Pracovný list
pre SŠ

Mária
Matejčíková
vypočujte
podcast

prečítajte
príbeh

Faktografické otázky:
1.
		
		

Pamätníčka, ktorej príbeh si si vypočul v podcaste, sa narodila v roku 1931 a opustila nás v roku 2018.
Aké udalosti slovenských dejín priamo alebo nepriamo poznačili jej život? Napíš aspoň 5 takýchto
udalostí (názov a dátumové vymedzenie).

		

2. Pani Mária Matejčíková na vlastnej koži zažila väznenie a výsluchy počas 50-tych rokov, dnes známe aj
		
ako „monsterprocesy“. Vyhľadaj si informácie z dostupných zdrojov (učebnice, knihy, internet, filmy,
		
dokumenty) a pokús sa sformulovať definíciu tohto slova. Uveď aj zdroje, z ktorých si čerpal.
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3. Čo to bola „Akcia B“?
		

4. Pani Mária Matejčíková v podcaste spomína procesy s biskupmi. Napíš mená slovenských biskupov,
		
ktorí boli vypočúvaní a väznení počas komunizmu.
		

		
		

Mária so sestrou.

		

Pani Mária Matejčíková
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Mama pani Márie M., Margita Luptáková, väzenský spis

Úlohy vzťahujúce sa ku príbehu:
1.
		

V rozprávaní pani Márie sa spomína meno našej významnej herečky, pani Emílie Vašáryovej.
Spomeň si, čo ich dve spájalo?

		

zdroj: www.zenysostylom.sk

2. V roku 1951 sa začal negatívne odvíjať príbeh pani Márie. Bol ovplyvnený neúspešným pokusom skupiny
		
ľudí o útek. Akí ľudia boli v skupine, kam chceli ujsť a čo bolo ich cieľom? Aké iné skupiny ľudí sa podľa
		
Teba snažili v tom čase o nelegálne prekročenie hraníc a čo riskovali?
		

		

3. Aj pracovná kariéra pani Márie sa menila. V akých zamestnaniach pôsobila
		
a prečo musela prácu meniť? Bola to zmena dobrovoľná?
		
Uvažuj, čo to pre ňu znamenalo.
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4. V dobovej nahrávke, v podcaste odznela propaganda, ktorá označila ľudí ako pani Mária „nepriateľmi
		
ľudu“. Vysvetli, ako tomu rozumieš?
		

		

		
zdroj: http://en.muzeumprahy.cz/

5. V roku 1968 bola pani Mária rehabilitovaná. Zisti, čo to znamenalo. Vypočuj si rozprávanie do konca,
		
kde o tom pani Mária rozpráva. Prečítaj si jej príbeh.
		

		

zdroj: https://www.novezamkyfotoalbum.sk/

6. Zamysli sa nad odkazom pani Márie. Ako mu rozumieš? Vnímaš ho ako aktuálny aj pre Vašu generáciu?
		
Porozprávaj sa o jej myšlienkach s rodičmi, so spolužiakmi, s kamarátmi.
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Projektové úlohy:
1.

”Sloboda”, pojem, ktorý bol počas života v socializme pre mnohých len nič nehovoriacim zhlukom písmen.

		Tvoja úloha:
		
Napíš esej, čo pre teba znamená skutočná “Sloboda”. Prečítaj ju svojim blízkym, spolužiakom, kamarátom.
2.
		
		
		

Naša pamätníčka pani Mária spomína, že pri prijatí do väzenia, kvôli pomoci kňazom, ju úplne vyzliekli
zo šiat a dostala špinavé nepohodlné a ešte k tomu pánske veci. Verím, že oblečenie, ktoré nosíš, je pre
teba pohodlné a krásne, avšak aj v dnešnej dobe je veľa rodín, ktoré si takéto oblečenie nemôžu dovoliť.
Je pred Tebou veľká úloha.

		Tvoja úloha:
		Bez ohľadu na to, či si veriaci alebo nie, zájdi za svojim miestnym kňazom, pastorom či akýmkoľvek
		
správcom cirkevnej obce, pretože ten najlepšie pozná situáciu v oblasti, ktorú duchovne spravuje.
		
Popros ho, nech ťa skontaktuje s rodinou, ktorá to najviac potrebuje a venuj jej jeden odev zo svojho
		
šatníka, ktorý je pohodlný a je “in”.
3. Politickí väzni boli nespravodlivo súdení na základe nepravdivých, ba až vymyslených udalostí. Určite si
		
aj ty už zažil, že niekto v tvojom okolí bol pred kamarátmi či kolektívom neprávom alebo účelovo obvinený,
		
či si na neho niekto niečo vymyslel a ty si vedel, že to nie je pravda.
		Tvoja úloha:
		Porozprávaj, ako si vtedy zareagoval, či si sa nechal strhnúť väčšinou či partiou a radšej si mlčal, alebo
		
si vystúpil i za cenu negatívnej reakcie. Ako by si reagoval dnes?
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