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Pracovní list: Příběhy z gulagu 1

1.  Prohlédni si následující ukázku z komiksu o Jiřině Tvrdíkové.

2. Teď znáš útržky z Jiřinina životního příběhu. 
Spousta informací ti ale chybí. Co by ses o jejím životě 
chtěl(a) ještě dozvědět?

1. Prohlédni si následující ukázku z komiksu o Jiřině Tvrdíkové. Do které země a doby je příběh 
pravděpodobně zasazen? Z čeho tak usuzuješ?

Třeba právě na tvoji otázku se dozvíš odpověď v doplňkovém textu. Pozorně ho přečti. Pokud neodpovídá 
přímo na tvou otázku, určitě ti pomůže zodpovědět 2-3 z těchto následujících. Odpovědi zapiš.

Kdy byly zřizovány první gulagy?

V kterých letech bylo v gulazích internováno nejvíce lidí? Kolik (odhadem)?

Jak se nazývá obyvatel Podkarpatské Rusi?

Kdo okupoval Podkarpatskou Rus v roce 1939?

Kam se před okupací snažili obyvatelé Podkarpatské Rusi uprchnout?

Proč se Jiřina Tvrdíková rozhodla utéci?

Jak byli uprchlíci z Podkarpatské Rusi na hranicích se SSSR přijímáni?

Co vězni při transportech jedli a pili?

Uveď příklad sovětského gulagu. 

Jaké práce Jiřina Tvrdíková v gulagu vykonávala?

Kdo nebo co zachránilo Jiřině Tvrdíkové v gulagu život?

Kdy a proč bylo velké množství Čechoslováků z gulagů propuštěno?
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Jakým způsobem se Jiřina Tvrdíková zapojila do bojů druhé světové války?
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Třeba právě na svou otázku se dozvíš odpověď v doplňkovém textu. Pozorně ho přečti. Pokud neodpovídá 
přímo na tvou otázku, určitě ti pomůže zodpovědět 2–3 z těchto následujících. Odpovědi zapiš.

Kdy byly zřizovány první gulagy?

V kterých letech bylo v gulazích internováno nejvíce lidí? Kolik (odhadem)?

Jak se nazývá obyvatel Podkarpatské Rusi?

Kdo okupoval Podkarpatskou Rus v roce 1939?

Kam se před okupací snažili obyvatelé Podkarpatské Rusi uprchnout?

Proč se Jiřina Tvrdíková rozhodla utéci?

Jak byli uprchlíci z Podkarpatské Rusi na hranicích se SSSR přijímáni?

Co vězni při transportech jedli a pili?

Uveď příklad sovětského gulagu.

Jaké práce Jiřina Tvrdíková v gulagu vykonávala?

Kdo nebo co zachránilo Jiřině Tvrdíkové v gulagu život?

Kdy a proč bylo velké množství Čechoslováků z gulagů propuštěno?

Jakým způsobem se Jiřina Tvrdíková zapojila do bojů druhé světové války?


