
Holocaust 

 

Téma, jež jedni lidé popírají, druzí přiznávají a třetí by asi přivítali, kdyby 

masové vyvražďování židů neustále pokračovalo. Jak to vůbec začalo? Začalo to 

krizí v USA po 1. sv. válce, USA nemohlo posílat tolik peněz do válkou zničeného 

Německa. Mezi tím se objevil Hitler V prvních volbách se ani neuvažovalo o 

tom, že by mohl vyhrát. Ovšem pak začal lhát německému lidu, jak se s ním 

budou mít dobře  jak vrátí celý stát do normálu, jaká světlá budoucnost ho 

čeká. Hitler již od začátku nepopíral svou nenávist vůči židům. Nakonec byl 

zvolen. Hitler začal zbrojit armádu , učit děti ve škole , že židi jsou ti špatní 

,tlustí , že jsou bohatí a peníze si nechávají jen pro sebe a že Němci jsou tzv. 

„nadnárod“. Aby si pomohl tak řekl, že německý národ je utlačován v Sudetách. 

Když většinu států a nyní mohl přistoupit na svůj plán. Začal brát židům 

majetek, a rozhodl se, že začne provádět genocidu. Židé byli posílání to 

tzv. koncentračních a odtud do vyhlazovacích táborů. Židům v hlavě stále 

probíhalo: Proč nám to dělá? Proč pro nás nechce udělat něco dobrého? 

Nakonec si měli sbalit věci a poslali je do Terezína. Z Terezína je odsunuli do 

Osvětimi. Ti, kdo neumřeli ve vlaku, byli roztříděni: starci, děti a slabí šli rovnou 

do plynu. Práce schopní museli pracovat pro Německou říši. Stravování a 

hygiena byly otřesné. Němci se ani neobtěžovali s mrtvými - spálili je nebo je 

nahrnuli bagrem do zákopu a zahrabali hlínou. Přišlo tam o život 6 000 000 lidí, 

nejen židovského původu. Kdyby se k moci nedostal vyšinutý Hitler, nic 

takového by nenastalo. Němci tvrdili, že tím dělají službu světu. Zabíjí něco, co 

je podřazené , protože oni jsou árijci, tedy nadřazená rasa. Můžeme být rádi, že 

to skončilo, tak jak skončilo, protože bychom tu byli jinak samí „nácci“ s blond 

vlasy a knírem.  

 

                                                                                  Tomáš Mikel, IX. třída 


