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Изрази се писањем!
Вежбанка 2

Живот Ане Франк
наслов:

На овим страницама је приказан живот Ане
Франк. Изабери одговарајуће наслове међу
понуђенима на дну странице, и допиши их у
за то одређена поља.

Осећати се код куће
1929

Када се негде осећаш код куће?

1933

наслов:

Упиши овде одговор.

1934/1938

12. јуна 1929. рођена
је Ана Франк у
Франкфурту на Мајни,
у Немачкој. Породица
Франк су Јевреји.

1933. Адолф Хитлер
долази на власт
у Немачкој. Он
окривљује Јевреје за
велику незапосленост
и сиромаштво у
Немачкој. Хитлер је
диктатор. Ото и Едит
се више не осећају
безбедно и морају да
напусте Немачку. Селе
се у Амстердам.

Ана се у Холандији
осећа код куће.
Брзо је научила
холандски и има много
пријатељица. За време
летњих месеци са
родитељима и сестром
често иде на плажу.

Постави следеће наслове уз
одговарајућа поља
Живот у Амстердаму
Ана Франк је рођена

1

наслов:

1938/1939
Хитлер жели да
прошири Немачку и
заузме друге земље.
Септембра 1939.
Пољску са две стране
нападају немачка
и совјетска војска.
Енглеска и Француска
објављују Хитлеру рат.
То је почетак Другог
светског рата.

1940
Маја 1940. рат стиже
у Холандију. Немачка
војска је окупирала
Холандију. Ана и њена
породица сада ни овде
више нису безбедни.
Бекство више није
могуће.

Дискриминација

1942

И у Холандији се
сада дискриминишу
Јевреји. Ана и Марго
су присиљене да
буду раздвојене од
својих не-јеврејских
вршњака и морају да
иду у Јеврејску школу у
Амстердаму.

наслов:

1942

Марго добија писмо. У писму
је позив да Марго мора
да се јави за транспорт на
принудни рад у Немачкој.
Ако Марго не оде, цела ће
породица бити ухапшена.
Ото и Едит јој не дозвољавају
да оде. 6. јула сви одлазе у
скровиште у дворишном делу
куће Отовог предузећа.

Шта за тебе значи „дискриминација“?

Овде упиши свој одговор.

Постави следеће наслове уз
одговарајућа поља
Живот у рату
Скровиште

2

Још једна породица им се придружује
у скровишту. То су Херман и Аугусте
Ван Пелс са њиховим сином Петером.

Љубав у
скровишту

Ана је у скровиште
понела дневник који
је добила за тринасти
рођендан.
Скровиште

6

„Кити, ја сам
заљубљена д
о
ушију, и ни о
чему
другом не м
огу
да причам о
сим о
својој љубав
и.“

У почетку Ани се Петер чини као
„досадан, лењи смотанко и велики
смарач“. Касније, од 1944. описује га са
све више симпатија у свом дневнику.
Осећа се „срећном кад је он погледа“ и
мало се заљубљује у њега. Ана тада има
петнаест, а Петер осамнаест година.

3. март 1944

.

ИМЕ:

Петер Ван Пелс
син Хермана и Аугусте
ЈЕ:

миран, стидљив, ћутљив
ВОЛИ:

мајсторисање и
животиње
ДРУГИ ГА ОПИСУЈУ КАО:

поузданог, учтивог и
храброг

К ако

о се бе?
би ти опис а

ве своје
Напиши овде д

особине.

ИМЕ:

Ана Франк
ћерка Ота и Едит
сестра Марго
ЈЕ:

осетљива, весела, тмурна

ше
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н
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а
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ВОЛИ:

читање и писање
ОСЕЋА СЕ:

понекад усамљено и
уплашено
ДРУГИ ЈЕ ОПИСУЈУ КАО:

шаљивџију са озбиљном
страном

3

риц
Ово је Ф
Он је
Пфефер.
ца
к породи
познани
.
с
л
Ван Пе
Франк и
орао да
И он је м ас у
сп
потражи Фриц
ту.
скровиш
ицу са
дели соб Ани не
се
Аном. То
је соба
р
је
свиђа,
ла.
веома ма

И Ана и Фриц радо користе
сточић у њиховој соби.
Ана моли Фрица да она
два поподнева недељно
пише за сточићем. Он каже
„Не!“ Ана се љути и жали се
свом тати. Тата успева да јој
издејствује што је тражила,
али то не поправља
атмосферу између Ане и
Фрица.

Велика свађа око
малог стола

R

„Киптим од б
еса, а не
смем то да п
окажем.
Хоћу да лупа
м ногом
у под, да вич
ем […]“
30. јануар 19

43.

ИМЕ:

Фриц Пфефер
ЈЕ:

затворен и сигуран
у себе (увек добије
што је наумио)
тражи утеху у својој
религији: моли
се свако вече у
скровишту

ЈЕ:

зубар

ИМА:

страх од мачака

Шта о н

д

а ради
Замисли
ш?
да си ст
варно ја
због нече
ко
га. Како
то испољ љут
аваш?

МИП ХИС ГА ОПИСУЈЕ КАО:

спортски, шармантан,
пријатан човек
АНА ГА ОПИСУЈЕ КАО:

себичан и арогантан

4

Прегледај изложбу
Пажљиво прегледај и прочитај
садржај изложбе. Затим
прочитај следећи текст и
одговори на питања.

Сакривени

Да ли знаш имена
свих сакривених у
скровишту? Упиши их
испод слика. Ако ти
треба помоћ, погледај
још једном изложбу.

Попуни:
Осам сакривених је ................... дана
сакривено у ................... Морају бити
веома ................... Извирити кроз
прозор је ...................

„Ми смо овд
е
затворени, о
дсеч
од света, у стр ени
аху и
бризи […]“

Шта би ти урадио?

Помагачи ризикују свој живот
помажући сакривенима. Шта ти
мислиш о томе? Шта би ти урадио?
Да ли си ти некоме помогао?

17. април 19

44.

Помагачи
Сакривенима помажу
четири Отова сарадника.
Они у скровиште кришом
доносе храну, а понекад и
књиге и часописе.

Шта мислиш које су све емоције
сакривени осећали у скровишту?
Упиши их овде:

B
R V
N
5

гу да

у, да мо
р
и
м
а
н
е
т
с
у
п
е
м само да м

„Жели
будем своја.“

.
, 11. април 1944

Ана

„Бити свој“
Ана много пише о себи у
дневнику. Пише о свом изгледу,
својим хобијима и о својим
осећањима. Она има „циљеве,
сопствено мишљење, наду и
љубав“ и стреми да „буде своја“.

писац
Радознала
девојчица
сестра
Ћерка
Јеврејка

Напиши у следећа поља што више
речи које описују тебе.

Хитлер и нацисти окривљују јевреје
за све проблеме у Немачкој.

Антисемитизам.
Нацисти мрзе Јевреје. Мржња према
Јеврејима се зове антисемитизам.
Испољавање антисемитизма је један
облик дискриминације.
Наведи још неки пример дискриминације:

ентузијаста
заљубљена
сујетна
млада
другарица

шаљивџија
Холанђанка
избеглица
читалац
Шта мислиш да други људи
мисле о теби?

„Једном ће с
е и овај
ужасни рат з
авршити,
и опет ће у н
ама
видети људе
, и неће
бити битно ш
то смо
Јевреји.“
11. април 19

44.
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ених
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бо
Вестер
Холандији.

1
4. августа 1944.
полиција упада и хапси
све у скровишту. Неко
их је пријавио полицији.
Никада није откривено
ко их је одао.

5. маја 1945. немачка војска
се предаје. Холандија је
ослобођена. Неколико
месеци касније Други
светски рат је завршен.
Након што се Ото вратио у
Амстердам, Мип му предаје
Анин дневник који је до тада
чувала. Две године касније
Ото објављује Анин дневник.

уар 1945.
Ана умире фебр
од
ну
у Берген-Белзе
фус. И
ти
и
ст
ле
заразне бо
а
јк умиру.
њена сестра и ма
ни од
ди
Ото Франк је је
их који је
ен
ив
осморо сакр
преживео рат.

3
кон
Ану и Марго на
у
у
тога депортуј
ни
концентрацио
елзен
-Б
ен
рг
Бе
логор
у Немачкој.
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Хаику Тваику
У свакодневном животу
људи пишу много више
него што претпостављају.
Помисли на пример на
телефонске порукице
или електронску пошту!
Тваику је нова поетска
форма која се заснива
на прастарој јапанској
врсти поезије која се
назива хаику. Ако умеш
да у три реда откуцаш
смс, користећи само 140
знакова, онда умеш да
„интернетпесничиш“ и
ствараш тваику поезију!

Пример:

Изложба о Ани
Речи уоквирене подвучене
Преплављена сам осећањима
アンネの隠れ家に
展示された日記とその説明に
大きく感嘆する

Тваику је поезија о личним осећањима,
поезија која другог може да дирне.
Замисли да некоме на другој страни света
хоћеш да опишеш где се налазиш и шта
видиш.

Отвори своја чула: Где си? Ко је ту?
Шта видиш? Шта осећаш?
Напиши свој тваику у уоквирено поље.
Можеш касније, после школе, да
употребиш и мобилни телефон и пошаљеш
свој тваику другу или другарици.

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

Како је било?

Подели свој тваику са остатком света! Објави свој
тваику на веб страници www.danisecanja.rs и на
фејсбук страници Куће Ане Франк. Фајсбук група Куће
Ане Франк има преко 110.000 пратилаца. Напиши
прво своје име, име школе, град, земљу у којој живиш,
реч „twaiku“ и упиши и објави свој тваику.
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Песма о Ани Франк
Одговори на седам питања.

1 Напиши две или три Анине особине.
2 Опиши Анине породичне везе. Чија је
она ћерка и сестра?
3 Напиши две или три ствари у којима
Ана ужива чак и у скровишту.
4 Напиши три позитивне и негативне
емоције које Ана осећа за време
сакривања.
5 Напиши чега се Ана боји.
6 Напиши две или три ствари којима
се Ана нада.
7 Напиши где Ана живи.

Ана

……………………………………………………………
1
……………………………………………………………
2
……………………………………………………………

Пример за Марго
Марго
мирна, озбиљна и студиозна

3
Она ужива у
……………………………………………………………

ћерка Ота и Едит, Анина сестра

4
……………………………………………………………

тиха, пуна разумевања

5
……………………………………………………………
6
……………………………………………………………

воли да чита и учи
боји се да ће је нацисти пронаћи
нада се да ће доћи мир и да ће једног
дана радити као медицинска сестра
живи у Амстердаму

……………………………………………………………

Франк

7
……………………………………………………………

Франк

……………………………………………………………
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Песмица о теби!
Одговорајући на следећа
питања написаћеш биографску
песмицу о себи!

1 Напиши своје име.
2 Напиши три или четири своје особине.
3 Опиши своје породичне везе? Чије си
дете? Чија си евентуално сестра или
брат?
4 Напиши две или три ствари у којима
уживаш.
5 Напиши две ствари којих се плашиш.
6 Напиши две или три ствари којима се
у животу надаш или чиме желиш да
се бавиш?
7 Напиши где живиш.
8 Напиши своје презиме.

1
……………………………………………………………………………………………………………
2
……………………………………………………………………………………………………………
3
……………………………………………………………………………………………………………

Уживам у
4
……………………………………………………………………………………………………………
Плашим се
5
……………………………………………………………………………………………………………
Надам се
6
……………………………………………………………………………………………………………
7
……………………………………………………………………………………………………………
8
……………………………………………………………………………………………………………

Препиши свој тваику или песмицу
о себи на папир и окачи их на
магнетном панелу изложбе.
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