Pracovný list
pre ZŠ

Pavel
Eli Vago
Faktografické otázky:
1.
		

Z príbehu pána Eliho Vaga zoraď miesta jeho ukrývania a života podľa chronologického poradia
a priraď pojmy, ktoré s miestom súvisia:
vypočujte
podcast

–
–
		

2.

1

pozrite
krátky film

prečítajte
príbeh

Hronček, Sereď, Vrútky, Bytčica, Martin, Izrael, Slovensko, Banská Bystrica
bydlisko starého otca, návrat po roku 1989, rodisko E.Vaga, koncentračný tábor, žalár,
1.vlna transportov, SNP, emigrácia

Aké protižidovské opatrenia začali platiť na Slovensku od roku 1941? Ktoré práva a slobody porušovali?

www.puzzlepamatinaroda.sk

3. Vyhľadaj informácie o iniciatíve: „Spravodliví medzi národmi“.
		
Akú má táto iniciatíva súvislosť s príbehom?

4. Ako rozumieš pojmu propaganda? Podieľala sa propaganda nacistického Nemecka na vysvetľovaní
		
transportov Židov? Stretávame sa aj dnes s propagandou? Kedy? Kde?

zdroj: www.webumenia.sk

Úlohy k príbehu:
1.

Kto to boli gardisti a prečo sa ich Eli so sestrou báli?

2. Koľko rokov mala pani Valika Vaculčiaková, keď sa prvýkrát stretla
		
s rodinou Vagovcov a s ich spoluutečencami? Koľko kilometrov musela
		
prejsť, aby im priniesla zásoby jedla?

Eliho obraz chatrče, v ktorej sa ukrývali
počas SNP, zdroj: www.memoryofnations.eu
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3. Aký má názov expedícia, ktorú Post Bellum SK organizuje, kedy sa uskutoční a o čo v nej ide?
		(iba podcast)

Projektové úlohy:
1.
		

Pavel so svojou sestričkou prežili vďaka pomoci druhých ľudí, ktorí im dali najesť i napriek strachu
z následného trestu. Tebe dnes pri pomoci komukoľvek nehrozí žiaden trest.

		
Tvoja úloha:
		Popremýšľaj a napíš ako by si sa zachoval, keby Ti teraz niekto zazvonil na dvere a požiadal
		
Ťa, aby si mu dal najesť, lebo je hladný?

2.
		
		
		
		

Žiaden Žid nesmel vyjsť na ulicu bez toho, aby bol na svojom odeve
označený hviezdou, ktorú vidíš vedľa na obrázku. Nikto z nás netušil,
že príde čas, kedy každý kto vyjde na ulicu, bude musieť mať na tvári
rúško i keď z dôvodu ochrany zdravia. Mnoho ľudí s tým malo
problémy, najmä v začiatkoch koronakrízy.

		
Tvoja úloha:
		Popíš nám svoje pocity a opíš reakcie, keď si prvý krát musel vyjsť
		
na ulicu s rúškom na tvári.
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3. Eli už ako mladý chlapec stratil matku. Je mnoho detí, ktoré postihol podobný osud a ktoré už nepocítia
		
blízkosť ich lásky.
		
Tvoja úloha:
		Napíš rodičom list, v ktorom im vyjadríš, za čo všetko si im vďačný a čím všetkým sú pre Teba. Ak máš
		
ešte tú možnosť, daruj im ho ako darček k nejakému sviatku a uvidíš reakciu, aký veľký darček si pre
		
nich pripravil.
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