
Na výše uvedené webové stránce bylo zmíněno terezínské ghetto. Doplň 

do následujícího textu chybějící slova a dozvíš se o tomto místě, které Hitler 

„daroval“ Židům, více informací. Poté se zamysli nad tím, proč je v tomto případě 

slovo „daroval“ v uvozovkách.
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STOPY REGIONÁLNÍ HISTORIE
HISTORIE PLZEŇSKÝCH ŽIDŮ

Navštiv stránku www.stopyhistorie.cz/historie-plzenskych-zidu a zjisti, jak se žilo 

Židům v Plzni od středověku až po současnost. Pokus se vlastními slovy shrnout, 

jak se v průběhu staletí vyvíjelo soužití Plzeňanů židovského a nežidovského původu. 
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V září roku 1938 podepsali zástupci čtyř mocností (Německa, Itálie, Velké Británie a Francie) 

____________________, kterou bylo tehdejší Československo donuceno odevzdat nacistickému 

Německu své pohraničí, a to i s pevnostmi a obrannými liniemi. Proto, když se německý vůdce

____________________ v březnu roku 1939 rozhodl obsadit české země, neexistovala již možnost 

obrany. Hitler obsazené území připojil k Německu a vyhlásil na něm tzv. ____________________. 

Obyvatele, kteří se se ztrátou svobody nechtěli smířit, začali okupanti pronásledovat. Nejhůře 

však dopadli čeští ____________________. Nacisté byli rozhodnuti je vystěhovat a posléze vyvraždit. 

Své úmysly však chtěli utajit, a proto nejprve Židy donutili nastěhovat se do staré vojenské 

pevnosti ve městě ____________________, kde vytvořili ghetto, do něhož vlakovými transporty 

sváželi Židy z celého Protektorátu. Terezín však byl vlastně jen přestupní stanicí, ze které byli 

Židé transportováni (tedy převáženi) do vyhlazovacích táborů. Za čtyři roky bylo takto 

z českých zemí odvlečeno (převážně do tábora ____________________ - Březinka) a zavražděno 

více než 87 000 lidí. 35 000 jich zemřelo ještě v Terezíně v důsledku hladu, otřesných 

hygienických podmínek i nervového vyčerpání. Osvobození se dočkalo jen zhruba 

3800 obyvatel terezínského ghetta.

Adolf Hitler       Mnichovskou dohodu       Osvětim       Protektorát Čechy a Morava

Terezín       Židé



Tři roky po skončení druhé světové války byl založen židovský stát. Stalo se tak 

14. května 1948. Jak se tento stát jmenuje a kde se nachází? Víš, se kterými zeměmi 

sousedí?
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Jak se nazývá budova, kde se židovští věřící scházejí k modlitbám? Nachází 

se taková modlitebna v Plzni?
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Na schodech do Velké synagogy je umístěna následující plastika s otisky chodidel. 

Byla zde instalována 18. ledna 2018. Přijdeš na to, proč si autor k instalaci plastiky 

vybral právě tento den?
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Na webových stránkách www.stopyhistorie.cz jsou vypsána místa, kde lze v Plzni 

narazit na tzv. Stolpersteine neboli kameny zmizelých. Pokus se některý z nich najít 

a zjistit, komu je věnován, co se s danou osobou či osobami stalo a kolik jim 

v té době bylo let. Kámen vyfoť a obrázek nalep níže. 
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Zamysli se nad následujícími otázkami a diskutuj o nich: Jak je možné, že společnost 

tolerovala systematické ponižování, útisk a vyvražďování židovského obyvatelstva 

nacisty? Mohou politici manipulovat s veřejným míněním (tedy s tím, co si lidé myslí 

nebo jaké mají názory)? Pokud ano, jak? Vidíš podobné tendence i dnes? 
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