
1. Napiš si jméno světově nejproslulejšího rodáka ze Svitav:_________________________ 
a) Jeho rodný dům najdeš na ulici:  ___________________________________________ 
b) Jeho pamětní desku najdeš v:______________________________________________ 
 
2. Pro každého z nás je důležité rodinné zázemí. Jaké rodinné zázemí měl hrdina našeho příběhu? 
_____________________________________________________________________________ 
 
3. Svitavy byly místem, kde se setkávaly kultury tří národů. Vyjmenuj je: 
__________________________________________________________________________________ 
 
4. Vztahy těchto kultur tragicky vyostřil největší válečný konflikt 20. století. Pojmenuj jej a připoj letopoč-
ty:___________________________________________________________________________ 
 
5. Adolf Hitler připravil likvidaci evropských Židů, které považoval za „méněcennou“ rasu. 
a) Uveď mezinárodní výraz pro likvidaci Židů: ____________________________________________ 
b) Uveď židovský pojem pro tento hrůzný čin:  ____________________________________________ 
c) Uveď počet evropských Židů odsouzených k likvidaci:____________________________________ 
d) Uveď počet evropských Židů zlikvidovaných nacisty:  ____________________________________ 
 
6. Československo v roce 1918 převážně německé Svitavy vojensky připojilo. Hrdina našeho příběhu se cítil v 30. le-
tech především Němcem a začal proti Československu pracovat pro zájmy Německa. Vyjádři obsah jeho práce jediným 
slovem:________________________________________________ 
 
7. Náš hrdina opouští území protektorátu. 
a) Do které země odchází__________________________________________________________ 
b) Za jakým cílem?_______________________________________________________________ 
c) Jak chce tohoto cíle dosáhnout____________________________________________________ 
 
8. Krakovští Židé se musí zdržovat na území ghetta. Jak jim náš hrdina v této fázi pomáhá? 
__________________________________________________________________________________ 
9. Po likvidaci krakovského ghetta jsou Židé přemístěni do koncentračního tábora Plaszow se sadistickým velitelem 
Amonem Goethem. Jak zasáhl náš hrdina tentokrát?
__________________________________________________________________________________ 
10. Německé rozhodnutí likvidovat plaszowský tábor vedlo i k likvidaci podniku hrdiny našeho příběhu. Tehdy vzniká 
slavný „seznam“. Co to bylo? 
__________________________________________________________________________________ 
11. Kolik jmen zhruba obsahoval? Přidej k nim zhruba stovku a dostaneš celkový počet zachráněných Židů: 
___________________________  Kam přemístil hrdina našeho příběhu „své“ Židy? 
__________________________________________________________________________________ 
12. Kdyby k tomuto přemístění nedošlo, hrozila těmto Židům s největší pravděpodobností smrt  v některém 
z vyhlazovacích táborů, jako bylo Osvětim. Najdeš číslo vyjadřující počet lidí, které byl tento tábor schopen denně za-
hubit? _________________________________________________________________________________ 
13. Po skončení války byla činnost našeho hrdiny zkoumána. Osvědčení o zásluhách mu napsal muž považovaný za 
„lovce nacistů“ , muž světově proslulý. Najdeš jeho jméno? 
__________________________________________________________________________________ 
14. Hrdina našeho příběhu získal mnohá světová ocenění. Nejvýznamnější byl zřejmě titul „Spravedlivý mezi národy“ 
udělený představiteli židovského národa. Při té příležitosti zasadil strom v „Aleji spravedlivých“. Ve kterém městě a 
jaký to byl strom?__________________________________ 
 
15. O našem hrdinovi vznikla řada knih a také film. 
a) Uveď český název překladu knihy australského autora, podle něhož byl natočen film: 
__________________________________________________________________________________b) Uveď jméno 
režiséra tohoto filmu. (Režíroval i E. T. Mimozemšťana a Jurský park._____________ 

HLEDÁNÍ HVĚZDY DAVIDOVY V TESTU 



Židovský hřbitov 
ve Svitavách 

Rodný dům Oska-
ra Schindlera 

Židovská synago-
ga ve Svitavách 

Schindlerova to-
várna v Brněnci 

Židovské ghetto  
v Jevíčku 

Prohlédni si obrázky, je na nich sedm míst spojených s životem židovských obyvatel. 
Připoj k obrázkům správný název  

Schindlerova to-
várna v Krakowě 

Hrob Oskara 
Schindlera v Je-
ruzalémě 

Jedna budova již dnes ve Svitavách nestojí, víš na kterém je obrázku a kde stála? 
Spoj čarou. 


