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Šmuel Givoni

 1. Uveď deň,  mesiac a rok vzniku Slovenského štátu a meno a priezvisko prezidenta, ktorý bol  
  na jeho čele.

  

 2. Akým heslom začalo Slovenské národné povstanie a v ktorej časti Slovenska sa odohrávali hlavné boje?
 
  

 3. Slovíčko “košér” sa dostalo aj do našich úsloví. Vysvetli, čo znamená, ak povieme, že “niečo nie je košér”.
 
  

  

Faktografické otázky:

Pracovný list
pre ZŠ

vypočujte
podcast

prečítajte
príbeh

pozrite
krátky film

https://puzzlepamatinaroda.sk/ziak-zs-filmy-a-podcasty/smuel-givoni-1923-2/
https://www.pametnaroda.cz/sk/givoni-smuel-20171201-0
https://puzzlepamatinaroda.sk/ziak-zs-filmy-a-podcasty/smuel-givoni-1923-2/
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Úlohy vzťahujúce sa k príbehu:

 1. Ktoré výroky z príbehu pána Šmuela Givoniho sú správne a ktoré nesprávne?

  a)  zapája sa do bojov SNP v Seredi

  b)  po vojne ilegálne emigruje do Izraela

  c)  narodený ako Šmuel Givoni

  d)  dobrovoľne pracuje v tábore v Seredi ako vedúci inštalácie

  e)  rodinný obchod nebol arizovaný

  f)  v Seredi pomáhal zakladať odbojové hnutie

  g)  dobrovoľne ukončil štúdium

 2. Popíšte detstvo, štúdium, záujmy a život rodiny pána Šmuela pred 2. svetovou vojnou. Kto mu vybral  
  budúcu profesiu a z akého dôvodu? 

  

  

               

  
obchod rodiny Salamonovcov pod 
Michalskou bránou v Bratislave

       
Šmuel s mamou a sestrou

      
Plavecký klub Bar Kohba, 
Bratislava

 3. Prečo bol Šmuel dôležitý pre tábor v Seredi? Čo bolo jeho úlohou?
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 4. Akým spôsobom sa mu podarilo pripojiť k SNP?

  

  
      
 5. Šmuel Givoni sa však po čase opäť vracia do tábora v Seredi.  
  Z príbehu zisti, prečo sa tak stalo a ako sa zmenilo jeho  
  postavenie v tábore?

  

  

  

  

Projektové úlohy:

 1. Ako si si určite všimol/la pri počúvaní príbehu, pán Šmuel mal hneď niekoľkokrát takzvané šťastie v nešťastí. 

  Tvoja úloha:  
  Popremýšľaj a povedz, napíš, kedy si niečo podobné zažil ty.

 2. Pán Šmuel Givoni bol hrdý na to, že mu počas SNP prišli pomôcť izraeliti – Židia s ktorými ho spájalo tiež  
  rovnaké vierovyznanie. Ako dobre poznáš svoju rodinu?

  Tvoja úloha:  
  Pokús sa zistiť o svojej rodine čo najviac informácií. Popros rodičov, aby ti pomohli zostaviť váš rodostrom,  
  čo možno najširší. Pomôž si rôznymi zdrojmi (rozhovory, úradné listiny, fotografie, rozprávania blízkych,  
  videozáznamy, zvukové záznamy,...).

 3. Mohlo by sa zdať, že situácia pána Šmuela bola beznádejná. Ako Žid, žijúci v ľudáckej Slovenskej  
   republike nemal práve ružové vyhliadky do budúcnosti. Snažil sa však robiť všetko pre to, aby zachránil  
  seba i ostatných. Niekedy k veľkému riešeniu vedú malé kroky.

  Tvoja úloha:  
  Stojíš pred veľkou výzvou? Napíš jednu vec, ktorú pre jej zvládnutie môžeš urobiť teraz.

falošné doklady,
zdroj: www.memoryofnations.eu


