
Exkurze do Terezína

Dne 6.6.2012 se 40 studentů našeho gymnázia vypravilo na exkurzi do Terezína. Cesta to byla vskutku  
dlouhá, ale cíl  za to stál. Byl pro nás připraven velice zajímavý program. Nejprve proběhla úvodní  
přednáška  o  historii  samotného  Terezína  v předhitlerovském  období.   Následně  studenti  byli 
rozděleni  do 2 skupin a zaměřili  svou pozornost  na dějiny Terezína coby koncentračního tábora.  
Studentům bylo vysvětleno, proč byl Terezín k těmto účelům vybrán a proč se stal smutnou součástí 
naší historie. Dále jsme prošli samotné městečko a studenti si uvědomili, že na místě, které člověk 
projde  za  15  minut,  žilo  najednou  téměř  60 000  lidí.  Všem  účastníkům  exkurze  ale  v tomto 
chmurném  rozpoložení  spravil  náladu  oběd,  a  proto  mohli  pokračovat  s nově  nabytými  silami 
k dalšímu bodu programu, který byl pro nás připraven v Malé pevnosti. Malá pevnost byla oddělenou 
součástí  Terezína,  zde  bylo  umístěno nacistické  vězení  a  se  samotným ghettem mělo  společnou 
pouze polohu. Naši žáci měli možnost prohlédnout si toto vězení a dozvědět se více o jeho historii.  
Mimo jiné viděli  také celu,  kde byl  vězněn atentátník  na  následníka habsburského trůnu Gavrilo  
Princip. Na studenty působila atmosféra vězení, nevěřícně kroutili  hlavou nad zvěrstvy,  které zde  
nacističtí dozorci prováděli. Měli také příležitost vyzkoušet si na vlastní kůži, jaké to je být zavřený 
v naprostné  tmě  v jedné  z cel.  Posledním  bodem  programu  byl  workshop  na  téma  „Školákem 
v protektorátu“. Studenti se zde seznámili s kauzou gymnazistů z Roudnice nad Labem. Uvědomili si, 
jak málo stačilo v protektorátu k tomu, aby byl člověk v jejich věku bezdůvodně zavřen do vězení. 
Viděli také výpověď jednoho studenta, nyní starého pána, jak líčí tuto situaci a své zážitky. Tento bod  
programu byl posledním, co pro nás tým z Památníku Terezín připravil. Po půl šesté jsme se vydali na 
cestu domů plní rozporuplných zážitků. Na jednu stranu bylo fascinující vidět na vlastní oči, co se zde  
dělo, spojit si informace z hodiny s reálným prostředím, na druhou stranu ale na nás působil fakt, že 
na tomto místě zemřely, byly týrány a vězněny tisíce lidí, které se nikdy ničím neprovinily a bylo jim  
vyčítáno pouze to, čím jsou – tedy že jsou Židy.
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