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Zuzana Petreje
(*1923)

Faktografické otázky

Pracovný list
pre SŠ

vypočujte
podcast

prečítajte
príbeh

 1.  Zuzanin otec, tak ako mnoho iných Slovákov, odplával na „šife“ do Ameriky za lepším životom. On sa síce  
  vrátil naspäť, no mnoho z jeho spolupútnikov v zahraničí ostalo. Mnoho Slovákov i teraz odchádza a žije  
  v zahraničí. Na základe relevantných zdrojov si vytvor pomyselný rebríček TOP 5 krajín, v ktorých je  
  najväčšie zastúpenie Slovákov.
  

Krajina Odhadovaný počet Slovákov

https://puzzlepamatinaroda.sk/ziak-ss-filmy-a-podcasty/zuzana-petreje-1923-3/
https://www.pametnaroda.cz/sk/petreje-zuzana-1923
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 2. „Pétepáci“, tak nazývali nepriateľov národa slúžiacich v Pomocných technických práporov, kde sa dostal  
  i manžel Zuzany Petreje, Alfonz. V rokoch 1950 – 1954 postupne vznikali po celom Československu. Zisti,  
  kde všade takéto prápory PTP počas socializmu vznikali a zaznač ich do obrysovej mapy Československa.

 

 3. Liptovská Kokava, v ktorej žila Zuzana, bola vďaka svojej polohe ihneď v centre diania Slovenského  
  národného povstania. Povstanie síce bolo vojensky neúspešné, avšak pre budúcnosť Slovenska i celého  
  Československa, znamenalo veľmi veľa. Napíš, aký bol význam SNP a aké posolstvo nám zanechalo. 
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Úlohy vzťahujúce sa k príbehu:

 1. Zuzanin otec sa rozhodol podobne ako mnohí odísť pracovať do Ameriky. Slováci boli v danom období  
  po Íroch druhou najväčšou prisťahovaleckou skupinou. Popremýšľaj o tom, čo motivovalo toľko mužov  
  a neskôr i celých rodín k emigrácii? Vyhľadaj na internete a v knihách a napíš, aký osud čakal  
  Slovákov v USA.

         

  

         

  

     

  Slovenskí emigranti v USA, anglicko-slovenský slovník. zdroj: www.plus7dni.pluska.sk

 2. Zuzana počas SNP pomáhala partizánom ako „spojka“, no zároveň sa ich rodný dom stal útočiskom pre  
  partizánov. Takéto konanie bolo mimoriadne odvážne ale i nebezpečné. Dopíš k obrázku čo skrývala  
  v sude počas domovej prehliadky nacistami?
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 3. Ako sa volal partizánsky oddiel, v ktorom pôsobila pani Zuzana?  Zuzana zastávala úlohu takzvanej  
  „spojky“ napíš čo bolo náplňou jej práce? 

  
  

  

  
 
  

  Zuzana Petreje v 60. roky 20.st. stretnutie s priateľmi z partizánskej družiny. 
  Zdroj: www.pametnaroda.cz/sk/

 4. Pani Zuzana v príbehu spomína na dve nebezpečné situácie kedy sa počas SNP bála o svoj život. 
  Priraď správne k obrázkom ich názov. 

   

        

  Zdroj: TASR/Oliver Andráš

  

        

  Zdroj: www.muzeum.sk
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Projektové úlohy:

 1. Pani Zuzana patrila k aktívnym ženám. Patrila k členkám rôznych organizácií: Slovenský zväz žien,  
  Červený kríž, Slovenský zväz protifašistických bojovníkov. Aj v Tvojej obci, meste, žijú určite podobné  
  silné a aktívne ženy.

  Tvoja úloha: 
 
  – Nájdi  aspoň jednu aktívnu ženu v mieste, kde žiješ, oslov ju, ak je možné, spracuj jej príbeh, skúsenosti  
   a prínos pre komunitu. Postupuj podľa časti Zachráň príbehy na www.puzzlepamatinaroda.sk 

 ✓ – Zvoľ si formu spracovania spôsobom, aký ti vyhovuje (napr. príspevok na web obce, mesta, na fb,  
   článok do miestnych novín, nástenka, výveska v obci..).
 
 ✓  – Ak je to možné, zapoj tvoju hrdinku alebo pamätníčku do prezentácie jej aktivít a skúseností,  
   napr. v tvojej škole, v MŠ, ZŠ, príp. miestnej organizácii Klubu dôchodcov a pod.
 
  

 

  Pamätná medaila Zuzane Petreje od Slovenského zväzu žien, Slovenského červeného kríža, k príležitosti 60.výročia SNP,  

  Cena obce Opatovce nad Nitrou, Zdroj: www.pametnaroda.cz

 2. „Lebo keď ide o dobro, neexistujú alternatívy..“, „Vždy treba pomôcť, keď si to sloboda žiada“, „Pomôcť  
  druhým a byť tu pre druhých..“ to sú výroky, životné mottá pamätníčky. Platí to aj v súčasnosti? Ako viete  
  naplniť tieto odkazy?

  Tvoja úloha: 
 
  – Diskutujte so spolužiakmi o odkazoch pani Zuzany, dohodni sa s učiteľom, na akom predmete by ste  
   diskusiu mohli zrealizovať  

  – Spracujte odkaz do podoby plagátu, príp. ho spracujte vlastným spôsobom.

  – Neostaňte len pri diskusii, hľadajte podnety v spoločnosti, v globálnej alebo slovenskej a zapojte sa do  
   iniciatív, ktoré reflektujú odkaz našej pamätníčky.

  – V súčasnosti odvážnych, statočných, skromných a angažovaných ľudí ako pani Zuzana nájdeme aj  
   medzi dobrovoľníkmi. Vyhľadaj dobrovoľnícke ponuky v Tvojom okolí a zapoj sa do niektorej z nich  
   prípadne príď s vlastnou dobrovoľníckou iniciatívou (užitočný link: www.dobrovolnickecentra.sk,  
   www.dobrovolnictvo.sk)

https://puzzlepamatinaroda.sk/ziak-ss/

