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Mária 
Matejčíková

 1. V roku 2017 dostala pani Matejčíková Cenu pamäti národa. O aké ocenenie ide a kto ho udeľuje?  
  Čo si myslíš, prečo sa galavečer odovzdávania tejto ceny koná vždy práve 17. novembra?

  

 2. Rodina pani Márie Matejčíkovej pomáhala prenasledovanému kňazovi. Okrem nich však komunisti  
  prenasledovali tiež rehoľníkov a rehoľníčky. V tejto súvislosti sa uskutočnila „Akcia K“ známa tiež ako  
  „barbarská noc“. Zisti a napíš, kedy sa odohrala a čo bolo jej cieľom?

  

 3. V dobovej nahrávke, ktorá bola vložená v podcaste, sa spomína únor (február) 1948. Aká udalosť sa  
  v socialistickom Československu oslavovala vždy 25. februára?

  

Faktografické otázky:

Pracovný list
pre ZŠ

vypočujte
podcast

prečítajte
príbeh

https://puzzlepamatinaroda.sk/ziak-zs-filmy-a-podcasty/maria-matejcikova-1931-2018-5/
https://www.pametnaroda.cz/sk/matejcikova-maria-20160326-0
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 4. Kto to je politický väzeň?

  

 1. Z akého dôvodu pani Mária ani po rokoch neznášala cestu autom. Čo jej pripomínala? 

  

 2. Príbeh pani Márie bol ovplyvnený nevydareným útekom skupiny ľudí do Rakúska. Zisti z príbehu  
  čo najviac informácií o tomto úteku  (kedy sa konal, kto sa ho zúčastnil, aký bol jeho výsledok).  

  

 3. Doplň informácie z príbehu:

  Mama pani Márie, ................................................................................., pomohla Štefanovi Koštiaľovi, ktorý patril  
  ku skupine .............................................................................................................................................................................. .  
  Dôvod, prečo tak urobila bol ............................................................................................................................................. .  
  Za túto pomoc bola potrestaná mama trestom .......................................................................................................... .  
  Mária bola potrestaná za............................................................ trestom ...................................................................... .

 4. Čo prežívala pani Mária vo väzení? Porozmýšľaj, čo jej pomáhalo prežiť roky nespravodlivého väznenia,  
  vypočúvania  a ubližovania. Zakresli jej časť života, ktorú prežila vo väzení  
  (miesta, dôležité dátumy, stretnutia).

  

  

Úlohy vzťahujúce sa ku príbehu:

ilustračné foto, zdroj:radiozurnal.rozhlas.cz
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 5. Opýtaj sa rodičov, starých rodičov, ako si spomínajú na obdobie socializmu. Mohli slobodne cestovať  
  do krajín západnej Európy? Poznali niekoho, komu sa podaril podobný útek, ako v príbehu? 

  

Projektové úlohy:

 1. Pani Matejčíková je veľmi rada, že čas neslobody, keď nemohla cestovať je preč a dnešní ľudia môžu  
  vycestovať do zahraničia. 

  Tvoja úloha:  
  Ak si bol už mimo Slovenska, napíš čím ťa najviac ohúrila alebo sklamala navštívená krajina a čo bolo  
  v nej iné ako u nás. Nezabudni na fotky. Ak si mimo Slovenska ešte nebol/a, napíš, čo očakávaš od svojej  
  vysnenej krajiny, ktorú by si raz rád navštívil.

 2. Naša pamätníčka sa nerada vozí autom, keďže jej to pripomína nepríjemnú minulosť. Auto, ktoré je pre  
  mnohých samozrejmosťou, používame i na presun na miesta, ktoré sú od seba vzdialené len pár  
  minút chôdze.  

  Tvoja úloha: 
  Počas nasledujúcich dvoch týždňov si vyber jednu bezpečnú trasu, ktorú pravidelne absolvuješ tak,  
  že ťa príbuzní vozia autom. Teraz ju musíš zvládnuť iným spôsobom - pešo, bicyklom, korčuľami, vlakom,  
  autobusom, hromadnou dopravou… Počas tejto zmeny napíš, čo iné si zažil počas tohoto cestovania  
  a čo iné si si mohol všimnúť v okolí, čo ti rýchla cesta autom neumožňuje.

 3. “Päť rokov? To vydržím. Čo je to oproti celému životu?”  

  Tvoja úloha: 
  Ty budeš mať len päť dní na to, aby si zo svojho života vylúčil sledovanie televízie. Napíš, ako a či si to  
  zvládol a čo si robil v čase, kedy by si zrejme pozeral televíziu. Čo ti tento čas priniesol a čo vzal?


