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 1. Z príbehu pána Eliho Vaga zoraďte miesta jeho života a ukrývania  podľa chronologického poradia,  
  priraď historickú súvislosť:
 
 
 

 –  Hronček, Sereď, Vrútky, Bytčica, Martin, Izrael, Slovensko, Banská Bystrica, Nitra, Čadca

Faktografické otázky:

Pracovný list
pre SŠ

 2.  Vyhľadaj informácie o iniciatíve: „Spravodliví medzi národmi“.  
  Nájdeš súvislosť s príbehom?

vypočujte
podcast

pozrite
krátky film

prečítajte
príbeh

zdroj: www.novinky.brezova.sk
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https://puzzlepamatinaroda.sk/ziak-ss-filmy-a-podcasty/pavel-eli-vago-1930-3/
https://puzzlepamatinaroda.sk/ziak-ss-filmy-a-podcasty/pavel-eli-vago-1930-3/
https://www.pametnaroda.cz/sk/vago-pavel-eli-20171120-0


 3.  Aké protižidovské opatrenia začali platiť od roku 1939 na Slovensku? Ktoré práva a slobody porušovali?

 4. Objasnite ako prebiehala tzv. „blesková vojna“ Hitlera v roku 1941. Aké ďalšie udalosti v tom období  
  ovplyvnili priebeh 2.svetovej vojny?

 5. Ako nacistická propaganda vysvetľovala  neúspech tzv. „bleskovej vojny“ Hitlera proti Sovietskemu  
  zväzu v júni 1941?

 6. Súvisel neúspech „bleskovej vojny“  
  s nasledujúcimi udalosťami (transporty  
  a vyvražďovanie Židov)?

www.puzzlepamatinaroda.sk

zdroj: originál nemeckého plánu útoku na  Sovietsky zväz   
www.bundesarchiv.de/, sk.wikipedia.org
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 1. Kam zamierili Eli s otcom a sestrou po oslobodení z pracovného  
  tábora v Seredi? Prečo?

Úlohy k príbehu:

Eli s otcom a so sestrou v r. 1934,  
zdroj: www.memoryofnations.eu

 2. Prečo skupinu utečencov, o ktorú sa rodina Vaculčiakovcov starala,  
  chceli postrieľať rumunskí vojaci? Čo je to antisemitizmus?

 3. Napíš tri udalosti svetových alebo slovenských dejín, ktoré sa  
  v nahrávkach spomínajú a stručne vysvetli ako ovplyvnili  
  život pamätníka.

Eliho obraz chatrče,  
v ktorej sa ukrývali počas SNP,  

zdroj: www.memoryofnations.eu

Eli (vpravo) so sestrou v roku 1932, 
 zdroj: www.memoryofnations.eu
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 1.  Je príjemné ráno vstať, nájsť si na stole raňajky a pripravenú desiatu do školy. Avšak Eli a Esti v jednom  
  okamihu ostali sami, keďže mama im už zomrela a otec musel odísť kvôli strachu z transportov  
  a oni sa museli postarať sa sami o seba, aby prežili.  

  Tvoja úloha:  
  Nasledujúci týždeň budeš vstávať ráno ako prvý a pripravovať pre všetkých členov tvojej rodiny raňajky.   
  Zhrň,  ako všetci reagovali na tvoju iniciatívu a povedz, koľko dní si takto vydržal.

 2. Eli rozpráva o svojej životnej ceste aj cez obrazy, ktoré maľuje. 

  Tvoja úloha:  
  Prebuď v sebe dušu umelca a prostredníctvom akéhokoľvek umeleckého prostriedku (maľba, báseň,  
  pieseň, koláž, resp. tanec, video…), vyjadrí na základe svojich skúseností, pocitov a zážitkov, čo pre Teba  
  znamená dar, o ktorý mnohí počas holokaustu prišli, ktorým je ŽIVOT.

 3. Pohorie Malá Fatra bola pre nášho hrdinu jeho druhým domovom. Mnohí ľudia sú tak posadnutí  
  cestovaním po iných krajinách, že zabúdajú na krásy vlastnej domoviny. 

  Tvoja úloha:  
  Počas najbližších prázdnin, či voľného víkendu, vezmi svoju rodinu alebo kamarátov do Malej Fatry,  
  nech už si s ktoréhokoľvek konca Slovenska a urob výstup na Malý a Veľký Rozsutec alebo do tvojho  
  najbližšieho pohoria.

Projektové úlohy:
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