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 Zapomněl jsi sešit? 

Doma mu je dobře…

 Tady jseš, ty 

hade!

 Nejsou třešně 

jako višně!
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Má rodina  

v Čechách 

ukrývala v době 

2. světové války  

v zimě v kostele partyzány. 

Nacisté je nenašli jen díky 

čerstvě napadanému sněhu. 

Neviděli totiž žádné stopy 

vedoucí ke kostelu. 

 

Má babička během 
války ukrývala  
v Mostech  
u Jablunkova Italy 
před nacisty. 

 

Babička 
vyprávěla, jak 
se u nich  
v kulturním 
domě na konci 
2. světové války usadil oddíl 
sovětských vojáků. Tehdy  

 

 

 
často docházelo  
ke znásilňování místních 
děvčat. Protože se sousedka 
obávala o svou dceru, 
odstěhovala ji raději na čas  
k příbuzným. 

 

Můj pradědeček byl  
za války odveden na 
nucené práce  
do Německa. Už se 
nikdy nevrátil. 

 

Babiččin tatínek 
sloužil za  
2. světové války  
ve wehrmachtu. 
Když Němci prohráli, musel 
utéct a už ho nikdy neviděli.  

 

 

Poté, co jsme byli seznámeni s projektem Paměť národa, nás paní 

profesorka Dluhošová vyzvala, abychom vyprávěli naše rodinné 

příběhy. Historky se z nás jen sypaly. Tady jsou některé… 
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Můj pradědeček se 
na konci války 
schovával před 
nacisty v hrobce. 
Jídlo mu na hřbitov 

tajně nosili známí a příbuzní. 
Díky tomu přežil 2. světovou 
válku.  

 

Prababiččin 
manžel musel  
za druhé světové 
války narukovat  
a ona zůstala 

sama. Zachránila se škrábáním 
brambor pro vojáky. On však 
zemřel a už se nikdy nevrátil. 

 

Moje prababička 
měla dva 
sourozence.  
Po válce, když 
si jako malé děti 
hráli u řeky, našli bombu,  
ta vybuchla a prababiččin bratr 
zemřel. 

 

 

 

 

Má rodina měla  
v minulosti obchod. 
Pradědeček, který ho 
vlastnil a měl strach, 
že bude rodinný 
majetek znárodněn, 

volil komunisty – ti totiž slibovali 
podporu pro malé podniky.  
V 50. letech mu byl však 
obchod právě komunisty 
zabaven. 
 

 

Moje babička mi 
vyprávěla  
o příjezdu vojsk 
Varšavské 
smlouvy z Polska 
v roce 1968. Celý 

Těšín tehdy duněl pod pásy 
polských tanků. 
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Potraviny na příděl, zákaz 
vycházení a do očí bijící 
propaganda. To je jen zlomek 
utrpení, které museli obyčejní 
lidé za 2. světové války trpět. 
Jediné, co je tehdy drželo  
nad vodou, byla naděje, že 
bude zase líp. 

16. března 1939 byl vyhlášen 
Protektorát Čechy a Morava, 
území okupované nacistickými 
Němci. Už na podzim bylo  
k dostání plno základních 
potravin, jako chleba, 
mouka či cukr, pouze 
na tzv. lístky. Ty však 
omezovaly jen počet 
věcí, které si za ně 
člověk mohl koupit. 
Kdo tedy neměl 
peníze, nepomohl mu 
ani lístek. Když byly lístky 
vztaženy prakticky na všechny 
věci každodenní potřeby a ceny 
potravin se držely hodně 
vysoko, obyvatel Protektorátu  

 

 

 

 

 

se ke zboží vůbec nemusel 
dostat. 

Válka měla dopad  
i na vzdělávání. Židé do školy 
nesměli vůbec. Češi se museli 
učit zvlášť, protože německé 
školy mohli navštěvovat pouze 
Němci. Přílišné vzdělání by se 
totiž mohlo stát silnou zbraní 
proti diktatuře, kterou Německo 
nastavilo. Ránu českému 
školství zasadily události v říjnu 
1939, kdy byl smrtelně zraněn 

student Jan Opletal,  
a chvíli nato byly 
uzavřeny české 
vysoké školy. 

Ruku v ruce  
s propagandou byly 

spojeny i noviny. Jejich 
obsah byl kontrolován, 
Němci informovali 

obyvatele Protektorátu jen  
o tom, o čem chtěli. Lidé tak 
neměli tušení o skutečném 
vývoji války a psát o ní nebo  
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o už zmíněném nedostatku 
potravin bylo aktem  
vzdoru – a tím pádem  
se rovnalo pohromě. 

Ještě dlouho po ukončení  
2. světové války v roce 1945  
se Československo 
vzpamatovávalo. Nepomohly 
mu ani ruské tanky, které  
v srpnu 1968 překročily jeho 
hranici. Nacisty vystřídali 
komunisté a můžeme se  
jen dohadovat, která ideologie 
byla horší.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historii nevymažeme,  
ani kdybychom chtěli. Můžeme 
jen obdivovat ty, kteří toto 
období se zaťatými zuby 
přečkali a z minulosti se poučili.  
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❖ 0,5 kg zelí 

❖ 400 g těsta na halušky 

❖ 2 maďarské klobásy 

❖ uzená slanina (podle chuti) 

❖ cibule (podle chuti) 

❖ česnek (podle chuti) 

❖ kmín 

❖ pepř 

❖ petržel 

 

 

Do studené vody přidáme zelí,  

podle chuti přisypeme kmín  

a pepř. Poté necháme vařit  

na mírném ohni cca 40 minut. 

Na pánev dáme uzenou slaninu 

nakrájenou na kousíčky  

a počkáme, dokud se 

nerozehřeje. Poté přihodíme  

na kostičky nakrájenou cibuli  

 

 

 

 

 

 

 

(ideálně dvě velké cibule),  

na plátky nakrájený česnek 

(klidně půl paličky česneku)  

a necháme zesklovatět. Pak 

přihodíme nakrájenou klobásu 

a smažíme na mírném ohni cca 

5 minut. Halušky uvaříme podle 

návodu, smícháme vše 

dohromady a přidáme 

nakrájenou petržel.  
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JAKÝ JE VÁŠ NÁZOR  
NA VEGETARIÁNSTVÍ  
A VEGANSTVÍ?  

Je to každého volba. Každý  
ať si dělá, co chce, ale já toho 
nejsem zastánce, protože je 
potom strava těžce 
nevyvážená. A také nemám 
rád, když někteří lidé své 
názory cpou ostatním. To se 
ale netýká jen vegetariánství  
a veganství. 

KOLIKRÁT DENNĚ SI 
DOPŘÁVÁTE KÁVU A JAKÝ 
DRUH?  

To záleží na tom, jestli jsem 
unavený. Jsou dny, kdy spím 
jen čtyři hodiny, a pak toho 
vypiju víc. O víkendech nepiju 
kávu skoro vůbec, ale přes 
týden asi dvě. Nejraději mám 
malé espreso, ale druh ti přímo 
neřeknu. Zas tak vybíravý 
nejsem.  

JAKÝ NEJPODIVUHODNĚJSÍ 
POKRM JSTE OCHUTNAL?  

To si nevzpomenu. Nejdivnější  

 

 

 
pro mě ale bylo jistě přání 
zákazníků, když jsem 
brigádničil. Chtěli po mně, 
abych jim přinesl smažený sýr 
se zelím.  

JAKÝ NEJVĚTŠÍ ÚRAZ JSTE 
ZAŽIL PŘI VAŘENÍ?  

Asi říznutí do prstu.  

JAKÁ JE VAŠE INSPIRACE 
PRO VÝUKU?  

Inspirují mě kolegové, a to 
nejenom z naší školy. Sleduju 
na sociálních sítích spoustu 
různých učitelů, jejich metody, 
nápady a aktivity z praxe. 
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