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 1. Na mape bojov SNP vyznač obec Liptovská Kokava (pomôže ti výsek mapy Slovenskej Republiky):

Výsek mapy Slovenskej republiky: 

 
 Zamysli sa nad tým, prečo práve obec Liptovská Kokava bola výrazným centrom pomoci partizánskym  
 jednotkám. Ako bežní ľudia pomáhali partizánskym jednotkám? Uveď aspoň tri spôsoby: 

 1) 

 2) 

 3) 

Faktografické otázky
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 2. V príbehu sa dočítame, že obec Liptovská Kokava bola oslobodená dňa 03. 02. 1945.
  Pracuj s internetom a knihami a zisti, kedy bola oslobodená tvoja rodná obec, či mesto.  

  Moje rodné mesto bolo oslobodené dňa:   
 
  Ku každému slovenskému mestu správne priraď dátumy ich oslobodenia:
  Prezradíme, že osloboditeľské vojská postupovali z východného Slovenska na západ:

  
1.  Bystrica a)    26. 11. 1944

2.  Košice b)    19. 01. 1945

3.  Bratislava c)    27. 03. 1945

4.  Humenné d)    01. 04. 1945

5.  Trnava e)    04. 04. 1945

 3.  Po prečítaní príbehu, už budeš poznať všetky pojmy. Ak správne vyriešiš tajničku, ukáže sa ti charakterová  
  vlastnosť, ktorá pamätníčke Zuzane Petreje rozhodne nechýbala:

  

1

2

4

5

6

            3

  1. najpočetnejšia etnická a jazyková skupina v Európe, obýva najmä východnú, južnú a strednú  
   Európu, patria k nej aj Slováci

  2. organizovaný odpor určitej časti civilného obyvateľstva proti vládnúcemu režimu  alebo okupácii

  3. názov pre medzinárodné hnutie, cieľom hnutia je chrániť životy, zdravie, dôstojnosť a znižovať  
   utrpenie ľudí v núdzi, jeho členkou bola aj Zuzana Petreje 

  4. mesto, ktoré sa stalo centrom SNP 

  5. historická veda, dejiny 

  6. člen neregulárnych ozbrojených síl zložených prevažne z domáceho obyvateľstva
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Úlohy vzťahujúce sa k príbehu:

 1. Možno je pre teba prekvapením, že do Slovenského národného povstania (SNP) sa zapájali nielen muži,  
  ale aj ženy. Zuzana bola jednou z týchto žien. 

  Nájdi v Zuzaninom príbehu aspoň 3 spôsoby akými Zuzana pomáhala v SNP: napr. Zuzana nosila  
  partizánom jedlo. 

  1.          
  2.   
  3.   

  Keby si mohol/mohla, zapojil(a) by si sa aj ty do bojov SNP?  
  Ak áno, akú rolu, činnosť by si najradšej mal na starosti?  
  Ak nie, prečo by si sa rozhodol/rozhodla nezapojiť? 
 

  

  

  

  

  

 2. Zuzana sa ocitla počas Slovenského národného povstania mnohokrát v ohrození života. Kedy podľa  
  teba pani Zuzana preukázala najväčšiu odvahu? Prečo? Zamysli sa nad tým, kedy si ty sám/sama vo  
  svojom živote preukázal(a) odvahu? 

  
         

  

 3. Napíš 3 veci, ktoré máš so Zuzanou spoločné (napr. „Tiež pochádzam z dediny“) a 3 veci, ktoré máte  
  rozdielne („Zuzana pomáhala  partizánom počas SNP, ja nie.“): 

  Spoločné: 

  1.   
  2.   
  3.   
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  Rozdielne: 

  1.   
  2.   
  3.   

 4. Vyber jeden z obrázkov, ktorý podľa teba najlepšie vystihuje Zuzanin život po tom, ako skončila vojna  
  a vysvetli prečo:
  
  

1. 2. 3. 4. 5. 6.

  
  Myslím, že Zuzanin život najlepšie vystihuje obrázok č. , lebo 
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Projektové úlohy:

 1. Pani Zuzana strávila detstvo a mladosť ťažkou manuálnou prácou. Po smrti otca musela pomáhať  
  starnúcej matke v snahe uživiť rodinu.

  Tvoja úloha:  
  Počas nasledujúceho týždňa pomáhaj svojim rodičom, prípadne starým rodičom s domácimi prácami  
  (umyť riady, povysávať, utrieť prach, poliať kvety, vyniesť smeti, nakúpiť...). Ak svojim rodičom pomáhaš  
  bežne, skús pomôcť niekomu inému (z rodiny, susedom, spolužiakovi...). Porozprávaj o tom, ako bola tvoja  
  pomoc prijatá a aký si mal z toho pocit.
 

 2. Po vypuknutí Slovenského národného povstania bol Zuzanin starší brat Matej ako skúsený vojak Slovenskej  
  armády zaradený k tvoriacej sa partizánskej rozviedke. 

  Tvoja úloha:  
  Opýtaj sa svojich starých rodičov či rodičov na Slovenské národné povstanie. Skús nájsť niekoho, kto sa ho  
  zúčastnil, alebo niekoho takého poznal. Bol odboj aj v tvojom meste/obci? Ako prebiehal? O svojich zisteniach  
  napíš krátku správu a prednes ju v škole na hodine dejepisu. 

 3. Obyvatelia Liptovskej Kokavy poskytovali povstalcom pomoc, hoci tým riskovali svoje životy. Zuzana  
  zásobovala jednotlivé skupiny potravinami a textilom, skladovala vojenský materiál a prenášala dôverné  
  informácie a varovania medzi jednotlivými stanoviskami. Často tiež ošetrovala ranených partizánov  
  priamo v jej rodnom dome. 

  Tvoja úloha:  
  Vyber si jednu inšpiratívnu osobnosť, ktorú obdivuješ za jej činnosť. Predstav ju spolužiakom v krátkom  
  príspevku. Z databázy Pamäti národa (https://www.pametnaroda.cz/cs) si vyber jednu osobnosť / hrdinský  
  čin z obdobia druhej svetovej vojny a porozprávaj o nej / ňom spolužiakom. 

  Prečo si ľudia majú navzájom pomáhať? Napíš svoj názor. 
 
  


