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Naftali 
(Juraj) Fürst

 1. Súčasťou akej skupiny bol Alois Brunner a Adolf Eichmann? Kto bol zakladateľom tejto skupiny a akou  
  činnosťou sa zaoberala?

  

 2. Vrbové, Piešťany, Nové mesto nad Váhom, Bratislava a Sereď boli mestá, ktoré výrazne zasiahli  
  do života pána Naftaliho. Zaznač ich do mapy Slovenska

  

  

Faktografické úlohy:

Pracovný list
pre SŠ

vypočujte
podcast

prečítajte
príbeh

https://puzzlepamatinaroda.sk/ziak-ss-filmy-a-podcasty/juraj-naftali-furst-1932-5/
https://www.pametnaroda.cz/sk/furst-naftali-juraj-20171121-0
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Úlohy vzťahujúce sa k príbehu:

 3. Súčasťou života pána Naftaliho bolo aj v súčasnosti najväčšie sídlisko v našej krajine, ktoré istú dobu  
  nepatrilo pod naše územie. Ako sa volá toto sídlisko? Napíš názov dohody, na základe ktorej bolo  
  sídlisko vyňaté spod územia Slovenska a deň, mesiac a rok jej prijatia.

  

 1. V čom bol odlišný osud rodiny pána Naftaliho po Mníchovskej dohode od iných bratislavských  
  židovských rodín ?

  

 

 2. Na čo slúžil tábor v Seredi a ako sa menila jeho úloha? Kto viedol tábor v Seredi? (známy je jeho výrok:  
  „Židé si zasluhovali zemřít. Byly to odpadky. Kdybych mohl, udělal bych to znovu“). Čím bol známy?

  

  

Foto: Repro Youtube. irozhlas.cz
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 1. Do októbra 1942 bolo z územia Ľudáckej slovenskej republiky vyvezených takmer 58 000 obyvateľov  
  židovského pôvodu, ďalších 13 000 bolo deportovaných po potlačení SNP. To je spolu takmer  
  71 000 ľudí.

  Tvoja úloha:  
  Zisti a napíš, ktoré slovenské mesto má približne takýto počet obyvateľov. Ak také nenájdeš, skús nájsť  
  niekoľko takých slovenských miest, ktorých počet obyvateľov dá spolu približne 71 000  
  (napr. 35 000 + 25 000 + 15 000 obyvateľov).

 2. Pán Naftali (Juraj)  svoj príbeh uzatvára tým, že slovami sa nedá opísať, aký je to pocit dieťaťa opäť  
  stretnúť rodičov po takých strašných zážitkoch.

  Tvoja úloha:  
  Napíš zoznam desiatich vecí, ktoré by ti chýbali, keby tu tvoji rodičia neboli. Nájdi si nejakú príležitosť,  
  aby si sa s nimi o svoje pocity v súvislosti s ich potrebnosťou podelil a prejavil im takto svoju lásku  
  voči nim.

 3. Je príjemné ráno vstať, nájsť si na stole raňajky a pripravenú desiatu do školy. Avšak Naftali a jeho  
  brat v jednom okamihu o toto všetko prišli a po transporte zo Serede sa museli postarať sami  
  o seba a navzájom si pomáhať, aby prežili.

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

Projektové úlohy:

 3. Ako sa volalo podzemné hnutie v seredskom pracovnom a koncentračnom tábore? 

  

známa fotografia, na ktorej je Naftali Fürst,  

zdroj: archív Naftali Fürst

Buchenwald po oslobodení, 

zdroj: archív Naftali Fürst


