
15.) Uveď alespoň 3 příklady ohlasů lidické tragédie ve světě. 

 ……………………………………………………………………………………………………………. 

 ……………………………………………………………………………………………………………. 

 ……………………………………………………………………………………………………………. 

 

16.) Kolik lidických žen a dětí se po válce vrátilo do Československa? 

 ………………… žen 

 ………………… dětí 

 

17.) Původní Lidice byly 

 srovnány se zemí  

 a vymazány z mapy.  

 Je současná obec Lidice 

 vybudována na místě 

 původních Lidic? 

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

 

18.) Jedním ze symbolů míru se staly také lidické: 

 a) lípy 

 b) růže 

 c) olivy 

  

 

 

 

 

 

Vítáme Tě na výstavě Tragédie Lidic 

 

1.) Kdy byl vyhlášen Protektorát Čechy a Morava? 

 …………………………………... 

2.) Kdy se stal Reinhard Heydrich zastupujícím říšským 

 protektorem? 

 ………………………………….. 

3.) Jaký byl Heydrichův úkol v Protektorátu? 

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

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

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

4.) Vyhledej na dobovém oznámení jména rodáků z Rousínova a z Drnovic, 

 kteří byli odsouzeni a zastřeleni za působení Reinharda Heydricha. 

 ………………………………………………………………………

 ……………………………………………………………………… 

5.) Kdo stál za přípravou atentátu na Reinharda Heydricha? 

 a) zahraniční vedení KSČ v Moskvě 

 b) čsl. zahraniční odboj v Londýně 

 c) šlo o individuální akci soukromých osob 
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6.) Kdy a kým byl spáchán atentát na 

 Reinharda Heydricha?  

 ………………………………………………………

 ………………………………………………………

 …………………………………………………….. 

7.) Přečti si popis průběhu atentátu, jak je podán na dobových oznámeních.  

 Jaká odměna byla celkově vypsána za údaje vedoucí k dopadení 

 pachatelů? 

   a) 10 tisíc korun 

   b) 20 milionů korun 

   c) 10 milionů korun 

8.) Jak se jmenovali lidičtí rodáci, kteří byli podezřelí z účasti na atentátu? 

 a) Horák a Stříbrný 

 b) Pála a Říha 

 c) Frank a Wiesmann 

9.) Kolik domů a obyvatel měly Lidice v roce 1942? 

 …………… domů 

 ………….. obyvatel 

10.) Přestože se v Lidicích žádné důkazy o účasti na atentátu nenašly, měly   

  být jako ukázka rázného postupu navždy zničeny a srovnány se zemí.  

  Kdy došlo k vypálení Lidic? 

 

   a) 4. června 1942 

   b) 10. června 1942 

   c) 18. června 1942 

 

 

11.) Jaký byl osud lidických mužů? 

 a) byli zastřeleni 

 b) byli deportováni do koncentračních táborů 

 c) byli uvězněni 

12.) Jaký byl osud lidických žen? 

 a) byly zastřeleny 

 b) byly deportovány do koncentračních táborů 

 c) byly uvězněny 

13.) Jaký byl osud lidických dětí? 

 a) všechny byly poslány na převýchovu do Německa 

 b) všechny byly usmrceny v plynových autech 

 c) většina byla usmrcena v plynových autech, část poslána na převýchovu do 

     Německa 

 

 

 

 

 

 

14.) Kolik lidických obyvatel celkem zahynulo? 

 ………………………………………… 


