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1. Na súčasnej mape zakresli  
 približné hranice niekdajšieho  
 Rakúsko-Uhorska, ktoré zaniklo  
 v roku 1918. Porozmýšľaj, ktoré  
 súčasné štáty do tohto  
 celku patrili.

Faktografické úlohy:

Pracovný list
pre ZŠ

vypočujte
podcast

prečítajte
príbeh

Eduard Marek
(*1917 – †2022)

https://puzzlepamatinaroda.sk/ziak-zs-filmy-a-podcasty/eduard-marek-1917-%e2%80%a02022-2/
https://www.pametnaroda.cz/cs/marek-eduard-20160614-0
https://www.nationsonline.org/oneworld/map/central-europe-map.htm
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2. V medzivojnovom Československu (1918 – 1938) žili viaceré menšiny. Uveď aspoň 3 z nich. 

 

3.  Uveď kontext tejto karikatúry s názvom „S jedlom rastie chuť“, ktorá vznikla v roku 1935 a jej autorom je  
 Štefan Bednár. Ako sa táto karikatúra dotýkala Československa?

 

 

 

 

 

 

  

Autor: Štefan Bednár. S jedlom rastie chuť, 1935.
Zdroj: www.webumenia.sk/dielo/SVK:SNG.K_12859        

 4. Na časovej osi zaznač jednotlivé udalosti. 

  Nástup komunistickej diktatúry

  Rozpad Rakúsko-Uhorska

  Koniec 1. Československej republiky

  Vznik 1. Československej republiky

  Vznik Protektorátu Čechy a Morava

  Vznik Slovenského štátu

 5. Na fotografiách nájdeš 3 osobnosti. Priraď ku každej meno a zaraď ju do konkrétneho obdobia.  
  Čo majú muži na fotografiách spoločné?

  A) Klement Gottwald

  B) Tomáš Garrigue Masaryk

  C) František Jozef I.

             

1918 1938 1939 1948

Zdroj: sk.wikipedia.org
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Úlohy vzťahujúce sa k príbehu:

1. Pán Eduard Marek prežil všetky štátne zriadenia, ktoré v 20. storočí na našom  
 území fungovali. Uveď chronologicky (od najstaršieho po najmladší)  
 štáty, ktoré zažil.

  

 

2. Pán Marek bol oduševneným skautom po celý život. Prečítaj si jeho príbeh a uveď, v ktorých obdobiach bol  
 skauting na našom území zakázaný. 

 
 

3. Opíš, aké metódy komunistický režim využíval pri dokazovaní „zločinov“, za ktoré bol uväznený aj pán  
 Marek. Boli vtedajšie súdne procesy spravodlivé?

 
 

 
 

 

4. Uveď, aký vplyv malo odsúdenie pána Mareka na jeho rodinu.

 
 

 
 

Zdroj: www.pametnaroda.cz
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1. Pán Marek bol pre mnohých ľudí inšpiráciou a vzorom, a to najmä kvôli svojmu optimistickému prístupu  
 k životu a pokore.

  Tvoja úloha: 
 Uveď 3 osoby, ktoré sú pre teba vzorom, a zdôvodni prečo. Pridaj aj ich fotografie a stručne predstav ich život.

2. Výnimočnosť príbehu pána Mareka spočíva aj v tom, že prežil naozaj dlhý a dobrodružný život.  
 
 Tvoja úloha: 
 V triede sa rozdeľte do skupín (ideálne štyroch) a v skupinkách pripravte komiks zo života pána Mareka. Jeho príbeh  

 rozdeľte do niekoľkých časových rovín (medzivojnové Československo, počas 2. svetovej vojny, po nástupe komunistického  

 režimu, po roku 1989). Každá skupinka spracuje jeho osudy v jednotlivých etapách prostredníctvom komiksu. Využite jeho  

 reálne zážitky, no pri samotnej realizácii neváhajte uplatniť svoju fantáziu. 

 

 
Zdroj: www.pametnaroda.cz

Projektové úlohy:

Na slib padly troje spodky. 
Bílý, červený a modrý, abychom 

mohli mít vlajku.


