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Válečná zima v Rusku 1942 ꟾ  
Der russische Kriegswinter 1942 
 

Úroveň 5: Seberealizace 

 

Ebene 5: Selbstverwirklichung 

Lidé se chtějí svobodně rozvíjet a 

vést individuální život. 

Menschen wollen sich frei 

entfalten und ein individuelles 

Leben führen. 

 

 
____________________________ 
 
____________________________ 

Úroveň 4: Individuální potřeby 

 

 

Ebene 4: Individualbedürfnisse 

Lidé chtějí být úspěšní, žít 

svobodně a sami rozhodovat, co 

mají a nemají dělat. 

Menschen wollen erfolgreich sein, 

in Freiheit leben und selbst 

entscheiden, was sie tun und 

lassen. 

 

 
 
____________________________ 
 
____________________________ 

Úroveň 3: Sociální potřeby 

 

Ebene 3: Soziale Bedürfnisse 

Lidé chtějí žít společně se svými 

přáteli a svojí rodinou. 

Menschen wollen gemeinsam mit 

ihren Freunden und ihrer Familie 

leben. 

 

 
____________________________ 
 
____________________________ 

Úroveň 2: Potřeba bezpečí 

 

 

Ebene 2: Sicherheitsbedürfnisse 

Lidé chtějí žít v bezpečném 

prostředí, kde jejich životy a zdraví 

nebude ohroženo. 

Menschen wollen in einer sicheren 

Umgebung leben, in der ihr Leben 

und ihre Gesundheit nicht 

gefährdet sind. 

 

 
 
____________________________ 
 
____________________________ 

Úroveň 1: Fyziologické potřeby 

 

 

Ebene 1: Physiologische 

Bedürfnisse  

Lidé chtějí naplnit své tělesné 

potřeby. K tomu patří, že mají 

dostatek jídla a pití. 

Menschen wollen ihre 

körperlichen Bedürfnisse erfüllen. 

Dazu gehört, dass sie genug zu 

Essen und Trinken haben. 

 
 
____________________________ 
 
____________________________ 
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Unesen somálskými teroristy ꟾ  
Von somalischen Terroristen entführt 
 

Úroveň 5: Seberealizace 

 

Ebene 5: Selbstverwirklichung 

Lidé se chtějí svobodně rozvíjet a 

vést individuální život. 

Menschen wollen sich frei 

entfalten und ein individuelles 

Leben führen. 

 

 
____________________________ 
 
____________________________ 

Úroveň 4: Individuální potřeby 

 

 

Ebene 4: Individualbedürfnisse 

Lidé chtějí být úspěšní, žít 

svobodně a sami rozhodovat, co 

mají a nemají dělat. 

Menschen wollen erfolgreich 

sein, in Freiheit leben und selbst 

entscheiden, was sie tun und 

lassen. 

 

 
 
____________________________ 
 
____________________________ 

Úroveň 3: Sociální potřeby 

 

Ebene 3: Soziale Bedürfnisse 

Lidé chtějí žít společně se svými 

přáteli a svojí rodinou. 

Menschen wollen gemeinsam mit 

ihren Freunden und ihrer 

Familie leben. 

 

 
____________________________ 
 
____________________________ 

Úroveň 2: Potřeba bezpečí 

 

 

Ebene 2: Sicherheitsbedürfnisse 

Lidé chtějí žít v bezpečném 

prostředí, kde jejich životy a 

zdraví nebude ohroženo. 

Menschen wollen in einer 

sicheren Umgebung leben, in der 

ihr Leben und ihre Gesundheit 

nicht gefährdet sind. 

 

 
 
____________________________ 
 
____________________________ 

Úroveň 1: Fyziologické potřeby 

 

 

Ebene 1: Physiologische 

Bedürfnisse  

Lidé chtějí naplnit své tělesné 

potřeby. K tomu patří, že mají 

dostatek jídla a pití. 

Menschen wollen ihre 

körperlichen Bedürfnisse 

erfüllen. Dazu gehört, dass sie 

genug zu Essen und Trinken 

haben. 

 
 
____________________________ 
 
____________________________ 
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Nucený sňatek s narkomanem ꟾ  
Zwangsheirat mit einem Drogensüchtigen 
 

Úroveň 5: Seberealizace 

 

Ebene 5: Selbstverwirklichung 

Lidé se chtějí svobodně rozvíjet a 

vést individuální život. 

Menschen wollen sich frei 

entfalten und ein individuelles 

Leben führen. 

 

 
____________________________ 
 
____________________________ 

Úroveň 4: Individuální potřeby 

 

 

Ebene 4: Individualbedürfnisse 

Lidé chtějí být úspěšní, žít 

svobodně a sami rozhodovat, co 

mají a nemají dělat. 

Menschen wollen erfolgreich 

sein, in Freiheit leben und selbst 

entscheiden, was sie tun und 

lassen. 

 

 
 
____________________________ 
 
____________________________ 

Úroveň 3: Sociální potřeby 

 

Ebene 3: Soziale Bedürfnisse 

Lidé chtějí žít společně se svými 

přáteli a svojí rodinou. 

Menschen wollen gemeinsam mit 

ihren Freunden und ihrer 

Familie leben. 

 

 
____________________________ 
 
____________________________ 

Úroveň 2: Potřeba bezpečí 

 

 

Ebene 2: Sicherheitsbedürfnisse 

Lidé chtějí žít v bezpečném 

prostředí, kde jejich životy a 

zdraví nebude ohroženo. 

Menschen wollen in einer 

sicheren Umgebung leben, in der 

ihr Leben und ihre Gesundheit 

nicht gefährdet sind. 

 

 
 
____________________________ 
 
____________________________ 

Úroveň 1: Fyziologické potřeby 

 

 

Ebene 1: Physiologische 

Bedürfnisse  

Lidé chtějí naplnit své tělesné 

potřeby. K tomu patří, že mají 

dostatek jídla a pití. 

Menschen wollen ihre 

körperlichen Bedürfnisse 

erfüllen. Dazu gehört, dass sie 

genug zu Essen und Trinken 

haben. 

 
 
____________________________ 
 
____________________________ 
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Když se válka vrátila do Německa ꟾ  
Als der Krieg nach Deutschland zurückkam 
 

Úroveň 5: Seberealizace 

 

Ebene 5: Selbstverwirklichung 

Lidé se chtějí svobodně rozvíjet a 

vést individuální život. 

Menschen wollen sich frei 

entfalten und ein individuelles 

Leben führen. 

 

 
____________________________ 
 
____________________________ 

Úroveň 4: Individuální potřeby 

 

 

Ebene 4: Individualbedürfnisse 

Lidé chtějí být úspěšní, žít 

svobodně a sami rozhodovat, co 

mají a nemají dělat. 

Menschen wollen erfolgreich 

sein, in Freiheit leben und selbst 

entscheiden, was sie tun und 

lassen. 

 

 
 
____________________________ 
 
____________________________ 

Úroveň 3: Sociální potřeby 

 

Ebene 3: Soziale Bedürfnisse 

Lidé chtějí žít společně se svými 

přáteli a svojí rodinou. 

Menschen wollen gemeinsam mit 

ihren Freunden und ihrer 

Familie leben. 

 

 
____________________________ 
 
____________________________ 

Úroveň 2: Potřeba bezpečí 

 

 

Ebene 2: Sicherheitsbedürfnisse 

Lidé chtějí žít v bezpečném 

prostředí, kde jejich životy a 

zdraví nebude ohroženo. 

Menschen wollen in einer 

sicheren Umgebung leben, in der 

ihr Leben und ihre Gesundheit 

nicht gefährdet sind. 

 

 
 
____________________________ 
 
____________________________ 

Úroveň 1: Fyziologické potřeby 

 

 

Ebene 1: Physiologische 

Bedürfnisse  

Lidé chtějí naplnit své tělesné 

potřeby. K tomu patří, že mají 

dostatek jídla a pití. 

Menschen wollen ihre 

körperlichen Bedürfnisse 

erfüllen. Dazu gehört, dass sie 

genug zu Essen und Trinken 

haben. 

 
 
____________________________ 
 
____________________________ 
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Dětská vesnička musí uprchnout ꟾ  
Ein Kinderdorf muss fliehen 
 

Úroveň 5: Seberealizace 

 

Ebene 5: Selbstverwirklichung 

Lidé se chtějí svobodně rozvíjet a 

vést individuální život. 

Menschen wollen sich frei 

entfalten und ein individuelles 

Leben führen. 

 

 
____________________________ 
 
____________________________ 

Úroveň 4: Individuální potřeby 

 

 

Ebene 4: Individualbedürfnisse 

Lidé chtějí být úspěšní, žít 

svobodně a sami rozhodovat, co 

mají a nemají dělat. 

Menschen wollen erfolgreich 

sein, in Freiheit leben und selbst 

entscheiden, was sie tun und 

lassen. 

 

 
 
____________________________ 
 
____________________________ 

Úroveň 3: Sociální potřeby 

 

Ebene 3: Soziale Bedürfnisse 

Lidé chtějí žít společně se svými 

přáteli a svojí rodinou. 

Menschen wollen gemeinsam mit 

ihren Freunden und ihrer 

Familie leben. 

 

 
____________________________ 
 
____________________________ 

Úroveň 2: Potřeba bezpečí 

 

 

Ebene 2: Sicherheitsbedürfnisse 

Lidé chtějí žít v bezpečném 

prostředí, kde jejich životy a 

zdraví nebude ohroženo. 

Menschen wollen in einer 

sicheren Umgebung leben, in der 

ihr Leben und ihre Gesundheit 

nicht gefährdet sind. 

 

 
 
____________________________ 
 
____________________________ 

Úroveň 1: Fyziologické potřeby 

 

 

Ebene 1: Physiologische 

Bedürfnisse  

Lidé chtějí naplnit své tělesné 

potřeby. K tomu patří, že mají 

dostatek jídla a pití. 

Menschen wollen ihre 

körperlichen Bedürfnisse 

erfüllen. Dazu gehört, dass sie 

genug zu Essen und Trinken 

haben. 

 
 
____________________________ 
 
____________________________ 
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Miminko bez matky ꟾ  
Ein Baby ohne Mutter 
 

Úroveň 5: Seberealizace 

 

Ebene 5: Selbstverwirklichung 

Lidé se chtějí svobodně rozvíjet a 

vést individuální život. 

Menschen wollen sich frei 

entfalten und ein individuelles 

Leben führen. 

 

 
____________________________ 
 
____________________________ 

Úroveň 4: Individuální potřeby 

 

 

Ebene 4: Individualbedürfnisse 

Lidé chtějí být úspěšní, žít 

svobodně a sami rozhodovat, co 

mají a nemají dělat. 

Menschen wollen erfolgreich 

sein, in Freiheit leben und selbst 

entscheiden, was sie tun und 

lassen. 

 

 
 
____________________________ 
 
____________________________ 

Úroveň 3: Sociální potřeby 

 

Ebene 3: Soziale Bedürfnisse 

Lidé chtějí žít společně se svými 

přáteli a svojí rodinou. 

Menschen wollen gemeinsam mit 

ihren Freunden und ihrer 

Familie leben. 

 

 
____________________________ 
 
____________________________ 

Úroveň 2: Potřeba bezpečí 

 

 

Ebene 2: Sicherheitsbedürfnisse 

Lidé chtějí žít v bezpečném 

prostředí, kde jejich životy a 

zdraví nebude ohroženo. 

Menschen wollen in einer 

sicheren Umgebung leben, in der 

ihr Leben und ihre Gesundheit 

nicht gefährdet sind. 

 

 
 
____________________________ 
 
____________________________ 

Úroveň 1: Fyziologické potřeby 

 

 

Ebene 1: Physiologische 

Bedürfnisse  

Lidé chtějí naplnit své tělesné 

potřeby. K tomu patří, že mají 

dostatek jídla a pití. 

Menschen wollen ihre 

körperlichen Bedürfnisse 

erfüllen. Dazu gehört, dass sie 

genug zu Essen und Trinken 

haben. 

 
 
____________________________ 
 
____________________________ 
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Teenager žije v dětském domově ꟾ  
Ein Jugendlicher lebt im Heim 
 

Úroveň 5: Seberealizace 

 

Ebene 5: Selbstverwirklichung 

Lidé se chtějí svobodně rozvíjet a 

vést individuální život. 

Menschen wollen sich frei 

entfalten und ein individuelles 

Leben führen. 

 

 
____________________________ 
 
____________________________ 

Úroveň 4: Individuální potřeby 

 

 

Ebene 4: Individualbedürfnisse 

Lidé chtějí být úspěšní, žít 

svobodně a sami rozhodovat, co 

mají a nemají dělat. 

Menschen wollen erfolgreich 

sein, in Freiheit leben und selbst 

entscheiden, was sie tun und 

lassen. 

 

 
 
____________________________ 
 
____________________________ 

Úroveň 3: Sociální potřeby 

 

Ebene 3: Soziale Bedürfnisse 

Lidé chtějí žít společně se svými 

přáteli a svojí rodinou. 

Menschen wollen gemeinsam mit 

ihren Freunden und ihrer 

Familie leben. 

 

 
____________________________ 
 
____________________________ 

Úroveň 2: Potřeba bezpečí 

 

 

Ebene 2: Sicherheitsbedürfnisse 

Lidé chtějí žít v bezpečném 

prostředí, kde jejich životy a 

zdraví nebude ohroženo. 

Menschen wollen in einer 

sicheren Umgebung leben, in der 

ihr Leben und ihre Gesundheit 

nicht gefährdet sind. 

 

 
 
____________________________ 
 
____________________________ 

Úroveň 1: Fyziologické potřeby 

 

 

Ebene 1: Physiologische 

Bedürfnisse  

Lidé chtějí naplnit své tělesné 

potřeby. K tomu patří, že mají 

dostatek jídla a pití. 

Menschen wollen ihre 

körperlichen Bedürfnisse 

erfüllen. Dazu gehört, dass sie 

genug zu Essen und Trinken 

haben. 

 
 
____________________________ 
 
____________________________ 
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Teenager utíká do Evropy ꟾ  
Ein Jugendlicher flieht nach Europa 
 

Úroveň 5: Seberealizace 

 

Ebene 5: Selbstverwirklichung 

Lidé se chtějí svobodně rozvíjet a 

vést individuální život. 

Menschen wollen sich frei 

entfalten und ein individuelles 

Leben führen. 

 

 
____________________________ 
 
____________________________ 

Úroveň 4: Individuální potřeby 

 

 

Ebene 4: Individualbedürfnisse 

Lidé chtějí být úspěšní, žít 

svobodně a sami rozhodovat, co 

mají a nemají dělat. 

Menschen wollen erfolgreich 

sein, in Freiheit leben und selbst 

entscheiden, was sie tun und 

lassen. 

 

 
 
____________________________ 
 
____________________________ 

Úroveň 3: Sociální potřeby 

 

Ebene 3: Soziale Bedürfnisse 

Lidé chtějí žít společně se svými 

přáteli a svojí rodinou. 

Menschen wollen gemeinsam mit 

ihren Freunden und ihrer 

Familie leben. 

 

 
____________________________ 
 
____________________________ 

Úroveň 2: Potřeba bezpečí 

 

 

Ebene 2: Sicherheitsbedürfnisse 

Lidé chtějí žít v bezpečném 

prostředí, kde jejich životy a 

zdraví nebude ohroženo. 

Menschen wollen in einer 

sicheren Umgebung leben, in der 

ihr Leben und ihre Gesundheit 

nicht gefährdet sind. 

 

 
 
____________________________ 
 
____________________________ 

Úroveň 1: Fyziologické potřeby 

 

 

Ebene 1: Physiologische 

Bedürfnisse  

Lidé chtějí naplnit své tělesné 

potřeby. K tomu patří, že mají 

dostatek jídla a pití. 

Menschen wollen ihre 

körperlichen Bedürfnisse 

erfüllen. Dazu gehört, dass sie 

genug zu Essen und Trinken 

haben. 

 
 
____________________________ 
 
____________________________ 

 

 


