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Josefina Napravilová

Pracovní list I. 

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

10. Jak probíhalo poválečné pátrání po dětech zavlečených nacisty do různých koutů Evropy? Jaká
organizace po dětech pátrala? Kdo stál v jejím čele? Jakou úlohu zde sehrála Josefina Napravilová?

11. Kdo a za jakým účelem psal tento dopis? Oč v něm žádá?

12. Kdo je dívka na fotografii? Jaký byl její příběh v lidické tragédii?



1. Josefina Napravilová se narodila 21. ledna 1914 v Plzni. Za svobodna se jmenovala...?

2. Hledej ve výstavě a zakroužkuj správná tvrzení:

a) Finěna Matasová                                   
b) Josefina Gottfriedová                                        

c) Jožka Gubalová
d) Josefina Páleníková

a) Po válce našla v cizině a vrátila do osvobozené republiky na čtyřicet českých a slovenských dětí.
b) Narodila se jako 3. dítě, předchozí 2 sourozenci zemřeli.
c) Vyrůstala s oběma rodiči.
d) Od dětství měla ráda českou literaturu a divadlo.
e) V Praze složila státnice z angličtiny a francouzštiny.
f) Provdala se za básníka Miloslava Matase.
g) Souběžně s gymnáziem se učila na konzervatoři hře na klavír.

3. Josefina se snažila finančně ulehčit nemocné mamince. Čemu se vedle studia na vysoké škole
věnovala?

4. Osudoví muži Josefiny Napravilové – muži, kteří sehráli důležitou roli v životě Josefiny. Jak se tito
muži jmenovali? Najdi o nich ve výstavě více informací a seznam s nimi spolužáky.

A. B. C.

5. Na podzim roku 1939 se Josefina provdala za Karla Napravila. Kde poté manželé bydleli?

a) ve Velíši na Vlašimsku     b) v Táboře     c) v Praze na Karlově náměstí     d) v Plzni     e) v Lidicích

6. Z jakého důvodu a kým byly 17. listopadu 1939 zavřeny české vysoké školy? Jaké události tomuto
činu předcházely?

7. Kdo byl muž na fotografii? Jak se zapsal do československých dějin?

8. Co se stalo 5. května 1945?

a) Josefina dostala novou pracovní nabídku.
a) Josefina emigrovala do Francie.
b) Josefina byla požádána o pomoc se zdravotní péčí o raněné v nemocnici na Karlově náměstí.
c) Josefina našla první dítě zavlečené nacisty do Německa.

9. S jakou žádostí se na paní Napravilovou obrátil konzul švédského velvyslanectví Gillis Rosbork –
čemu se na základě jeho žádosti věnovala?


