Pracovný list
pre ZŠ

Marta
Szilárdová
vypočujte
podcast

pozrite
krátky film

prečítajte
príbeh

Faktografické úlohy:
1.
		

Kedy sa udiala Viedenská arbitráž? Aký dopad mala táto historická udalosť na život Slovákov?
Čo sa zmenilo po Viedenskej arbitráži?

		

2. Nájdite a vysvetlite význam slova „geto“. Vyskytuje sa aj v dnešnom svete? V akom význame?
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3. Čo si mohli zobrať židovskí občania so sebou do transportov? Aké osobné veci si mohli po príchode
		
do koncentračného tábora ponechať?
		

		

4. Ako prebiehalo každodenné tzv. „triedenie“ väzňov v koncentračnom tábore Auschwitz, Birkenau?
		

5. Čo označovalo slovo „hungermarsch“? Popíš informácie, ktoré si sa dozvedel.
		

Úlohy vzťahujúce sa k príbehu:
1.
		

Stručne vysvetli, ako pani Marta zachránila život svojej sestre počas „hungermarschu“.
Aký je slovenský názov pre túto tragickú udalosť? (podcast aj video)

		

2. Koľko rokov mala sestra pani Marty, keď pracovala na výrobe mín
		
a granátov v trojzmennej prevádzke? Čo jej spôsobili výpary síry? (podcast)
		

		
Marta Szilárdová v mladosti,
zdroj: www.memoryofnations.eu
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3. Čo pani Marta označila za najväčší “happy end” vo svojom živote? (video aj podcast)
		

		

Svadobná fotografia Marty Szilárdovej, zdroj: www.memoryofnations.eu

Projektové úlohy:
1.

Celé tri dni trval nekonečný “hungermarsch”, počas ktorého zoslabnutí väzni blúdili krajinou.

		Tvoja úloha:
		
Nájdi si každý deň počas nasledujúcich troch týždňov 1 hodinu čas, aby si sa vybral na prechádzku
		
do prírody, či už so svojimi kamarátmi alebo sám. Skús si popri tom všímať iný život prírody, ktorý
		
na sídlisku, popri ceste či v nákupnom centre nenájdeš.
2. Pri deportáciách si Židia so sebou brali len tie najnutnejšie veci, ktoré im v tábore aj tak vzali
		
a už nikdy ich nevideli.
		Tvoja úloha:
		
Skús sa na najbližších päť dní úplne rozlúčiť so všetkými sociálnymi sieťami, bez ktorých si mnohí
		
nevedia predstaviť život. Dokážeš to? Počas 5 dní si píš denník. Ako sa zmenili tvoje dni?
3. Po návrate z koncentračného tábora sa pani Marta nemohla vrátiť do svojho bytu, ktorý obsadil
		
už niekto iný. Mnoho ľudí i v tejto dobe prišli o strechu nad hlavou. Prechádzkou mestom
		
určite i ty stretneš ľudí bez domova
		Tvoja úloha:
		
Venuj jednému z týchto ľudí trochu jedla, sladkosť, ovocie či akúkoľvek sladkosť, ovocie a napíš,
		
ako zareagovali na tvoju iniciatívu a čo ti povedali.
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