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Anotace
• Digitální učební materiál je určen do výuky ČJ pro žáky 4.
ročníku pro práci s pracovním listem, počítačem a
dataprojektorem.
• Pracovní list slouží k procvičování věcného čtení jako
zdroje informací, je součástí tématického okruhu
Komunikační a slohová výchova – věcné čtení jako zdroj
informací.
• Pracovní list je zaměřen na tragédii vypálení obce Lidice,
na čtení s porozuměním a odpovědi na otázky s výběrem
z možností.

VYHLAZENÍ LIDIC - 10. června 1942
Vyhlazení Lidic byla násilná historická událost, při níž došlo k vyhlazení
obyvatel české vsi Lidice německými nacistickými okupanty. Po
úspěšném atentátu československých parašutistů na Reinharta
Heydricha v roce 1942 byla obec Lidice ve středních Čechách
v důsledku heydrichiády vypálena a dokonale srovnána se zemí a
veškeré místní obyvatelstvo vyvražděno nebo odsunuto do
koncentračních táborů.
Po atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha
dne 27. května 1942 se ještě teror nacistů proti českému národu
vystupňoval. I přes popravy stovek lidí a rozsáhlé razie se nepodařilo
zpočátku pachatele atentátu dopadnout. Když 4. června 1942 Heydrich
na následky zranění zemřel, rozhodli se nacisté v Čechách a na Moravě
k dosud neslýchané zastrašovací akci.
Nicotnou shodou okolností byly za oběť vybrány právě Lidice.
Navečer 9. června 1942 byly Lidice obklíčeny jednotkami SS a německé
policie a nikdo nesměl obec opustit. Po půlnoci začali být obyvatelé
vyváděni ze svých domovů. Muži starší 15 let byli shromažďováni ve
sklepě a chlévě Horákova statku. Ráno byli muži vyváděni a postříleni.
Ženy a děti byly odvezeni do koncentračních táborů, kde byly také
usmrceni. Všechny domy byly polity benzínem a podpáleny.
V následujících týdnech a měsících byly zbytky vypálených budov
vyhozeny do povětří, vykáceny stromy, sutí zavezen rybník a vše
srovnáno se zemí. Prostor, kde stávaly Lidice, měl být učiněn holým
polem a jméno obce vymazáno z map.
Celkem přišlo o život 340 lidických obyvatel.
Jako jediný muž z obce přežil František Saidl,
který si ve vězení odpykával trest za zabití svého
syna.

Zločinné vyhlazení Lidic svou plánovitostí a chladnokrevností pobouřilo
celý svět.
Ihned po osvobození bylo místo lidické tragédie provizorně pietně
upraveno a 10. června 1945 , v den třetího výročí, přislíbila
československá armáda Lidice obnovit a vybudovat. Na konci 40. a
počátkem 50. let tak severozápadně od bývalé obce vyrostly nové Lidice
čítající 150 rodinných domů.
Území starých Lidic bylo prohlášeno za národní kulturní památku. Je zde
muzeum s celoročně přístupnou expozicí připomínající lidickou tragédii.
Snad každého návštěvníka dojme bronzové sousoší 82 lidických dětí
zavražděných v koncentračním táboře v Chelmu.

Na motivy lidických událostí byl v roce 2011 natočen celovečerní film
s názvem Lidice v hlavní roli s Karlem Rodenem jako Františkem
Saidlem.
Osud Lidic nebyl ojedinělý, k masakrům civilistů za 2. světové války
docházelo i jinde. Je třeba i připomenout českou osadu Ležáky,
moravské Javoříčko nebo valašskou obec Prlov.

Úkol č. 1:
Najdi na internetu a podívej se na
www.youtube.com ( Reinhard Heydrich,
Heydrichiáda a vypálené Lidice).

Úkol č. 2:
Vyhledej v textu a zakroužkuj správnou odpověď.
1. Atentát na říšského protektora R. Heydricha byl dne:
a) 27. dubna 1942
b) 27. května 1942
c) 27. června 1942
2. R. Heydrich na následky atentátu:
a) zemřel
b) nezemřel

c) přišel o nohu

3. Obec, vybraná k likvidaci,byly:
a) Ležáky
b) Javoříčko

c) Lidice

4. Postříleni byli všichni muži starší:
a) 15 let
b) 18 let

c) 20 let

5. Jako jediný muž z obce přežil:
a) Josef Saidl
b) František Šíma

c) František Saidl

6. Do koncentračních táborů byly odvezeny:
a) ženy i děti
b) ženy

c) děti

7. Celkem přišlo o život:
a) 300 obyvatel

c) 400 obyvatel

8.

b) 340 obyvatel

82 zavražděných dětí v koncentračním táboře v Chelmu připomíná:
a) zlaté sousoší
b) stříbrné sousoší
c) bronzové sousoší

9. Na motivy lidických událostí byl natočen film Lidice v roce:
a) 2 010
b) 2 011
c) 2 012
10. K masakrům civilistů docházelo za 2. světové války i jinde, například
ve valašské obci:
a) Velké Karlovice
b) Karolinka
c) Prlov
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