
Židé v protektorátu 
Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 

Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 

Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT 

Označení materiálu VY_32_INOVACE_NIK16.ppt 
Vypracoval(a),  Dne Mgr. Alena Niklová, 10.1.2014 

Ověřeno (datum) 14.1.2014 

Předmět Dějepis 

Třída 4.A 

Téma hodiny  Židé v protektorátu  
Druh materiálu Výkladová prezentace s úkoly pro studenty 

Anotace Prezentace shrne dopad norimberských rasových zákonů na židovské 

obyvatele protektorátu, počátky a funkce terezínského ghetta. 
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Židé 

• v protektorátu  Čechy a Morava žilo 

téměř 120 tis. osob podléhajících 

norimberským zákonům  

• po nástupu R. Heydricha do úřadu 

zastupujícího říšského protektora bylo 

rozhodnuto o jejich soustředění  na 

jediném místě 

 



Terezín 

• vojenská pevnost z doby Marie Terezie 

• v tzv. Malé pevnosti v dobách Rakouska-

Uherska státní vězení  

– /byl zde vězněn Gavrilo Princip, muž který 

roku 1914 spáchal atentát na arcivévodu 

Ferdinanda d´Esté/ 

• po podpisu mnichovské dohody se 

Terezín ocitl na hranici protektorátu  

• vznik ghetta v listopadu 1941 



Povolání do Terezína 

• Obsílka = povolání – většinou pro celou 

rodinu 

• Zabavení majetku = arizace 

• Shromaždiště ve  větších městech 

– /Židé z Olomoucka se museli dostavit do 

budovy dnešní ZŠ Hálkova/ 

• Odtud po železnici ve voze pro dobytek do 

stanice v Bohušovicích nad Ohří  a 2,5 km 

pěšky do Terezína (se zavazadlem, v horku, v 

mrazu!!!) 

 



Jediné povolené zavazadlo 

 o váze 50 kg 
• Pokus se takové zavazadlo „sbalit“ a 

uvažuj, co by se s tvými věcmi dále stalo? 

 



Bránou do Malé pevnosti  

v Terezíně 

Foto Alena Niklová 



Funkce Terezína v nacistických 

plánech 
 

 

• A Tranzitní 

 

 

• B Decimační  

 

 

• C Propagandistická 

 

• Přiřaď správné vysvětlení: 

1.Nedostatečná strava a 

špatná hygiena vedly k 

vysoké úmrtnosti v ghettu. 

2.Terezín měl vzbudit  

dojem židovského města 

s vlastní samosprávou. 

3.Od roku 1942 odtud bylo 

vypraveno 63 transportů 

do vyhlazovacích táborů. 

 



Život v terezínském ghettu 

• hromadné ubikace (noclehárny) – rodiny 

pohromadě, později rozdělovány ženy, 

muži a děti 

 

• přeplněné městečko  

 /před válkou tu žilo 

 3500 obyvatel,  

 za války 50-60 tisíc lidí/ 

 Foto Alena Niklová 



Vzdělávání bylo v Terezíně 

ZAKÁZANÉ. 
• 1. Pokus se vysvětlit, proč asi 

• 2. V dějinách protektorátu najdi jiný případ, 

kdy nacisté svým zásahem zamezili 

vzdělávání 

 



Peter Ginz a Vedem 

• Jedním z dětí povolaných to Terezína byl i 

tehdy čtrnáctiletý Peter Ginz  

• Díky odvaze některých spoluvězňů se 

spolu s dalšími chlapci na ubytovacím 

bloku tajně účastnil večerních přednášek a 

každý pátek zde děti vydávaly vzdělávací 

časopis Vedem 
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• Celkem bylo z Terezína do vyhlazovacích 

táborů posláno 87 tisíc lidí. Přežilo jich 

3800.  

• Terezínem prošlo více než 10 500 dětí. 

• Na život v Terezíně vzpomínali ve svých 

literárních dílech například spisovatelé 

Arnošt Lustig nebo Ivan Klíma 

 



Národní hřbitov před Malou 

pevností 

Foto Alena Niklová 



Reinhard Heydrich 

• jeden z hlavních 

organizátorů 

vyvražďování 

židů 

• konference ve 

Wansee leden 

1942 

 



Vysvětli pojmy 

• Ghetto =  

• Transport =  

• Arizace =  

 

• Selekce =  

• Vyhlazovací tábor =  



Zdroje fotografií, není-li uvedeno jinak, dostupné 
pod licencí Creative commons, cit. 10.1.2014 
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