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Pracovný list pre ZŠ 

www.puzzlepamatinaroda.sk

Alexander Bachnár
(1919 – 2019)

vypočujte
podcast

 

prečítajte
príbeh

https://skpodcasty.sk/podcasty/pribehy-20-storocia/epizoda/alexander-bachnar-deportovat-sa-nedame-budeme-sa-branit-2/
https://www.pametnaroda.cz/sk/bachnar-alexander-1919
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Faktografické úlohy:

1. Alexander Bachnár bol posledným žijúcim veliteľom slávnej židovskej jednotky bojujúcej v Slovenskom národnom 
povstaní. Skupina sa zrodila v koncentračnom a pracovnom tábore Nováky, tajne zhromažďovala zbrane a udržiavala 
kontakty s partizánmi v okolí. Po vypuknutí SNP sa 600-členná rota pridala k partizánom.

Tvoja úloha:
A.   Popíš cestu povstaleckej jednotky pod vedením Alexandra Bachnára po zapojení do bojov SNP 
 a zaznač do mapky  miesta, kde jeho skupina operovala.

B.   Na fotografii je obec, ktorá počas SNP nebola obsadená Nemcami, ale za pomoc partizánom ju neskôr  Nemci   
 takmer celú vypálili. Ako sa volá táto obec? Aký bol jej význam počas SNP?

C. Aj v príbehu pána Bachnára má toto miesto významné postavenie. Vysvetli prečo. Môže ti pomôcť, ak si vypočuješ  
 nahrávku č. 7 TU.

Zdroj: Dennikn.sk 

Zdroj: Skolske.sk 

https://www.pametnaroda.cz/sk/bachnar-alexander-1919
https://dennikn.sk/blog/1332232/slovenske-narodne-povstanie-2-diel-juhozapadny-smer/
https://www.skolske.sk/clanok/48839/snp-nemci-obsadili-skycov-po-odchode-partizanov-potom-ho-vypalili
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2. Ani po skončení 2. svetovej vojny neskončila nenávisť voči Židom. Dňa 26.10.1945 došlo v Topoľčanoch k pogromu na 
židovských obyvateľoch.

Tvoja úloha:
A. Vysvetli význam slova pogrom.
B. Uveď príklady z histórie, kedy a kde sa odohrali iné pogromy. 
C. Prečo došlo k tejto tragickej udalosti v Topoľčanoch? Odpoveď hľadaj v príbehu pamätníka TU.

3. Vysvetli pojmy, ktoré súvisia s príbehom pamätníka. Pracuj so spoľahlivými zdrojmi:

a) sionizmus ............................................................................................................................................................................................................... 

b) buržoázia ...............................................................................................................................................................................................................

c) komunizmus .........................................................................................................................................................................................................

d) skepsa .....................................................................................................................................................................................................................

e) monster procesy ..................................................................................................................................................................................................

f) ilegálna činnosť ....................................................................................................................................................................................................

g) pracovný tábor .....................................................................................................................................................................................................

Úlohy vzťahujúce sa k príbehu:

1. Počas trvania Slovenského štátu členovia rodiny A. Bachnára neunikli prenasledovaniu motivovanému antisemitizmom. 

Tvoja úloha:
A. V klipe č.2 k príbehu TU spomína pán Bachnár na svoju matku. Aký bol jej osud?
B. Na základe prečítania príbehu a vypočutia podcastu popíš, ako si zachránil život otec Alexandra Bachnára.
C. Kto tajne opustil Alexandrovu rodinu a z akého dôvodu?

Topoľčany pred druhou svetovou vojnou. V tom čase tu žilo asi tritisíc Židov. Zdroj: Dennikn.sk 

https://www.pametnaroda.cz/en/bachnar-alexander-20180608-0
https://www.pametnaroda.cz/sk/bachnar-alexander-1919
https://dennikn.sk/248692/co-urobi-fama-davom-topolciansky-pogrom-proti-zidom-septembri-1945/
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2. Alexander Bachnár sa stal najprv učiteľom, neskôr riaditeľom školy v pracovnom tábore v Novákoch. N apriek tomu, že on 

aj všetci ostatní väzni, vrátane detí, čelili v tábore ťažkým podmienkam, v škole sa mu podarilo dosiahnuť niečo výnimočné. 
„Čím je človek v ťažších podmienkach, tak tým je schopný viac zo seba vydať a toto sa u tých detí veľmi markantne prejavovalo, 
vedeli, že musia niečo dokázať,“ spomína pán Bachnár.

Tvoja úloha:
Na základe vypočutia podcastu odpovedz na otázky: 
a)  Prečo pamätník spomína na školu v tábore ako na fenomén?
b)  V čom bolo výnimočné vzdelávanie detí v tábore? Ako sa o to zaslúžil p. Bachnár?

3. Alexander Bachnár žil naplno. V mnohom je pre nás príkladom, ako sa postaviť zlu a zachovať si slobodu a hodnoty.   
V jeho živote bolo viacero hraničných situácií, kedy sa aktívne postavil zlu.

Tvoja úloha:
A.  Kedy zažil pamätník najväčšiu dehonestáciu, poníženie? Zistíš po prečítaní celého príbehu, prípadne z klipu   
 Modré uniformy TU.
B.  Aké režimy prežil pán Bachnár? V ktorom sa mu dostalo najväčšieho poníženia a v ktorom zažil ocenenie?

           Alexander Bachnár v Povstaní, tretí zľava, so svojimi spolubojovníkmi. Zdroj: Zurnal.pravda.sk

Rodina Bachnárovcov pred Povstaním, približne v roku 1942. 
Alexander v hornom rade tretí sprava.  Zdroj: Zurnal.pravda.sk

Pán Bachnár. Zdroj: Slovensko.rtvs.sk

https://slovensko.rtvs.sk/rubriky/osudy-ktore-pisalo-20-storocie/205695/to-najlepsie-z-osudov-osudy-alexandra-bachnara
https://www.pametnaroda.cz/sk/bachnar-alexander-1919
https://zurnal.pravda.sk/spolocnost/clanok/521880-radsej-zahynut-v-boji-ako-v-plynovej-komore/
https://zurnal.pravda.sk/spolocnost/clanok/521880-radsej-zahynut-v-boji-ako-v-plynovej-komore/
https://slovensko.rtvs.sk/rubriky/osudy-ktore-pisalo-20-storocie/205695/to-najlepsie-z-osudov-osudy-alexandra-bachnara  
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Projektové úlohy:

1. „Zlu sa treba postaviť už pri prvej facke. Holokaust sa nezačal v koncentračných táboroch, ale pri prvej facke, ktorú človek dostal 
bez dôvodu.“ Tieto slová pána Bachnára sú silným odkazom pre súčasnosť.

Tvoja úloha: 
Popremýšľaj a napíš, kto z tvojho okolia by mohol byť pre teba 
vzorom v tom, ako sa postavil nespravodlivosti a ubližovaniu 
iným.

Prezidentka Zuzana Čaputová gratuluje Alexandrovi Bachnárovi k stým 
narodeninám. Foto N – Robert Barca,  zdroj: Dennikn.sk

2. Životný príbeh Alexandra Bachnára je miestami až neuveriteľný. Takou je aj skutočnosť, že sa ho priamo dotýka aj pamätný 
dátum 11. september 2001.

Tvoja úloha: 
A.  Vypátraj, ako súvisí príbeh pamätníka s dátumom 11. 9. 2001. 
B.  Čo sa odohralo 11.9.2001? Aký mala táto udalosť vplyv na globálny svet?
C.  Vyhľadaj k tomuto dátumu overenú informáciu (uveď zdroj) a aj konšpiráciu, hoax, 
      ktorá reaguje   na tento dátum. Porovnaj informácie z overeného zdroja s dezinformáciou, 
      popíš rozdiel.

Alexander Bachnár, foto: Ľuboš Pilc. Zdroj: Zurnal.pravda.sk

3. „Chcem poďakovať pánovi prezidentovi za vysoké vyznamenania. Považujeme to za prejav uznania myšlienok a cieľov, za ktoré 
sme bojovali a usilovali sa ich splniť. Podarilo sa nám to až v roku 1989, kedy sa idey a ciele, za ktoré sme vtiahli do boja, mohli 
začať uskutočňovať,“ vyhlásil za ocenených Alexander Bachnár.

Tvoja úloha: 
A. Aké vyznamenania dostal pamätník A. Bachnár počas svojho života? Pátraj na internete, zisťuj informácie 
 v overených zdrojoch.
B. K akému oceneniu sa viaže jeho príhovor v zadaní otázky?
C. Porozmýšľaj a diskutuj so spolužiakmi o význame slov pána Bachnára.       

Zdroj: Webnoviny.sk

https://dennikn.sk/minuta/1664666/
https://zurnal.pravda.sk/rozhovory/clanok/484623-rovesnik-csr-bol-by-som-za-republiku-polozil-zivot/
https://www.webnoviny.sk/prezident-kiska-vyznamenal-piatich-bojovnikov-za-slobodu/

