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Edita Grosmanová
(*1924 – † 2020)

 1. Ako si vysvetľujete častý názor, že „všetci Židia boli bohatí“? Súhlasíte s ním?  
  Pomôžte si príbehom z podcastu.

  

 2. Čo boli tzv. „norimberské zákony“ (Zákon o ríšskej vlajke, Zákon o ríšskom občianstve, Zákon o ochrane  
  nemeckej krvi a nemeckej cti)? V čom konkrétne obmedzovali norimberské zákony Židov? Poznáte  
  podobný zákon, ktorý platil na Slovensku počas Ľudáckej Slovenskej republiky?
 
  

  

Faktografické otázky:

Pracovný list
pre ZŠ

vypočujte
podcast

prečítajte
príbeh

pozrite
krátky film

zdroj: www.moderni-dejiny.cz

https://puzzlepamatinaroda.sk/ziak-zs-filmy-a-podcasty/edita-grosmanova-1924-%e2%80%a0-2020-2/
https://www.pametnaroda.cz/sk/grosmanova-edita-20170326-0
https://www.pametnaroda.cz/sk/grosmanova-edita-1924
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 3. Porovnajte život Židov na Slovensku pred 2.svetovou vojnou a po jej vypuknutí. Ktoré udalosti u nás  
  a v okolitých krajinách najviac zapríčinili výrazné zmeny v postavení Židov?

  

          

 4. Vysvetlite pojmy: arizácia, holokaust, gestapo, anšlus, arbitráž.

  

Úlohy vzťahujúce sa k príbehu:

 1. Výročie akej smutnej udalosti v slovenskej histórii si pripomíname 25. marca? Napíš tri informácie,  
  ktoré si o tejto udalosti v podcaste zachytil/a.

  

zdroje: www.edah.sk, www.uzzno.sk, www.upn.sk

Zo spomienkovej udalosti pri príležitosti umiestnenia pamätnej tabule 
na bývalom zbernom mieste dievčat pred prvým transportom. 

Zdroj: www.memoryofnations.eu
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 2. Akú chorobu musela pani Edita napriek bolestiam tajiť, aby ju neposlali na smrť?

  

      

        

Celá rodina, Edita vľavo hore 
s vyplazeným jazykom. 

Zdroj: www.memoryofnations.eu

 3. Autorom akého filmu je manžel pani Edity Grosmanovej? Zisti a napíš, o čom tento film je.

  

  

        

S manželom Ladislavom.
Zdroj: www.memoryofnations.eu

Projektové úlohy:

 1. Edita Grosmanová dospievala v malebnom mestečku Humenné neďaleko Vihorlatských vrchov.

  Tvoja úloha:  
  Pozývame Ťa, spolu s tvojimi rodičmi na prehliadku tohto mesta a na výstup časti týchto vrchov,  
  na Sninský kameň. Pre lepšie uchovanie spomienok si vytvor fotodokumentáciu.
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 2. Editka si ako dievča zarábala sušením lipového kvetu a jeho predajom. V našej uponáhľanej dobe  
  plnej energetických nápojov a “sladkých” vôd už mnoho ľudí zabudlo na silu rannej šálky čaju.

  Tvoja úloha:  
  Počas roka sa pokús zaobstarať si sušené lístky či plody rôznych liečivých rastlín a každé ráno si urob  
  čas na jednu šálku bylinkového čaju. 

 3. „Raj na Zemi“, tak opísala pani Edita svoje detstvo.

  Tvoja úloha: 
  Porozmýšľaj a opíš svoj doteraz najkrajší zážitok, chvíľu či emóciu, ktorú si zažil/a a ktorá ti navždy  
  ostane v pamäti.


