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 1. Čo to bol Socialistický zväz mládeže?

Faktografické otázky:

 2. Poznáš význam slova disent? Na čo sa vzťahuje v súvislosti s obdobím komunistickej diktatúry  
  v Československu?

 3. Zisti a stručne zhrň, o čo išlo vydavateľom dokumentu Bratislava Nahlas. Uveď zdroje, 
  z ktorých si čerpal.

Pracovný list
pre ZŠ
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pozrite
krátky film

prečítajte
príbeh

vypočujte
podcast

https://puzzlepamatinaroda.sk/ziak-zs-filmy-a-podcasty/juraj-flamik-1957-5/
https://www.pametnaroda.cz/sk/flamik-juraj-20190125-0
https://puzzlepamatinaroda.sk/ziak-zs-filmy-a-podcasty/juraj-flamik-1957-5/


 1. Kto a v ktorom rádiu zverejnil dokument Bratislava／Nahlas?

 1. Juraj Flamík často spomína pojem hodnoty, ktoré sú pre dnešných mladých ľudí rovnako veľmi dôležité.  
  Napíš aspoň 5 hodnôt, ktoré sú pre Teba dôležité. Opýtaj sa rodičov, ako sa ich hodnoty v živote  
  menili a prečo.

Úlohy k príbehu:

Projektové úlohy:

 2. V ktorom roku bol vydaný dokument Bratislava／Nahlas a koľko kusov  
  bol prvý náklad?

 3.  Ktoré dva z dvanástich bodov, ktoré Verejnosť proti násiliu sformulovalo koncom novembra 1989,  
  neboli presadené?
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 4. Juraj Flamík v nahrávke hovorí, že počas protestov 17. a 18. novembra bol na tradičnej turistike  
  s priateľmi a až po návrate domov zistil, aké veľké udalosti sa dostali do pohybu. V podobnej situácii bolo  
  veľa ľudí. Spýtaj sa rodičov, ako si na tieto udalosti spomínajú oni. Popros ich, aby ti povedali aspoň tri  
  udalosti, ktoré v tom čase zaregistrovali. Ak si nepamätajú presný dátum, resp. názov udalosti,  
  spoločne tieto informácie vyhľadajte na internete.
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 2. Aj ochrana prírody a upozorňovanie na jej porušovanie bolo v časoch režimu pred rokom 1989  
  neprípustné a trestané. Dnes mladých ľudí veľmi zaujíma ochrana životného prostredia.  
  Určite patríš k nim aj ty.

  Tvoja úloha:  
  Porozmýšľaj, čo by si vedel urobiť pre ochranu prírody. Zorganizuj brigádu vo svojom okolí, prípadne  
  sa pripoj s rodičmi alebo kamarátmi ku skupine dobrovoľníkov, aktivistov. O celej akcii urob krátky  
  záznam a uverejni ho na sociálnych sieťach, alebo v školskom časopise.

 3. Boj o demokraciu pokračuje v mnohých častiach sveta.

  Tvoja úloha:  
  Pozorne sleduj správy, prípadne zisti z overených zdrojov z internetu, v ktorej krajine nie je demokracia  
  a ľudia žijú v totalite, bez slobody a rešpektovania ľudských práv. Vyber si 1 takú krajinu a porovnaj život  
  v nej so životom u nás. O zisteniach diskutuj so spolužiakmi.
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Poznámky:
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