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1. Vyhľadaj a doplň správne mená, prípadne historické udalosti k fotografiám:

 A) Ide o udalosť:  B)   Meno politika: 

  Autor známej fotografie je:         Jeho úloha v našich dejinách: 

         
                

                

 C) Meno politika: 

  Čím bol známy: 

Faktografické úlohy:

Pracovný list
pre ZŠ

vypočujte
podcast

prečítajte
príbeh

Darina Kárová

https://www. kultura.sme.sk
https://www.upn.gov.sk
https://puzzlepamatinaroda.sk/ziak-zs-filmy-a-podcasty/darina-karova-1951-2/
https://www.pametnaroda.cz/sk/karova-darina-20190912-0
https://aktuality.sk
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2. V životnom príbehu dramaturgičky Dariny Károvej sa spomínajú rôzne dátumy a roky, ktoré boli významné  
 pre jej životný príbeh. Tvojou úlohou bude k týmto rokom doplniť:

1. S akým režimom v našej krajine sa spája uvedený rok (napr. totalita, socializmus, demokracia,...atď.)

2. S akým významnými udalosťami sa spája uvedený rok (napr. obdobie Pražskej jari, okupácia, normalizácia,...atď.)

 a) 1951  

 b) 1989  

 c) 1974  

 d) 1977  

 e) 1968  

    

 ilustračný obrázok: www.zurnal.pravda.sk/fotogaleria/, www.teraz.sk

3. Chronologicky zoraď revolučné novembrové udalosti 1989 týkajúce sa divadla, v ktorom pamätníčka  
 pôsobila v tomto období. Informácie hľadaj v príbehu.

• Akú úlohu zohrala pani Kárová v týchto udalostiach?

 

 

   

 ilustračný obrázok, www.tyzden.sk, www.nitrianskyhlasnik.sk

https://www.pametnaroda.cz/sk/karova-darina-20190912-0
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2. Pani Darina založila významný divadelný festival. V jej príbehu vyhľadaj odpovede na nasledujúce otázky:

1.  Aký je názov festivalu a v ktorom meste prebieha?

2. Od ktorého roku existuje tento festival?

3.  Aké aktivity zahŕňa festival?

Pri hľadaní odpovedí Ti pomôže podcast alebo príbeh v databáze Pamäť národa.

 

 

 

    

 zdroj: www.nitrafest.sk

Úlohy vzťahujúce sa k príbehu:

1. Ako spomína pani Darina na Antichartu v roku 1977? 

1.  Vysvetli pojem Charta 77 a Anticharta. Použi dostupné overené informačné zdroje.

2. Z príbehu pamätníčky posúď, ako prežívala toto obdobie a aké to malo pre ňu ďalšie následky?

 

 

   

 zdroje: www.pametnaroda.cz/cs/, www.tyden.cz

https://open.spotify.com/episode/1gDFjp2SrTQByYeiOYMBCd?si=a1e9458aedc14b64
https://www.pametnaroda.cz/sk/karova-darina-20190912-0


www.puzzlepamatinaroda.sk 4

3. V akej profesii pôsobila pani Darina? 

1.  Z príbehu vyhľadaj všetky miesta, kde pôsobila. 

2.  Sformuluj, aký má podľa teba  spoločenský a umelecký prínos život a profesijná kariéra pani Dariny Károvej.

 Pomôž si podcastom alebo príbehom v databáze Pamäť národa

    

 zdroj: www.mynitrasme.sk

1. Tvoja úloha: 
1.  Vyhľadaj informácie o významnom ocenení „Rád Ľudovíta Štúra“. 

2. Zisti, kto ho odovzdáva.

3. Uveď, za aké zásluhy je udeľované toto ocenenie.

4. Over, či bola ocenená aj pani Kárová. Ak áno, za aké zásluhy a v ktorom roku?

 

  zdroj: www.dab.sk/aktuality/

2. Určite si mnoho počul o období socializmu v našej histórii.
 
 Tvoja úloha: 

1.   Porozprávaj sa s rodičmi, starými rodičmi, ako spomínajú na život v socializme. Pozrite si fotografie  

z toho obdobia, porovnaj svoj život a život rodičov. Zistenia si zapíš.

2. Následne si v triede porovnajte Vaše  zistenia so spolužiakmi 

3. Vyberte si jeden príbeh (pracuj sám, prípadne v menšej skupine) a spracuj ho podľa návodu na stránke 

4. Prezentuj na hodine postup dokumentovania, prípadné zaujímavé zistenia, fotografie.

  

Projektové úlohy:

https://puzzlepamatinaroda.sk/ziak-zs-dokumentaristi/kto-je-pamatnik-pamatnicka/
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3. V súčasnosti sa čoraz častejšie stretávame s pojmom občianska angažovanosť.  
 Aj pamätníčka Darina Kárová reprezentuje tento pojem.
 
 Tvoja úloha: Diskutuj so spolužiakmi:

1. Čo znamená byť občiansky aktívny?

2. V akých oblastiach života spoločnosti by si sa chcel angažovať?

3. Týka sa občianska angažovanosť aj mladých ľudí?

4. Vyhľadaj organizácie, zoskupenia, mladých lídrov, ktorí podporujú občiansku angažovanosť.

5. Pozri si dokument o medzinárodnej aktivite študentov v oblasti klímy –> TU

   

  zdroj: www.dafilm.sk, www. icm.sk 

https://dafilms.sk/film/10933-az-budu-velka-chci-byt-nazivu

