů v Protektorátu Čechy a Morava, například protižidovská 

opatření, jejich život v Terezíně, jak se jedlo, jak se sportovalo, kdo 

je hlídal, jaké byly nemoci a čím se tamní děti bavily. Přestavit jim 

stručně začátek II. světové války, historii Terezína a jeho význam 

v druhé světové válce.   

4) Vytvořit prezentaci o Terezínu a Dětském domově Nešarim, kde 

časopis Rim-rim-rim vycházel. 

5) Vybrat články z časopisu Rim-rim-rim, které by se vázaly 

ke každodennímu životu v Terezíně. 

6) Vytvořit závěrečný test, na jehož základě zjistím efektivitu 

programu. 

 

 

  



Metodika 

Ze začátku jsem musel sám sebe seznámit s tehdejší dobou, Terezínem 

a druhou světovou válkou. Život v Terezíně jsem si přiblížil tak že jsem si 

přečetl všechna čísla časopisu Rim-rim-rim vydávaný, v Terezíně 

židovskými dětmi.  Všechna čísla tohoto časopisu jsem nalezl na 

stránkách http://vedem-terezin.cz/rim-rim-rim/ . Poté jsem musel vytvořit 

krátký pracovní list na, jehož základě se děti mají dané téma naučit. Ze 

začátku programu je potřeba dětem jednoduše a výstižně představit 

tehdejší dobu. Toho se docílí pomocí vystřižené scény ze známého 

českého seriálu, podle románu Karla Poláčka Bylo nás pět, kde otcové 

„řežou“ syny za špatné vysvědčení. Pro představení Terezína, domova 

sedm, kde vznikal časopis Rim-rim-rim, protižidovských opatření a 

válečnou dobu jsem si vybral formu několika prezentací, z nichž každá 

představuje jedno téma. Ze všech čísel časopisu Rim-rim-rim jsem také 

musel vybrat články, které jsem později upotřebil v programu a 

naposledy jsem se musel domluvit na výrobě placek s logem Rim-rim-rim 

které poslouží jako odměna. 

  

http://vedem-terezin.cz/rim-rim-rim/


Výsledky 

Terezín 

V Terezíně bydlely děti odloučeně od rodičů. Bydlely v dětských 

domovech, kde se o ně starali židovští vychovatelé. V těchto domovech 

se děti potají učili, hráli mezi sebou fotbal a také v některých vznikali 

časopisy, popisující zajímavosti ze světa, zajímavosti z Terezína, 

negativa Terezína, výsledky fotbalových utkání a příběh na pokračování. 

Články v časopisech byly velmi dobře zpracované a to jak z literární 

stránky i ze stránky výtvarné. Mezi neznámější Terezínské časopisy 

patří: Vedem, Kamarád, Domov a Rim-Rim-Rim. Já jsem se zaměřil 

speciálně na domov Rim-Rim-Rim. Časopis Rim-Rim-Rim vznikal na 

domově číslo sedm, neboli na domově Nešarim. Nešarim znamená 

Hebrejsky Jestřábi. Tito chlapci byly ve věku od dvanácti do čtrnácti a 

válka je do Terezína nahnala ne pouze z různých míst republiky, ale i 

z různých sociálních, politických a názorových vrstev. Společně tedy 

v domově bydleli, psali, sportovali a bydleli věřící i bez vyznání, 

intelektuálové, cholerici, flegmatici, zkrátka a dobře směsice všech 

různých lidí. Všechny namačkali do jedné třídy v prvním patře bývalé 

terezínské školy (v době ghetta označené jako objekt L417). 

9.října 1941 bylo na poradě nacistického vedení v Praze rozhodnuto o 

vytvoření židovského ghetta Terezín z dosud civilního města. Ghetto se 

mělo zprvu stát především shromažďovacím a tranzitním táborem. 

Později bylo rozhodnuto i o funkci decimační – měli zde být umísťovány 

staré osoby židovského původu hlavně z Německé říše, aby v těžkých 

terezínských podmínkách dožili a reprezentační, resp. propagandistickou 

– to když s postupujícím neúspěchem válečných operací v letech 1943 a 

44 nacistické vedení rozhodlo ukázat světu terezínské ghetto jako 

vzorové město, které „vůdce Židům daroval“ a umožnit zde návštěvu 

delegace Mezinárodního Červeného kříže. Budování ghetta začala 

v listopadu 1941, od konce téhož roku sem pak transporty, především 

z Brna a Prahy, proudily tisíce židovských obyvatel protektorátu. Až do 

června 1942 byli všichni deportovaní ubytováni v jednotlivých kasárnách, 

volný pohyb po městě, vzájemné návštěvy, korespondence a další 

svobodné projevy byly přísně zakázány. 1. července 1942 byla přeměna 

města na ghetto dokončena. Původní civilní obyvatelstvo bylo 

vystěhováno a Židům byl umožněn volný pohyb i mimo ubikace. Nastalo 



období tzv. „otevřeného ghetta“, přesněji by se ale mělo říci, že vězením 

se stalo celé město. Obecně se po tomto datu vnitřní režim poměrně 

uvolnil, jakkoli platila nadále základní omezení pro Židy v protektorátu – 

povinnost nosit žlutou hvězdu, zákaz nočního vycházení apod., řada 

činností, které byly jinde nemyslitelné zde bez větších obav probíhaly  – 

děti si mohly společně hrát, rozvíjela se kultura, sport, byla zde jinde 

v Říši nebývalá svoboda projevu ad. Proto řada deportovaných, zvl. dětí 

a mládeže vzpomíná na život v Terezíně jako pozitivní změnu 

v kontrastu s dosavadním vyčleněním a šikanou v místě bývalého 

bydliště. Byl to ale jen klid před bouří v čekárně na smrt. Již od počátku 

bylo řízení a organizace provozu i života ve městě svěřeno židovské 

samosprávě, v jejím čele stál tzv. Ältestenrat – židovská rada starších. 

Její úloha byla velmi těžká. Na jednu stranu byla povinna zajistit 

fungování města, vč. zásobování, stravování, hygieny a zdravotní 

služby, bezpečnostních služby a také sestavování seznamů těch, kteří 

měli odjet transporty dál z Terezína. Na druhé straně byla přímo řízena 

nacistickým vedením a musela zcela respektovat jejich pokyny. 

Z hlediska ostrahy byla v Terezíně menší jednotka SS, jejíž komandatura 

sídlila přímo na náměstí (větší oddíl byl v nedaleké Malé pevnosti a také 

v blízkých Litoměřicích), hlavní úlohu ale měl cca 150-ti členný oddíl 

protektorátních, tj. většinou českých četníků, kteří se až na výjimky, 

zvláště k českým vězňům, chovali slušně. O veřejný pořádek pak 

pečoval přímo i bezpečnostní oddíl tzv. Ghetowache složený z mladých 

židovských mužů taktéž v Terezíně vězněných. 

Rada starších, aby mohla zajistit fungování obrovského komplexu ghetta 

(v městě žilo před válkou cca 5000 osob; v době ghetta to bylo až 

desetkrát tolik!) v náročných podmínkách války, důsledku nemocí a 

transportů, vytvořila několik oddělení řešících základní okruhy fungování 

ghetta. Vedle oddělení administrativního (evidence vězňů, doprava), 

hospodářské (pracovní nasazení, sklady, stravování, praní prádla, 

hubení parazitického hmyzu), finančního, technického a zdravotního a 

sociálního, bylo časem vytvořeno i tzv. „pracovní ústředí“ péče o děti a 

mládež, tzv. Jugendfüsorge. V jeho čele stál Egon Redlich (zvaný, mj.i 

na stránkách Vedem, Gondi). Jeho blízkým spolupracovníkem byl i tehdy 

populární organizátor života mládeže v Praze, německý Žid Fredy Hirsch 

a další. Ti se snažili v rámci svých omezených možností zlepšit životní 

podmínky a hlavně výchovu dětí a mladých lidí v ghettu. 



 

Domov 7 – Našarim a časopis Rim-rim-rim 

9. července roku 1942 byl v Terezíně založen nový dětský domov 

v budově L47. V domově bylo přibližně čtyřicet 12ti až 16ti letých hochů, 

kteří sem byly přestěhováni z Hamburských kasáren.  I zde byli hoši 

vedeni k vlastnímu rozvoji a aktivitě, a tak se tu brzo začaly tvořit 

časopisy. Nejdříve se začaly vydávat „List sedmičky“ a „Nešarim“ (jak se 

domovu přezdívalo – hebrejsky Jestřábi). Rim –rim- rim ještě sháněl 

psací stroj, a tak do konkurenčních bojů vstoupil o trochu později. Z toho 

se jeho tvůrci pokusili vytěžit co nejvíce a spojit do svého časopisu 

výhody obou již vydávaných, jak sami napsali: „Milí čtenáři! Neberte náš 

časopis kriticky. Možná, že se vám líbí Nešar nebo List sedmičky lépe, 

ale uvažte, že oni již mají tři čísla, a tudíž i příspěvky ostatních hochů. 

Náš časopis si vytkl za úkol sloučiti v sobě vlastnosti obou ostatních listů. 

Totiž má být jak zábavný tak i poučný. K tomu nám musíte pomoci 

hlavně Vy Vašimi příspěvky. Doufáme, že nám jich dáte dost a že z nich 

budeme moci sestaviti další čísla. S pozdravem Rim-rim -rim zašlete 

nám příspěvky Nešarim.“ Všechny časopisy bojovaly o čtenáře a hlavně 

přispěvatele, rivalita byla patrná hlavně mezi Rim Rimem a Nešarem, 

jehož tvůrce Pavel Weiner o tom ve svém deníku mluvil jako o zatím 

nejtěžším období. V časopisech se pak objevovaly reakce na kritiky od 

ostatních chlapců a přispěvatelé často přebíhali od jednoho časopisu 

k druhému podle toho, jak s kým vycházeli. Nakonec se ale i Pavel 

Weiner přidal do redakce Rim rimu, a ten se pak stal jediným časopisem 

na domově. 

První číslo časopisu vyšlo roku 1944 a to 25. února. Celkem vyšlo 21 

čísel a to včetně speciálních čísel. Tyto speciální čísla se týkala odjezdů 

transportů. V číslech se chlapci loučili se svými kamarádi, kteří byli 

nuceni nastoupit do vlaků do neznáma. Tyto vlaky směřovali většinou do 

koncentračních táborů, kde většina chlapců zemřela. Zde si můžete 

přečíst článek z jednoho speciálního čísla: „Milí kamarádi, kteří odjíždíte. 

Nemám slova, kterými bych řekl to, co cítím, když odjíždíte, kamarádi, s 

kterými jsem žil skoro dva roky. Chci Vám říci jen to, že i když dnes 

odjíždíte, zůstaneme nadále spjati poutem přátelství a že jednou se 

sejdeme a vy budete něco potřebovat, pak vám vždy ostatní členové 



domova „Nešarim“ pomohou, neboť jsme jako jedna rodina. Doufejme, 

že nás opět Prozřetelnost spojí a že budeme žít opět spolu a volněji.“ 

 Tento text napsal šéfredaktor časopisu Pavel Lion, který také jako 

většina redaktorů časopisu zahynul v koncentračním táboře.  Převážnou 

část časopisu tvořili rubriky, jako například rubrika o letectví, o přírodě 

(například o nalezištích zlata v Americe), sportovní rubriky (výsledky 

fotbalových či jiných terezínských utkání). Tyto rubriky jsou doplněny 

překrásnými ilustracemi a zastupují odbornou a naučnou část časopisu. 

Zároveň v časopise vycházel Román na pokračování, jako například boj 

o Radium, Klub pěti Terciánů, popisující trable pěti kamarádů tvořící 

klub, kteří se musí potýkat, se zákeřnými Žižkováky. V časopise vyšla 

také řada povídek a básní ve kterých si chlapci stěžují na špatné 

podmínky, ale i básně radostné a veselé. 

S blížícím se koncem války se ale také blížily transporty dál na východ. 

S těmi souviselo vydání speciálních čísel. Tato čísla se od ostatních lišila 

jak citově zabarveným obsahem tak i délkou a zaměřením. Bylo méně 

lidí a času. Jak se blížily další transporty, velmi stručné krátké odstavce 

rychle ukončily rozpracované romány na pokračování a do rubrik 

nepřibyly další články. Vyšlo také jedno speciální číslo se všemi 

nejvydařenějšími dříve vydanými články a básněmi. Nakonec časopis 

přestal vycházet úplně. Jeho tvůrci byli deportováni mezi 28. zářím a 28. 

srpnem do Osvětimi. 

  



Scénář programu  

1. Rozdělení dětí do skupin, ve kterých budou posléze pracovat:  

Jeden z organizátorů bude stát u dveří a bude dětem při příchodu 

rozdávat barevné papírky. Děti se stejnými barvami půjdou do 

skupinek. Počet barev a s tím i počet skupinek se bude odvíjet 

podle počtu studentů. Ideální počet studentů do skupinky je pět, 

celkový počet 20, maximálně lze program realizovat s 30 dětmi. 

Čas 5 minut 

 

 

2. Základní představení a popis tehdejší doby. Ze začátku bude 

studentům, promítnuta scéna ze seriálu, Bylo nás pět, abych se 

naladili do tehdejší doby a aby se trochu odreagovali. Poté jim 

budou rozdány pracovní listy s historickými otázkami. Tento test 

budou vyplňovat ve skupinkách. Poté co test vyplní, tak jim budou 

řečeny správné odpovědi a organizátoři co zrovna nebudou 

potřeba, jej opraví. Čas 45 minut 

 

 

3. Jak se vedlo jejich vrstevníkům. Během II světové války a o tom 

jak se vedlo Židům v protektorátu Čechy a Morava. Kam směly a 

kam nesměly, neboli Protižidovská opatření. Tyto témata jim budou 

představena pomocí prezentace. Následně jim pustíme RAP 

Davida Kubce, Dnes je jasno už všem lidem od Petra Ginze. Čas 

45 minut 

 

 

4. Stručná historie Terezína. Kdy byl postaven, k čemu se využíval 

atd. Následně se dostáváme již k časopisu Rim-rim-rim. Studentům 

bude představen domov sedm, kde se časopis vydával, kdy vyšlo 

první číslo a kolik bylo čísel celkem. Obojí bude provedeno pomocí 

prezentace. Čas 30 minut 

 

 

5. Časová vsuvka. Pokud zbude čas, bude studentům rozdán text 

písně „Co se mnou bude“ a budou mít za úkol se jí naučit a 

následně jí za doprovodu kytary, na kterou bude hrát František 



Tichý, budou zpívat. Popřípadě je možnost promítnout film Klub 

pěti teciánu natočený podle románu na pokračování, z časopisu 

Rim-rim-rim.  

 

 

6. Samostatná práce studentů. Každá skupinka studentů dostane 

určité téma vázající se k Terezínu a životu v něm. Témata jsou: 

Stravování, nemoci transporty, sport, ostraha a kultura. Toto téma 

skupina zpracuje do podoby posteru. Studenti budou získávat 

informace prostřednictvím předem vybraných časopisů Rim-rim-

rim, které budou mít k dispozici.  Dostanou celá čísla a v nich 

budou posléze hledat články na zadané téma (vybrané články 

k jednotlivým tématům jsou v příloze této práce). Dále dostanou 

k dispozici kapitolu Terezínská každodennost z knihy Františka 

Tichého Princ se žlutou hvězdou, která se také jednotlivým 

tématům života v Terezíně věnuje. Na posteru by měl být nadpis 

se zadaným tématem, alespoň jedna přepsaná citace z článku, 

výstižný obrázek vystihující zadané téma po případě komiks, hesla 

vystihující téma a jednoduchou báseň na motivy textu. Čas 50 

minut 

 

 

7. Prezentace posterů ostatním skupinkám. Studenti představí 

svůj plakát ostatním žákům, podobou prezentace. Představí své 

téma, jeho problematiku, přečtou svůj komiks, svou báseň a 

řeknou své pocity. Každý výstup by měl zabrat maximálně 7 minut. 

Čas 50 minut 

 

 

8. Závěr programu. Na konci programu budou studentům rozdány 

dotazníky, na jejiž základě následně posoudím, zda si něco 

zapamatovaly, jak to na ně zapůsobilo a hlavně jestli jsem program 

vymyslel dobře. Poté poděkujeme za pozornost, vyhlásí se nejlepší 

skupina a rozdají se placky s logem Rim-rim-rim + propagační 

materiály naší školy. Čas 35 minut 

 



  



Seznam pomůcek a materiálu, k realizaci programu 

Balíček barevných papírů s šesti barvami po cca sedmi listech 

Pastelky+Fixy cca 6 barev do každé skupiny jedno balení 

Balicí papír jeden do skupiny rozměr cca A1 

Lepidlo na papír jedno do skupiny 

Nůžky jedny do skupiny 

Nahrávka RAPU Dnes je jasno už všem lidem 

Prezentace o Terezínu, protižidovských opatřeních a domovu 
Nešarim 

Pracovní list 30 tá a 40tá léta 

Závěrečný testík na pocity a znalosti z programu 

  



Závěry 

Co jsem všechno udělal? Vytvořil jsem texty o Terezínu, Domově 

Nešarim a časopise Rim-rim-rim. Všechny tyto texty jsou úctyhodně 

dlouhé a gramaticky správné. Dle mého názoru vystihují vše podstatné 

jak o časopisu, tak i o životu v Terezíně. Nejen že jsem vytvořil tyto texty, 

ale zároveň jsem udělal i prezentace, které jsem chopen studentům při 

případné realizaci programu pustit a okomentovat. Tyto texty a 

prezentace jsou zároveň situované tak aby každý, kdo bude chtít tento 

program zrealizovat jej zvládne připravit a ozkoušet i bez mé přítomnosti 

či pomoci. Dále jsem vytvořil podrobný scénář programu, který bude mít 

nakonec, v ideálním případě cca 3 hodiny. Tento program je také 

napsaný tak, aby ho zvládl každý zrealizovat, bez jakéhokoliv kontaktu 

se mnou. Program je sice stručný, ale dle mého názoru výstižný a 

nenáročný. V scénáři je popsáno co je na program potřeba, jak dlouho 

budou různé body programu trvat, aby si jej mohl každý opravit podle 

své časové potřeby. Dále jsou v přílohách prezentace, kopie článků, 

vědomostní test a závěrečný test, které jsou nezbytné pro správnou a 

účinnou realizaci programu. Vytvořil jsem tedy dvoje prezentace. Jedna 

se týká obecně začátku II světové války a druhá se týká samotného 

Terezína, života v něm a časopisu Rim-rim-rim. Vytvořil jsem pracovní 

list týkající se druhé světové války a slavných osobností tehdejší doby. A 

nakonec jsem udělal závěrečný testabych zjistil efektivitu mého 

programu a jak na děti zapůsobil. 

Tento program bych chtěl do budoucna alespoň jednou ověřit, pro své 

vlastní závěry. 

 

  



Zdroje 

http://www.vedem-terezin.cz/rim-rim-rim/ 

http://www.petrginz.cz/ 

http://www2.holocaust.cz/cz2/history/jew/czech/terezin/terezin 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Koncentra%C4%8Dn%C3%AD_t%C3%A1bor

_Terez%C3%ADn 

http://terezinskastafeta.cz/ 

http://www.vedem-terezin.cz/terezin.html 

Kniha pana ředitele Františka Tichého Princ se žlutou hvězdou. 
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http://www.vedem-terezin.cz/terezin.html


Přílohy 

Díl 6, stránka 23 

 



Díl 6 stránka 24  

 

 



Díl 13 stránka 1 

 

  



Díl 15 stránka 11 

 

 



Díl 18 stránka 74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Díl 9 Strana 12 



Díl 6 strana 3  



 

Prezentace o Terezínu a dětech v něm  



 

 

Prezentace o Terezínu a dětech v něm 

  



 
 

Prezentace o Terezínu a dětech v něm 

 

  



 
 

Prezentace o Terezínu a dětech v něm 

 

 

 

  



Prezentace o druhé světové válce 

 

 

 

   



Prezentace o druhé světové válce 

 

 

 

   



Protižidovská opatření 

 
 

 

 

  



Protižidovská opatření 

 

 

 

  

 

  



Protižidovská opatření 

 

 

 

 

 

 



Protižidovská opatření 

 

 

 

 

  



Pracovní list 

 

Kdy začala II světová válka? 

a) 1. září 1939 

b) 12. září 1939 

c) 31. srpna 1939 

Které věci před druhou světovou válkou nebyly? 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spojte jména a příjmení slavných osobností 30. a 40. Let 

 

Edvard                                             Heinrich 

Adolf                                              Gabčík 

Reinhard                                          Roosevelt 

Emil                                              Beneš 

Winston                                       Hitler 

Jozef                                            Stalin 

Franklin Delano                          Hácha 

Josif Vissarionovič                     Churchill 

 

 

 



1          

2          

3          

4          

5          

6          

         7 

          

 

Vyplňte křížovku   

1. Evropská země, která porazila německé letectvo 

2. Vůdce a německý kancléř 

3. Zastupující říšský protektor v protektorátu Čechy a Morava 

4. Druhý Český prezident 

5. Německá osa ………. 

6. Město kde bylo rozhodnuto o odevzdání Sudet 

7. Nový nacismus 

 

Vypište co nejvíc zemí bojujících v II světové válce za: 

Spojenci                                                                                   Osa   

 

 

 

 

  



Závěrečný test 

1. Kdy začala II světová válka? 

 

 

2. Jak se jmenoval zastupující říšský protektor v protektorátu Čechy a 

Morava? 

 

3. Napište alespoň dvě protižidovská opatření 

 

 

 

4. Kdy byl založen Terezín? 

 

5. Kolik čísel časopisu Rim-rim-rim bylo celkem vydáno? 

 

 

6. Co by vám nejvíce chybělo v Terezíně? 

 

 

7. Jak na vás zapůsobil příběh dětí z Terezína? 

 

 

 

8. Zhodnoťte program. Hodnoťte jako ve škole. 1 nejlepší a 5 nejhorší 

 

 

 


