
SREDA, 25. 3. 2020:  Kako so nacisti reševali judovsko vprašanje 

Uspešen/Uspešna boš, ko: 

 opišeš, kako je vojna prizadela civiliste, 

 razumeš razvoj dogodkov, ki so pripeljali do holokavsta, 

 opišeš načine, s katerimi so nacisti izvajali holokavst. 

**************************************** 

1. Prejšnjič si spoznal glavne značilnosti TOTALNE VOJNE. Jih lahko našteješ?  

S svojimi besedami ustno razloži, kaj pomenijo sledeči pojmi:  

VOJNO GOSPODARSTVO RACIONALIZACIJA ŽIVIL CENZURA PROPAGANDA MED 

VOJNO 

SPREMENJEN POLOŽAJ 

ŽENSK V ČASU VOJNE 

GETO HOLOKAVST UNIČEVALNA 

TABORIŠČA 

 

2. Najprej v zvezek prepiši naslov Kako so nacisti reševali judovsko vprašanje, pod naslov zapiši »Ogled 

dokumentarnega filma« in zapiši spodnja vprašanja. 

Sedaj si s klikom na povezavo poglej 49-minutni dokumentarni film »Šoa. Teža molka«: 

https://4d.rtvslo.si/arhiv/t/27198649 . 

Ob ogledu ali po ogledu filma v celih povedih pisno odgovori na vprašanja, ki si prepisal/a v zvezek. (Namig: 

film lahko med posameznim zapisovanjem odgovora ustaviš, da v miru zapišeš.) 

1. Kaj pomeni izraz ŠOA? 

2. V kateri čas sega navzočnost judovske skupnosti na slovenskih tleh? 

3. V katerem stoletju so se judovske vasi razširile skoraj po vseh slovenskih tleh (Trst, Goriška, Koroška, 
Štajerska, Kranjske? 

4. S čim so se judovski prebivalci na Slovenskem ukvarjali? 

5. V katero koncentracijsko taborišče in kako je bila v času 2. svetovne vojne prepeljana ga. Erika Fürst in 
njena družina? 

6. V katerih slovenskih krajih so se razvile močne judovske skupnosti? 

7. Gospa Erika Fürs pripoveduje o srečanju z zdravnikom v taborišču? Kako so tam razdelili taboriščnike? 
Kam so jih poslali? Kaj so storili z njimi? 

8. Koga so nacisti zapirali v staro rižarno v Trstu, ki so jo spremenili v zbirno in uničevalno taborišče? 

9. Kako je zgledal dan gospe Fürs v taborišču v Ausschwitzu? 

10. Gospa Šarika Hiršl pripoveduje o dogodku v šoli. Opiši ga in dodaj svoje razmišljanje o njem. Kako bi se 
ti počutil/a na njenem mestu? 

11. Kako sporočilo nam v povezavi z judovstvom podata Kris in Mojca Killer, pripadnika judovske skupnosti 
v današnji Sloveniji? Kaj meniš ti o tem? 

https://4d.rtvslo.si/arhiv/t/27198649


PETEK, 20. 3. 2020:  Življenje v koncentracijskih taboriščih 

1. Danes najprej  ustno obnovi, kaj si zvedel v dokumentarnem filmu o postopkih v taboriščih. 

2. Oglej si spodnje slike in opise pod njimi.  

 

 

Slika levo: Načrt krematorijev št. 3 in 4 v Ausschwitz na Poljskem. Žrtvam so dejali, da jih peljejo na prhanje. 

Namenoma jim niso povedali, kakšna usoda jih čaka, dokler jih niso zaklenili v plinske celice. Krematorije so 

obdajale zelenice s cvetjem, ki so ustvarjale vtis nedolžnosti. V Ausschwitz je bilo umorjenih preko 1,3 milijona 

ljudi iz vse Evrope. Preberi si poimenovanja prostorov. 

Slika desno zgoraj: Trije prestradani ujetniki, ki so preživeli grozote koncentracijskega taborišča.  

Slika desno spodaj: Delavec mednarodnega rdečega križa je po vojni v peči odkril zoglenele ostanke ene od 

žrtev v taborišču Buchenwald. Takih prizorov je bilo veliko. 

 

3. Čas je, da si ogledaš še dva krajša posnetka o holokavstu in žrtvah holokavsta. Pozorno poslušaj in glej. 

O holokavstu: https://www.youtube.com/watch?v=oFyCnNiwHNs 

Žrtve holokavsta: https://www.youtube.com/watch?v=nO_c3GBwILw  

Kaj se te je najbolj dotaknilo?  

Najprej zapiši naslov Življenje v koncentracijskih taboriščih, nato zapiši sestavek (vsaj ena stran v zvezku) o 

življenju v taboriščih. Napiši kaj o prehrani, aktivnostih ujetnikov, oblačilih, bivalnih razmerah, obnašanju 

vojakov do ujetnikov, kaj so nacisti počeli z ujetniki, težave ujetnikov, kdo je bila Anna Frank, kaj se te je 

najbolj dotaknilo ... 

*Razmisli in pisno utemelji: Bi bilo grozote, ki so se v času 2. svetovne vojne dogajale v taboriščih, mogoče 

preprečiti? Če ja, kako? 

https://www.youtube.com/watch?v=oFyCnNiwHNs
https://www.youtube.com/watch?v=nO_c3GBwILw


 

4. Te zanima izgled taborišča v Auschwitzu? Potem si oglej še 3D animacijo koncetracijskega taborišča v 

Ausschwitzu (Potrebna je registracija z mailom – brezplačno in enostavno! Če boš imel pri registraciji težave, 

mi piši na mejl): 

https://www.mozaweb.com/sl/Extra-3D_animacije-Koncentracijsko_taborisce_Auschwitz_Birkenau-

129702  

 

 

 

 S klikom na posamezna polja se premikaš po taborišču. 

 S klikom na polje ANIMACIJA prebereš razlago na desni. 

 S klikom na polje NALOGA prideš do kviza, ki ga rešiš. 

 

* V tem tednu fotografiraj tvoj sestavek o življenju v koncentracijskih taboriščih in mi ga do petka zvečer 

pošlji na elektronski naslov: suza.kosec@gmail.com! 

https://www.mozaweb.com/sl/Extra-3D_animacije-Koncentracijsko_taborisce_Auschwitz_Birkenau-129702
https://www.mozaweb.com/sl/Extra-3D_animacije-Koncentracijsko_taborisce_Auschwitz_Birkenau-129702
mailto:suza.kosec@gmail.com

