Pracovný list
pre SŠ

Klára
Chlamtáčová
pozrite
krátky film

prečítajte
príbeh

vypočujte
podcast

Faktografické otázky:
1.
		

Ak by ste sa chceli dostať do Maďarska, tak ako manželia Chlamtáčoví, ktoré hraničné priechody
by ste dnes mohli využiť? Zaznačte ich všetky do mapy.

				

>>
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2. Hneď na začiatku príbehu sú spomínaní gardisti.
		
Odpovedz na otázky:
		
		

		
Ako sa volala organizácia, ktorej boli členmi?
		
		
Kto založil túto organizáciu?
		

Aký bol rok vzniku tejto organizácie a rok jej definitívneho zániku?

		

Čo táto skupina ľudí robila? Aké boli jej úlohy?

3. Vysvetli pojem emigrácia. Čo podľa teba toto slovo znamená?

		
		

Úlohy vzťahujúce sa k príbehu:
1. Z ktorej časti životného príbehu pani Kláry vychádza motto príbehu: „Ja nemôžem bez teba žiť a keď
		
nejdeš do Izraela, ja nejdem tiež“ Skús vyhľadať aj iné motto, ktoré na Teba zapôsobilo?
		
		
		
		

2. Kto z rodiny pani Kláry emigroval a v akom čase? Čím bola úspešnosť emigrácie podmienená?
		

3. Pani Klára a jej manžel nečakali na deportácie zo Slovenského štátu nečinne. Až dobrodružne
		
a miestami až neuveriteľne vyznieva ich príbeh, ako sa dostali do maďarského väzenia. Objasni
		
spolužiakom, čo všetko zažili pri snahe vyhnúť sa deportáciám do koncentračného tábora.
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4. Prečo manželov rozdelili v koncentračnom tábore v Seredi? Kam boli deportovaní zo Serede?
		
		
		
		

5. S ktorým koncentračným táborom z príbehu pani Kláry
		
sa spája aj známy príbeh Anny Frankovej?
		

zdroj: https://www.annefrank.org/en/
anne-frank/main-characters/anne-frank/

Projektové úlohy:
1.

Prečítali ste si príbeh, vypočuli podcast, pozreli film o životnom príbehu pani Kláry Chlamtáčovej.

		Tvoja úloha:
		V elektronickej forme (jpg/pdf) vytvor plagát, ktorý by mal propagovať film o skúsenostiach pani
		
Kláry Chlamtáčovej z vojny.

2. Pani Klára dostala od svojho manžela tajný list, ktorým ju chcel povzbudiť, aby sa za každú cenu snažila
		
prežiť. Aj v tvojom okolí sa určite nájde niekto, kto by potreboval povzbudenie.
(Klárin manžel by ju iste najradšej pred transportom povzbudil osobne, ale nemal tú možnosť, tak vymyslel aspoň tajný odkaz.
		

My si možnosť osobného stretnutia často nevážime a skôr si píšeme alebo telefonujeme.)

		Tvoja úloha:
		1. Vymysli spôsob, ako niekomu aspoň na chvíľu vyčariť úsmev na tvári.
			 Napíš, čo si urobil/a a aký to malo efekt.
		2. Zamysli sa, s ktorým tvojím priateľom si sa už dávno nestretol/a osobne a pozvi ho von.
			 Napíš, aký efekt to malo pre vaše priateľstvo.

3. Počas transportu zomrelo len v Klárinom vozni sedem ľudí od smädu a hladu. Veľa z nášho jedla dnes
		
končí v koši len preto, že nevieme odhadnúť, koľko zvládneme zjesť.
		

		Tvoja úloha:
		Skús si dať predsavzatie, že si mesiac nebudeš kupovať sladkosti a ušetrené peniaze daruj ľuďom,
		
ktorí to potrebujú. Ak o nikom takom nevieš, skús si vybrať z výziev na portáli Ludialudom.sk alebo
		www.donio.sk
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