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Pracovní list II. 

8. K jaké události se vztahuje tento dokument? O čem informuje?

10. Jakou nešťastnou událost dokumentuje tato fotografie? Kdy a kde byla pořízena? Kolik bylo
obětem let?

Doplňující informace – na níže uvedených odkazech se můžete podívat na výpovědi lidických dětí, které
vypráví o tom, co prožily a interaktivní web vytvořený k 80. výročí vyhlazení Lidic a Ležáků.

Paměť národa
výpovědi lidických dětí

Interaktivní web Památníku Lidice
Minuty z historie

9. Jak vysokou odměnu nabízeli nacisté za poskytnutí informací vedoucích k dopadení
pachatelů atentátu?

a) 10 000 korun                                  
b) 1 000 000 korun
c) 10 000 000 korun                               



a) dodatečná vražda lidických obyvatel na střelnici v Kobylisích
b) vznik Kuratoria pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě
c) vražda lidických dětí v plynovém voze v Chelmnu nad Nerrem
d) vražda lidických mužů u Horákova statku v Lidicích 
e) atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha

     27. května 1942           28. května 1942           10. června 1942           16. června 1942           2. července 1942

1. Přiřaď událost ke správnému datu: 5. Co můžeš vyčíst z tohoto plakátu?  Kdo a kde nazkoušel a hrál tuto dětskou operu?

7. Přečti si pozorně následující text a zakroužkuj všechna správná tvrzení:

2. Koho a při jaké činnosti zachycuje tato fotografie? Co se s nimi stalo a kdo 2. světovou válku přežil?

3. Jako nejvýznamnější osobnost novodobých dějin byl dětem představován Adolf Hitler. Jeho kniha
nesměla chybět v žádné z knihoven v protektorátu. Jak se tato kniha jmenovala?

6. Koho znázorňuje tato fotografie? Kdy a kde byla pořízena? Kdo z nich přežil 2. světovou válku?

a) Můj život                                   
b) Můj boj                                     

c) Mé štěstí
d) Můj sen

4. Koho zachycuje tato fotografie? Jaká byla jeho úloha v protektorátu? Najdi o něm více informací
ve výstavě a přednes je spolužákům.

a) nacisté vraždili i příbuzné lidických obyvatel v přilehlých obcích
b) v Lidicích působila odbojová skupina Čenda
c) lidická mládež pořádala šachové turnaje
d) k životu venkovské mládeže patřila i pravidelná pomoc při polních pracích
e) v Lidicích byli 10. června 1942 zavražděni třídní učitel Zdeněk Petřík i řídící učitel Ladislav Šimandl
f) všechny obchody a provozovny patřící židovským majitelům musely být označeny nápisem, jenž měl zákazníky
odradit od nákupu i využívání poskytovaných služeb


