
DISKRIMINACE 
 
1) Spoj pojmy s jejich definicemi : 
 
1. ANTISEMITISMUS =  A. násilné akce proti některým skupinám 

obyvatelstva z národnostních, rasových 
nebo náboženských důvodů; krvavé masové 
pronásledování 

2. ARIZACE =   B. spisovný jazyk židovských obyvatel Evropy 
3. DAVIDOVA  HVĚZDA = C.  zločin hromadného vyhlazování národních, 

etnických, náboženských a rasových skupin 
4. DIASPORA =   D. přeprava, přemístění lidí a věcí na jiné místo 
5. FAŠISMUS =   E. židovský sváteční (sedmý) den, den klidu 
6. GENOCIDA =   F. židovské označení pro holocaust 
7. GHETTO = G. nucený převod židovského majetku 

do nežidovských, árijských rukou 
8. HOLOCAUST =  H. učitel a kazatel židovské náboženské obce 
9. JIDIŠ = I. typ politické ideologie, spojený s totalitní 

formou vlády a vypjatým nacionalismem 
10. JUDAISMUS = J. židovská modlitebna 
11. NACIONALISMUS = K. postoje a projevy rasové, národnostní a 

náboženské nesnášenlivosti a nenávisti vůči 
Židům 

12. NACISMUS =  L. krajní, vyhrocený, nenávistný nacionalismus 
13. ORTODOXNÍ =  M. odpor, nepřátelství, strach, nedůvěra 

ke všemu cizímu 
14. PERZEKUCE = N. rozptýlení; dlouhodobý pobyt náboženské 

skupiny v cizím prostředí 
15. POGROM =   O. vyvražďování Židů nacisty 
16. RABÍN =   P. jeden ze symbolů judaismu 
17. RASISMUS = Q. oddělená část města, kde se dříve smělo 

usazovat židovské obyvatelstvo; dobrovolné 
nebo vynucené odloučení od ostatní společnosti 

18. SABAT = R. židovské nacionalistické hnutí podporující 
vytvoření a udržování vlastního židovského státu 

19. SIONISMUS =  S. pronásledování 
20. SYNAGOGA =  T. židovské náboženství a kultura 
21. ŠOA =    U. německý národní socialismus Adolfa Hitlera 
22. ŠOVINISMUS =  V. názor o nerovnosti, nadřazenosti ras 
23. TRANSPORT = X. politický směr a ideologie vycházející 

z přesvědčení o výjimečnosti a zpravidla 
i nadřazenosti vlastního národa 

24. XENOFOBIE =  Z. pravověrný, naprosto souhlasící s učením 



2) Dej do červeného rámečku slova, která se pojí se Židy a židovstvím : 
 
3) Kde spatřuješ počátky a prvotní důvody pronásledování Židů ? 
 
 
 
 
 
 
 
4) Najdi v historii další příklady pronásledování některých skupin 
obyvatelstva, popřípadě genocidy : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5) Které další pojmy bys uvedl/a ve slovníku pojícím se s diskriminací ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
6) Vysvětli vlastními slovy pojem DISKRIMINACE ? 
 
 
 
 
 
 
7) Našel/a bys spojitost mezi problematikou diskriminace a osvícenským 
hnutím ? 
 
 



Řešení: 
1) Spoj pojmy s jejich definicemi : 
1K, 2G, 3P, 4N, 5I, 6C, 7Q, 8O, 9B, 10T, 11X, 12U, 13Z, 14S, 15A, 16H, 17V, 
18E, 19R, 20J, 21F, 22L, 23D, 24M 
2) Dej do červeného rámečku slova, která se pojí se Židy a židovstvím : 
ANTISEMITISMUS, ARIZACE, DAVIDOVA  HVĚZDA, (DIASPORA), 
(GHETTO), HOLOCAUST, JIDIŠ, JUDAISMUS, (ORTODOXNÍ), 
(POGROM), RABÍN, SABAT, SIONISMUS, SYNAGOGA, ŠOA 
3) Kde spatřuješ počátky a prvotní důvody pronásledování Židů ? 
Ve starověku – odlišné (monoteistické) náboženství, příchozí, „cizorodý“ kmen, 
odlišný způsob života, jiná kultura a mentalita, nepoddajnost vůči rozpínavému 
Římu … 
Ve středověku a novověku – kvůli diaspoře jsou všude cizí (lidé jsou zpravidla 
xenofobní), ideologický střet s křesťanstvím, odlišnost životního stylu a 
myšlení, uzavřenost ghett, majetek - závist, hledání „obětního beránka“ … 
V současnosti – nepřátelství s arabským etnikem, které Židy zcela obklopuje, 
vytvoření vlastního státu – spory s Palestinci  
4) Najdi v historii další příklady pronásledování některých skupin obyvatelstva, 
popřípadě genocidy : 
Od pravěku, starověku je vzájemné vyvražďování mezi kmeny a odlišnými 
skupinami obyvatelstva celkem běžné … 
Židé x Kanaánci, Babylóňané x Židé, indiánské kmeny v předkolumbovské 
Americe, Turci na dobytých územích (ve 20. století Arménci, Kurdové), Španělé 
při reconquistě, Španělé x Aztékové, Inkové, Američané x indiánské kmeny, 
kolonizátoři v Africe – VB x búrové, Německo x Hererové apod. 
5) Které další pojmy bys uvedl/a ve slovníku pojícím se s diskriminací ? 
nesnášenlivost, ponižování, urážení, pošlapávání práv, nelidskost, nadřazenost ... 
6) Vysvětli vlastními slovy pojem DISKRIMINACE ? 
Rozlišování, rozdílný přístup k různým skupinám. 
7) Našel/a bys spojitost mezi problematikou diskriminace a osvícenským  
hnutím ? 
rozum - tolerance – důstojnost 
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