
MODERNÍ ČESKOSLOVENSKÉ DĚJINY / HOLOCAUST 

O ZLÉM SNU

CVIČENÍ

Na základě filmu se pokuste doplnit chybějící informace v textu „Můj příběh“, psaném očima hlavní hrdinky 
Evy. Závěr dopište vlastními slovy.

Můj příběh

Jmenuji se ............................... Narodila jsem se v ................................  

Můj tatínek vlastnil továrnu na výrobu .............................................. Já jsem byla s maminkou doma.  

Měla jsem pokoj sama pro sebe a spoustu hraček. Ze všech nejraději jsem měla ...........................................  

Když Hitler zabral Československo, začaly pro nás platit jiné zákony než pro ostatní obyvatele, protože jsme byli 

........................... Museli jsme například odevzdat ..............................., nesměli jsme ............................... či 

............................... Na šatech jsme naopak museli nosit zvláštní znamení – ............................... 

V roce .............. nám přišlo předvolání k nástupu do transportu do ............................... Vzala jsem si s sebou 

............................... Němci nám všem rozdali ..............................., podle kterých jsme se museli hlásit. Jménem 

nám už od té chvíle nikdo neřekl. Když jsme přijeli do ..............................., byli jsme ............................... 

Bydlely jsme s maminkou ve škaredých barácích, v každé místnosti nás bylo až ..... Místo školy jsme každý den 

chodili do ............................... Měli jsme neustále hlad, jídlo, které jsme dostávali, nám nemohlo stačit. Ráno 

jsme dostali ............................. a ............................., k obědu ............................., k večeři ............................. 

Večer po práci jsme ............................... Později se k nám mohl vrátit tatínek. Zase jsme byli spolu. Pak ale 

Němci začali vypravovat hromadné transporty na ............................... První museli odjet všichni muži. Tatínek 

taky. Nevěděla jsem, že tatínka ............................... V roce …....… vypukla v ............................... epidemie 

............................... Když se nám s maminkou naskytla možnost nastoupit do transportu, přihlásily jsme se. 

Myslely jsme si, že se konečně setkáme s tatínkem. Přijely jsme ale do vyhlazovacího tábora ............................... 

Říkalo se mu ............................... na ………, protože tam stály komory, ze kterých už nikdo nevyšel živý. 

V ............................... jsme s maminkou zůstaly skoro do konce války. Jenže pak nás jednou Němci vyhnali  

na ....................... Každý den nás hnali až …...... km pěšky. Maminka hrozně zeslábla a nakonec .........................

Vlastními slovy příběh dokončete.

fILM

[ 1 ] www.jsns.cz 


