Památník Lidice – pracovní list I.

Pracovní list I.
I. část
1. Která událost souvisí s rokem 1942?
(správných odpovědí může být několik)

a) byl popraven spisovatel Vladislav Vančura
b) vyšel humoristický román Zdeňka Jirotky Saturnin
c) byla vypálena obec Lidice
d) zemřel hudební skladatel Jaroslav Ježek
e) narodil se rockový kytarista Jimi Hendrix
2. Kdo v roce 1942 vládl v:
USA Německu Protektorátu Čechy a Morava SSSR Velké Británii 3. V jakém městě v době 2. světové války sídlila československá exilová vláda
v čele s Edvardem Benešem?

4. Jakou funkci zastával v Praze v roce 1942 Reinhard Heydrich?
a) šéf bezpečnostní policie
b) žádnou
c) zastupující říšský protektor
d) státní ministr
5. Jméno Reinharda Heydricha je spojováno:
(správných odpovědí může být několik)

a) s vyhlášením stanného práva na území Protektorátu Čech a Moravy
b) s brutálním potíráním příslušníků odboje
c) s likvidací české autonomie v Německé říši
d) s tzv. konečným řešením židovské otázky (holocaustem)
6. Vypálení obce Lidice 10. června 1942 bylo reakcí na:
a) lidický protifašistický odboj
b) atentát na Heydricha
c) přechovávání zbraní v Horákově statku v Lidicích
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II. část
1. Zakresli do slepé mapy obec Lidice

2. Spoj pojmy, které spolu souvisejí
Barnet Stross
Reinhard Heydrich
Horákův statek
horníci z jižního Walesu
Ravensbrück

173 mužů
film „Tichá ves“
lidické ženy
stanné právo
hnutí „Lidice shall live“

3. S jakou oblastí je spojována Skupina 42?
a) s válečným zpravodajstvím
b) s atentátem na Reinharda Heydricha
c) s výtvarným uměním
d) s výstavbou nových Lidic
4. Vyjmenuj alespoň tři města nebo vesnice, které v 2. sv. válce stihl stejný
osud jako Lidice.

5. Kdo z uvedených lidických rodáků bojoval za 2. sv. války ve Velké Británii?
(správných odpovědí může být několik)

a) Václav Kopáček
b) Josef Horák
c) Josef Stříbrný
d) Václav Rákos
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6. Jaký osud potkal lidické obyvatele 10. června 1942?
(správných odpovědí může být několik)

a) byli odvezeni do koncentračního tábora
b) byli zastřeleni
c) byli usmrceni v plynových komorách
d) byli dáni na „náležité vychování“
7. Kdo byl popraven 16. června 1942 na střelnici v Praze Kobylisích?

8. Kolik lidických mužů žijících na území protektorátu přežilo vyhlazení Lidic?
a) tři
b) jeden
c) žádný
9. Kolik žen a dětí se po 2. světové válce vrátilo do Lidic?
a) 14 žen, 15 dětí
b) 14 žen, žádné dítě
c) 143 žen, 17 dětí
d) žádná žena, 3 děti
10. Co se stalo symbolem nových Lidic?
a) Lidice nemají žádný symbol
b) růže
c) tři plameny
d) trnová koruna
11. Kde se můžeme setkat s dílem Bedřicha Stefana „Lidická matka“?
(správných odpovědí může být několik)

a) na pietním území Památníku Lidice
b) nikde
c) u gymnázia v Kladně
d) v Lidické galerii
12. Kolik dětských postav tvoří „Památník dětských obětí války“ na pietním
území v Lidicích a proč?
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III. část
1. Ze kterého století pocházejí záznamy o Lidicích?
2. Kdy byl v Lidicích postaven kostel, v jakém stavebním slohu, komu byl zasvěcen?
3. Z kterého roku pocházela lidická škola a jaký nápis byl v jejím průčelí?
4. Kolik bylo v původních Lidicích domů?
5. Kolik bylo v původních Lidicích obyvatel?
6. Proč a kým byly Lidice vypáleny?
7. Jak se jmenoval statek, na jehož zahradě byli popraveni lidičtí muži?
8. Kolik mužů tam bylo zastřeleno?
9. Jaký osud měly lidické ženy?
10. Jaký osud měly lidické děti?
11. Jaký ohlas zaznamenala lidická tragédie ve světě?
12. Kdy bylo rozhodnuto o výstavbě nových Lidic?
13. Ve kterém roce byl položen základní kámen nových Lidic a zahájena výstavba?
14. Kdy byl založen „Růžový sad přátelství a míru“?
15. Kdo je autorkou „Památníku dětských obětí války“ na pietním území v Lidicích?
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