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Československý odboj, Heydrichiáda 

 

ODBOJ –  a) zahraniční 

                   b) domácí 

 

A) Zahrani ční odboj  

 - byl tvo řen prvorepublikovými politiky a emigranty (hlavn ě vojáci) 

CÍL – uznání neplatnosti Mnichovské dohody 

FORMY ODBOJE  

1) komunistický  (Moskva, K. Gottwald) 

2) demokratický (Londýn – E. Beneš) 

3) formování vojenských jednotek v zahrani čí (Velká Británie – letci, východní fronta, 

střední Východ…) 

 

B) Domácí odboj  

CÍL – obnova Československa, odpor proti okupantům 

FORMY ODBOJE  

1) sabotáže (dělníci v továrnách pracovali podle hesla PP – Pracuj pomalu!) 

2) kulturní odboj   - v literatuře, filmu a divadle se prosazují vlastenecká témata, dále 

například tvorba židovských vězňů v Terezíně (J. Čapek a další) 

3) zpravodajská činnost  – posílání informací vysílačkou do Londýna například o 

výrobě zbraní 

4) pomoc pronásledovaným a ohroženým na území Prote ktorátu Čechy a Morava 

5) výroba leták ů 

6) demonstrace a stávky  – 28.10.1939 se konala demonstrace na oslavu vzniku ČSR         

nacisty zavražděn student medicíny Jan Opletal    pohřeb 15.11.1939 vyvolal velkou 

studentskou demonstraci. 17.11.1939 uzavření vysokých škol, popravy a zatýkání 

studentů a inteligence  17. 11.     Mezinárodní den studentstva  

 

HEYDRICHIÁDA 

 

• září 1941 - v čele Protektorátu Čechy a Morava  Reinhard Heydrich , vyhlášeno 

tzv. stanné právo  – zatýkání, teror, popravy ( např. generál Eliáš) 

• 27.5.1942 – Jan Kubiš a Jozef Gab čík (českoslovenští parašutisté v Anglii) provedli 

atentát  – Heydrich zemřel, období po jeho smrti se nazývá HEYDRICHIÁDA 

= teror, represe, popravy za schvalování atentátu (zatčeno 3000 osob, 1500 

popraveno) 

• Vrchol:   10.6.1942  - vypálení vsi Lidice 
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                24.6.1942 - vypálení vsi Ležáky 

• Atentátníci zemřeli po boji s gestapem ve vyzrazeném úkrytu 

 

 

SLOVNÍČEK 

 

Odboj – boj členů národa proti společnému nepříteli (př. Češi proti nacistům (za druhé světové války 

1939-45 tzv. druhý odboj), nebo komunistům  

Emigrant – člověk, který odešel ze země původu 

Okupant  – člověk, který vojensky napadl jinou zemi 

Sabotáž  – činnost skrytě poškozující nepřítele 

Vysílačka – předchůdce mobilního telefonu 

Koordinace  – spolupráce 

Demonstrace – veřejný protest 

Stávka  – hromadné odmítnutí pracovat na protest 

Nacismus – totalitní myšlení uplatňované Hitlerem v Německu v letech 1933 – 1945 

Inteligence –  vzdělaní lidé (učitelé, lékaři, vědci, spisovatelé….) 

Protektorát Čechy a Morava  – Čechy a Morava pod nadvládou Německa v letech 1939 – 45 

Stanné právo  – omezení některých občanských práv s cílem zastrašit obyvatelstvo 

Stanné soudy  – potrestání odpůrců bez řádného soudu 

Parašutista  – člověk skákající z letadla s padákem 

Atentát – útok na významnou osobu 

Represe – útisk, násilí, odveta 

Gestapo  – německá tajná státní policie 

 

ÚKOLY A CVIČENÍ – Téma je pro OMJ pojato jako blok n ěkolika hodin. T řída bude pokra čovat 

dle ŠvP. Je koncipováno tak, aby OMJ mohl pracovat nezávisle na t řídě. Samoz řejmě pod 

vedením u čitele. Uvádíme víc variant úkol ů a cvi čení, ze kterých si pedagog m ůže vybrat dle 

úrovn ě znalostí OMJ. Obrazový materiál je za řazen na konec, aby si mohl konkrétní u čitel 

pracovní list dod ělat podle sebe a podle toho, jaké zvolí varianty úk olů. Vycházeli jsme 

z předpokladu, že v 9. ro čníku má OMJ již pom ěrně slušnou znalost ČJ. 

 

• Výroba letáku  – podle vzoru, žáci vytvoří protiněmecký leták, úkol lze zadat v několika 

variantách: 1. Žáci tvoří ve skupině/dvojici (OMJ zapojen) v hodině. 

                 2. OMJ pracuje samostatně v hodině (třída pokračuje ve výuce jiným způsobem)   

                     s občasnou pomocí učitele/asistenta/spolužáka. 

                 3. OMJ pracuje samostatně doma. 

 

• Literární ukázka  – J. SKLENIČKOVÁ: Jako chlapce by mě zastřelili…, lze využít různými 

způsoby: 1. Společné čtení ve třídě a následná diskuse. 

               2. Samostatné čtení OMJ (doma či samostatně v hodině) a odpovědi na kontrolní   

                   otázky na porozumění textu. 
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• Mapa – Vyznač do mapy místa spojená s odbojem a heydrichiádou: Lidice, Praha, sídlo 

exilové vlády, místa čsl. vojenských jednotek, Terezín, Mnichov, sídlo komunistického odboje, 

Ležáky, Ravensbruck 

 

 

    

• Rozhodni, zda je tvrzení  správné (ANO) či není (NE): 

1. Jan Kubiš provedl atentát na Heydricha.                                 ANO - NE 

2. Komunistický odboj reprezentuje K. Gottwald.                        ANO - NE 

3. Heydrichiáda je doba vlády R. Heydricha.                              ANO - NE  

4. Pro předávání informací do exilu se používala vysílačka.        ANO - NE 

5. Kulturní odboj se projevoval v televizi.                                   ANO - NE  

- výhodou cvičení je procvičování ČJ 

 

• Seřaď na časovou p římku  události: vypálení Lidic, pohřeb J. Opletala, atentát na Heydricha, 

Mnichovská dohoda, vypálení Ležáků, obsazení Československa, příchod Heydricha do 

Protektorátu. 

 

• Doplň do v ět slova ze závorky ve správném tvaru: 

1. Reinhard Heydrich (být) ………… zastupující říšský protektor. 

2. Zpravodajci posílali informace (vysílačka) ……………… do Anglie. 

3. Jan Opletal byl zastřelen na (demonstrace)…………………….. . 

4. (Československo)………………… vojenské jednotky se formovaly v (Anglie a 

Rusko)…………………………………. . 

5. V (Terezín) …………….. byl vězněn i Josef Čapek. 

 

Pozn.: záleží na jazykové úrovni, mírně pokročilí žáci mohou například doplňovat tvary sloves. 

 

• Oprav pravopisné chyby  ve větách: 

1. Edvard Beneš bil v exilu v londýně. 

2. Mezinárodní den studenctva se slavý 17.11. 

3. Atentát na Heydricha byl nejvíznamější akcý odboje. 

4. Lydice leží nedaleko prahy. 

5. Stanné právo je omezený lidckých práf. 

 

Pozn.: záleží na jazykové úrovni, mírně pokročilí žáci s OMJ pravděpodobně chyby neopraví – je 

možné pracovat ve dvojici se spolužáky. 
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• Odpov ěz na otázku jednoduchou větou: 

1. Kdo byl Reinhard Heydrich? 

2. Co je odboj? 

3. Proč je 17.11. mezinárodní den studentstva? 

4. Proč byly vypáleny Lidice? 

5. Co je heydrichiáda? 

 

• Práce s textem  Ohlas Lidic / Atentát – opět lze využít různým způsobem, výsledkem shrnutí 

textu či vypsání 3 zajímavostí (opět záleží na znalostech konkrétního OMJ) 

 

• Práce s obrázky : lze různě kombinovat, učitel si může obrázky zařadit do PL nebo s nimi 

pracuje až v procvičovací a upevňovací části, obrázku jde využít např.: 

1. Obrázky budou použity již ve výkladu či PL, při procvičování je žáci dostanou a budou 

muset identifikovat. 

2. Bez předešlého prohlédnutí budou žáci odhadovat, co na obrázcích je  a přiřadit je 

k odpovídající části v textu PL. 

3. Žáci dostanou obrázky a jejich popisky a budou je přiřazovat. 

4. Žáci se pokusí obrázky chronologicky seřadit. 

5. OMJ si vybere jeden obrázek a popíše (verbálně/graficky), co na něm je. 

 

• Exkurze do Lidic 

 

• Filmové dokumenty 

 

• Vyhledávání  informací k tématu na internetu / v literatuře (popř. tvorba posteru). 
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