
① SKUPINA  

GHETTO TEREZÍN 

Přečti si poster Ghetto Terezín a odpověz na následující otázky: 

 

● Pokus se spojit události se správnými daty: 

 

vybudování Terezína      konec léta 1942 

první příjezd Židů z Prahy     1780 - 1790 

překročení kapacity ghetta     červen 1944 

návštěva Mezinárodního červeného kříže   podzim 1941 

 

● Jak těžké zavazadlo si mohli lidé do Terezína přinést?  …………………….. 

● Jak daleko jsou od Terezína Bohušovice nad Ohří, odkud šli se zavazadlem pěšky?

 …………………… 

● Napiš alespoň 5 věcí (okolností), které vězně v Terezínském ghettu tížily: 

 

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 



②  SKUPINA  

CHLAPECKÉ DOMOVY 

Přečti si poster Chlapecké domovy a odpověz na následující otázky: 

 

● Očísluj podle pořadí denní program v chlapeckém domově L417: 

úklid kavalců     ranní hygiena    snídaně 

vyučování / práce    volno     večeře 

opakování učiva / sport   apel     oběd 

budíček     zákaz vycházení 

 

● Co bylo k večeři?  ………………………………………………………………………………………….. 

● V budově bývalé školy (L417) bylo umístěno asi 300 chlapců ve věku ………………….. let.   

Jednotlivé třídy tvořily tzv. heimy - domovy, ve třídě žilo přibližně 40 chlapců.  

● Vedoucí Domova 1 se jmenoval …………………………………………………………………….,  

pomáhali mu dva vychovatelé - mandrichové. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



③ SKUPINA  

LIDÉ NA JEDNIČCE 

Přečti si poster Lidé na jedničce a poster Petr Ginz a doplň chybějící informace: 

 

● Valtr Eisinger - profesor češtiny a němčiny 

     - vychovatel, založil na Domově 1 Republiku ………………………….. 

     - měl přezdívky …………………………………………………………………………………………… 

     - zemřel při ……………………………………………………….......................................... 

● Jiří Kurt Kotouč - předseda republiky Škid 

        - pseudonym ……………………………… 

        - pomáhal Petru Ginzovi s ………………………………………………………………………… 

        - válku přežil 

● Zdeněk Ornest (Ohrenstein) - bratr básníka …………………………………………. 

       - do časopisu Vedem psal básně 

       - přezdívky ………………………………………………….. 

       - válku přežil 

● Petr Ginz - redaktor a vůdčí osobnost časopisu ………………………………. 

         - literární tvorba: román …..………………………………………………………………………………. 

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

         - výtvarná tvorba: obrázek Země z Měsíce………………………………………………………….                 

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

         - zemřel v .…………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



④ SKUPINA  

REPUBLIKA ŠKID 

Na posterech Žije Republika Škid, Čas se krátí a v PC prezentaci vyhledej chybějící informace: 

 

● Kdy byla v Domově 1 Republika Škid vyhlášena?  ……………………………………… 

● Tiskovým orgánem byl časopis ………………………………… 

● Chlapecká samospráva byla rozdělena podle úkolů: nejvyšší rada  

              úderníci  

              brigádníci  

● Co se dělo na tzv. plenárce a jak často se konala? 

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

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

● Kdo vytvořil znak republiky Škid? ……………………………………………………… 

● Poslechni si hymnu Republiky Škid. 

● Kam směřovaly transporty z Terezína? ……………………………………………… 

● Kvůli sníženému počtu chlapců byl Domov 1 sloučen s Domovem 9 koncem léta roku ……… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



⑤ SKUPINA  

VEDEM 

Na posteru Vedem vyhledej chybějící informace: 

 

● Iniciátorem vzniku časopisu byl ……………………………………… 

● Jaké pravidelné rubriky v časopisu Vedem vycházely? 

 …………………………………………………… 

 ………………………………………………….. 

 ………………………………………………….. 

 ………………………………………………….. 

● Jak často časopis vycházel? ………………………………………………….. 

● Kolik výtisků vznikalo? Jak byly psané? 

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

● Jaké bylo heslo Domova 1? Jak souvisí s názvem časopisu? 

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

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

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

● Kdo zachránil výtisky časopisu po válce? 

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

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

● Přečti si některou ukázku z časopisu Vedem. 
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