Žije Republika Škid!
… aneb o klucích z „Jedničky“
Pracovní listy pro práci s webovými stránkami
www.vedem-terezin.cz
a s naskenovanými originály chlapeckého časopisu Vedem
1)

BĚŽÍME, PÁNOVÉ!

Udělejte si procházku k pekárně a zeptejte se Dona Herberta na pořadí vítězů Běhu o Terezín! S
odpověďmi vám pomůžou Toulky Terezínem na stránkách www.vedem-terezin.cz

•
•
•

Jak to tehdy dopadlo? Doplňte jména prvních třech běžců do tabulky.
Dokážete z článku vyčíst, jak se asi jmenoval pravým jménem celkový vítěz závodu?
Trasa běhu byla poměrně jednoduchá. Zkuste ji zakreslit do mapky.
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2)

PAN PROFESOR BUMBRLÍČEK (1.ročník, 1.číslo, 1. stránka)

Večery trávili kluci společně. Sešli se na Domově a často následoval nějaký program. To, co kluci
dělali, je často popsáno v tzv. Kulturních referátech, často se ale to nejzajímavější nedozvíme
protože to, co kluci řešili po zhasnutí, nikdo nezapsal...

•

Na základě článku „Nový kulturní program našeho domova“ zkuste navrhnout, jak by mohly vypadat
večery kluků ze Škidu v průběhu jednoho týdne.
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3)

11.12.1942

11. prosinec se stal pro chlapce z Domova 1 klíčovým. Došlo totiž k ustanovení klukovské
samosprávy a o týden později k oficiálnímu zahájení její činnosti. Systém samosprávy byl pečlivě
promyšlený a pro někoho, kdo jej vidí poprvé, může dnes vyhlížet poněkud složitě. Nic zase tak moc
složitého to ale není, zkuste vyřešit následující úkol a proniknete do tajemství „státní
správy“ republiky Škid!

•

Doplňte tabulku podle zápisu Kurta Kotouče z prvního čísla Vedem (politický referát):

N______________ R_______
Roth (předseda)

Marodý (náměstek)

Laub (náměstek)

Ú__________________
Vrchní
menagedienst

Velitel pořádkové Sportovní referent Organizátor
služby
divadla a
zábavných věcí

Kulturní referent

Šéfredaktor
Vedem

Kraus

Zappner

Kotouč

P. Ginz

H. Polák

Beck

B_____________
Starost o
kamna

Vzhled a
výzdoba
domova

Starost o
všechny
šatníky

Dohled nad
skříní bot

Fundstelle

Administrativa

Stálý pomocník
vrchního
menagedienstu

Vielgut

Kauders

Goldstein

Lax

Popper

Z. Polák

Pick

S____________ P_________________
Elektrikář

Truhlář

Zámečník

Kreslíř

Ošetřovatel

Boskovits

P. Löwy

Willheim

Kaufmann

Beamt

•
•

Kdo to byl MADRICH?
Jaký titul mohli chlapci získat za významnou pomoc domovu nebo za jinou nápomoc?
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4)

JE RÁNO...

Pro život v ghettu platila přísná pravidla, ať už jste byli stařenkou nebo klukem z L 417.
Samozřejmě, že dodržování těchto ne zrovna příjemných regulí dělalo mnoha chlapcům velké
problémy, zvláště po ránu. Přesvědčte se v básni „Budíček“ (najdete ji v 5. čísle Vedem)!
•

Seřaďte chronologicky za sebou, co všechno se, podle Fadureje, dělo ve Škidu hned po ránu:

____ Sepisují se „marodi“
____ Zvoní budík
____ Jde se do umývárny a ven
____ Otevírají se okna
____ Vytahuje se zatemnění

5)

JAK DLOUHO JIŽ?

Jednou z věcí, která kluky obzvláště trápila, byl stesk po předválečných časech, po jejich městě, po
Praze... Na motivy Prahy vznikl nejeden literární klenot ve Vedem a Prahu si kluci připomínali i
jinak...

„Jak dlouho nezalehl v můj sluch
líbezný šumot jezu Vltavy?
Dávno již Václaváku ruch
zapomenut vytratil se z hlavy.“

•
•

Přečtěte si Vzpomínku na Prahu (7. číslo Vedem) a Vzpomínky Erika Pollaka (www.vedem-terezin.cz).
Jak asi mohl klučičí pokoj po předělání vypadat? Zkuste to dokreslit do obrázku.
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