
REFLEXE – NÁVŠTĚVA PAMÁTNÍKU TEREZÍN  

 

Každý člověk by měl alespoň trochu znát dějiny své země. Také by měl navštívit nějakou památku  

s historií spjatou. My, žáci 9. a 8. tříd jsme se 5. 3. jeli podívat do Terezína.  

Už když jsme k místu přijížděli, padl na mě velmi zvláštní pocit společně s mrazem, který mi 

přeběhl po zádech. Nejprve jsme si společně s průvodcem prošli Malou pevnost. Člověk by si řekl, 

že je to jen starý, lehce strašidelný komplex budov, ale poté, co jsme si poslechli povídání o tom, co 

se kde dělo, už to nikdy nebudou „jen“ budovy.  

Na konci prohlídky Malé pevnosti jsme zhlédli dokument o historii města. Poté následovala 

prohlídka města, utajená modlitebna, kolumbárium, dále cesta ke krematoriu a židovskému hřbitovu. 

Upřímně, jestli ze mě ten nepříjemný pocit v průběhu chůze trochu opadl, tak při pohledu na více 

než 9000 hrobů kolem krematoria se dostavil v mnohem větší míře.  

Nakonec jsme zamířili do muzea, kde mi při čtení dopisů či básní a prohlížení obrázků od dětí, 

které byly v mém věku nebo ještě mladší než já, stekla nejedna slza. 

Závěrem … je to již několik dní a já stále nemohu uvěřit věcem, které jsem viděla a slyšela. Byl to 

neskutečně emotivní zážitek, jsem ráda, že jsem tam mohla být.  

Jitka 

 

Prohlídka byla zajímavá a mám z ní smíšené pocity. Věci, co dělali, si popravdě nedokážu 

představit. Líbilo se mi, jak jsme procházeli chodbami pevnosti, byli v utajené modlitebně a viděli 

podmínky, ve kterých přežívali. Také se mi líbily obrázky, co nakreslily židovské děti.  Je mi velmi 

líto všech nevinných Židů.  

Jediné, co bych vytkla, bylo to, že mě bolely nohy. 

Alena 

 

Exkurze se mi líbila. Dozvěděl jsem se spoustu informací, které mi přijdou zajímavé.  

Lukáš 

 

Bylo to zajímavé a poučné a celkově to byl zážitek. Terezín je krásné místo s ne tak krásnou historií.  

Káťa 

 

Určitě je to smysluplné. Takových akcí by mělo být víc. Určitě to přispělo do hodiny dějepisu. Je 

lepší ta místa vidět naživo a prožít si atmosféru místa, než si o tom pouze povídat.  Bylo dobře, že 

jeli pouze lidé, které to zajímalo. Škoda, že už to nebylo dřív. 

Niky 

 

V Terezíně se mi líbilo, ale vyvolalo to ve mně smíšené pocity, být na místě, kde mnoho lidí 

zemřelo mnohdy velice bolestivou smrtí. Myslím, že je poučné vědět, co se dělo v minulosti, aby se 

to už v budoucnosti neopakovalo, zabránit případnému opakování. Nejzajímavější byly ty tajné 

podzemní chodby. 

Simča 

 

Jsem velmi ráda, že jsem mohla jet. Zajímá mě téma 2. světové války a tohle byl skvělý naučný 

výlet. Určitě by se na ně mělo jezdit častěji, než třeba do Prahy na nákupy. Doporučila bych 

každému jet do Terezína, případně do Osvětimi. Výlet hodnotím velmi pozitivně. 

Veronika J. 

 

 

 

 

 

 



Tato exkurze mně osobně přišla velmi zajímavá, bohužel pro mě možná až moc depresivní. Toto 

místo velmi doporučuji navštívit. Je to sice temné, ale svým zvláštním způsobem krásné místo.  

Doporučuji ho navštívit. 

Ondřej 

 

Exkurze do Terezína se mi líbila a dozvěděla jsem se spoustu dalších informací, které se odehrávaly 

v době, kdy Terezín fungoval jako koncentrační tábor.  

Sice to byla exkurze spíše pro silné žaludky, je hnusné, jak se dozorci chovali k vězňům v Malé 

pevnosti a k obyvatelům ghetta, ale je dobré dozvědět se o historii tohoto památníku.   

Sára Z.  

 

Bylo to zajímavé. 

Lomek 

 

Exkurze mi dokázala, že i na našem území se děly takhle strašné věci. Všechno bylo rozhodně moc 

zajímavé, jediné, co mě mrzelo, že jsme neměli až tolik času si všechno projít, přečíst a prohlédnout. 

Až na dlouhé chození a urychlení prohlídky bylo všechno opravdu velmi zajímavé, ale i moc 

smutné. Rozhodně víc takových exkurzí! 

Eliška 

 

Myslím, že do Terezína by se měli podívat všichni lidé. Kvůli slunci to tam nepůsobilo tak, jak by 

mělo, ale i tak mi ze všeho bylo divně a nepříjemně. Zrůdnost „lidí“, kteří v Terezíně a vůbec ve 

všech táborech toto dělali, mi vyrazila dech. Nemám k tomu více co říci. Exkurze určitě stála za to. 

Sára B. 

 

 

 

 


