
www.puzzlepamatinaroda.sk 1

 1. Kedy a na území akého štátu vznikli prvé koncentračné tábory? Na čo mali slúžiť?

  

 2. Ktoré z nasledujúcich tvrdení opisujú situáciu Slovenského štátu?
  
  a)  mierové spolužitie so susednými štátmi
  b)  demokratický politický režim
  c)  nezávislá zahraničná politika
  d)  vláda jednej strany
  e)  rozvoj školstva a kultúry
  f)  spojenec nacistického Nemecka

>>

Faktografické otázky:

Pracovný list
pre SŠ

vypočujte
podcast

Edita Grosmanová
(*1924 – † 2020)

prečítajte
príbeh

pozrite
krátky film

https://puzzlepamatinaroda.sk/ziak-ss-filmy-a-podcasty/edita-grosmanova-1924-%e2%80%a0-2020-3/
https://www.pametnaroda.cz/sk/grosmanova-edita-20170326-0
https://www.pametnaroda.cz/sk/grosmanova-edita-1924
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 3. Koho sa týkali tzv. výnimky z transportov z nášho územia? Kto ich udeľoval?  
  Z akého dôvodu sa výnimky udeľovali?

  

 4. Uveďte príklad vzbury, povstania, resp. úteku židovského obyvateľstva počas 2. svetovej vojny.

  

  
      

 

  zdroje: www.uzzno.sk, www.moderni-dejiny.cz

 5. Manžel pani Edity Grosmanovej sa preslávil scenárom k známemu filmu. Viete jeho názov a čím  
  sa preslávil? V akom období film vznikol? Malo toto obdobie vplyv na rozhodnutie rodiny  
  Grosmanovej emigrovať?

  

  
      

 

  zdroj: www.csfd.cz

>>
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Úlohy vzťahujúce sa k príbehu:

 1. Koľko rokov mala p. Edita, keď ju odviezli do lágru? V akom roku to bolo? Koľko rokov predtým sa jej  
  život zmenil? Ako?

  

   

               
Fotografia zo spomienkovej udalosti v Poprade pri príležitosti  
75. výročia prvého transportu zo Slovenska. 

Zdroj: www.memoryofnations.eu

 2. Otec pani Edity mal dostať tzv. prezidentskú výnimku. Vyhľadaj na internete, čo to bolo, a uveď aj zdroje,  
  z ktorých si čerpal.

  

  

  
              

Celá rodina, Edita vľavo hore 
s vyplazeným jazykom. 

Zdroj: www.memoryofnations.eu

>>
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 3. Aký je pohľad pani Edity na vojnu?

  

     
  
 

  
              

S manželom Ladislavom  
(vpravo) 

Zdroj: www.memoryofnations.eu

 4. Židovské rodiny v Humennom boli podľa Editiných slov skôr bohaté alebo chudobné? 

  

 5. Čo to je vina preživších?

  

 6. Práca vo zvláštnom komande pri plynových komorách a krematóriách mala pre jeho členov vždy  
  po troch mesiacoch tragický koniec. Aký a prečo?

  

  

>>
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Projektové úlohy:

 1. Sestry Friedmanové sa počas letných prázdnin, tak ako mnoho iných študentov, snažili privyrobiť si.  
  Nasleduj aj ty ich príklad.

  Tvoja úloha:  
  Nájdi si počas letných prázdnin akúkoľvek brigádu a vyskúšaj, ako sa „zarába na chlieb“.

 2. „Ľudia sa nepoučili,“ hovorí pani Grosmanová. 

  Tvoja úloha:  
  Napíš úvahu o tom, čo z minulosti sa podľa Teba opakuje a z čoho sa ľudia vôbec nepoučili. 

 3. V Humennom pribudla tabuľa venovaná manželovi pani Edity Grosmanovej, Ladislavovi.  
  Určite máš vo svojom živote človeka, na ktorého nebudeš chcieť nikdy v živote zabudnúť.

  Tvoja úloha: 
  Ak by si mu mal/a vytvoriť pamätnú tabuľu, ako by vyzerala a čo by si na ňu dal/a napísať?


