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1. Ako si sa dozvedel z príbehu, Mikuláš pochádzal zo židovskej rodiny. Do roku 1942 žili s rodičmi a dvomi bratmi  
 v Topoľčanoch. V lete 1942 bol s rodičmi a jedným bratom deportovaný do pracovného tábora v Novákoch. 

 Možno si netušil/a, že aj na území vtedajšej Slovenskej ľudáckej republiky boli pracovné a koncentračné  
 tábory pre Židov a Rómov. Kde, okrem Novák, sa nachádzali ďalšie pracovné a zberné tábory na území  
 Slovenského štátu? Zakresli ich na mape a pripíš k nim počet väzňov, ktorí tam bol uväznení.

Faktografické úlohy:

Pracovný list
pre ZŠ

vypočujte
podcast

prečítajte
príbeh

Mikuláš Bröder

https://puzzlepamatinaroda.sk/ziak-zs-filmy-a-podcasty/mikulas-broder-1928-2/
https://www.pametnaroda.cz/en/broder-mikulas-20181126-0
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2. Po čase sa Bröderovcom podarilo dostať do Banskej Bystrice, centra Slovenského národného povstania.  
 Po obsadení Banskej Bystrice nemeckou armádou utekali Bröderovci pred „pomstychtivými Nemcami  
 a príslušníkmi neslávne známej Hlinkovej gardy“ do hôr. 

 Vysvetli, čo bola Hlinkova garda. Koľko členov mala? Akej národnosti boli jej členovia? Za akým účelom bola  
 vytvorená, kto bol iniciátorom jej vzniku? Čo bolo poslaním a  úlohou Hlinkovej gardy v tej dobe?

 

 

 

 Vybrané jednotky HG nastúpené. Banskej Štiavnici 

3. Mikuláš vo svojom príbehu na viacerých miestach spomína slovo „pogrom“.  
 Vysvetli, čo znamená pojem pogrom? 

 Prečítaj si o Topoľčianskom pogrome, ktorý po vojne zažil Mikuláš aj jeho brat Gejza: aktuality.sk alebo manipulatori.cz. 

 Predstav si, že si Mikuláš a je deň po pogrome, píšeš list svojmu najlepšiemu kamarátovi o tom, čo sa v Topoľčanoch  

 stalo. Napíš list, v ktorom opíšeš, čo sa stalo a ako si sa počas toho cítil. Mohlo by sa podľa teba udiať niečo podobné  

 na Slovensku aj dnes? Argumentuj, prečo áno a prečo nie. 

 

 

 

 Brat Gejza, švagriná a Mikuláš vpravo, Lázně Luhačovice, asi 1946

https://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/do-zbrane-proti-pucistom-snp-potlacala-aj-hlinkova-garda
https://www.aktuality.sk/clanok/304529/hrozny-cin-slovakov-desi-dodnes-zidov-zmlatili-a-okradli-este-aj-po-vojne/
https://manipulatori.cz/pribeh-povalecneho-nasili-topolcansky-protizidovsky-pogrom-1945/
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Úlohy vzťahujúce sa k príbehu:

1. Kto som? Napríklad: som zo Slovenka, som žena, som dcéra, som učiteľka, som katolíčka, som priateľka,  
 viem hrať na klavíri, som bežkyňa, som milovníčka abstraktného umenia a pod. 
 
 Pozorne si prečítaj Mikulášov príbeh a skús nájsť čo najviac odpovedí na otázku, kto je Mikuláš.  
 Vo dvojici porovnajte svoje zistenia.  

 

    

    Mikuláš v uniforme Červenej armády 
ako jej príslušník, 1945    

Mikuláš prvý zľava s kamarátmi. Vedľa neho Kornfeld, ďaľší Robi Buchler, dre-
piaci prvý Dezider Šimko, Topoľčany, asi 1946 

 

 
Výlet na Masadu, Dáša (manželka) zľava, Mikuláš uprostred, asi 1953 

   
Rodina v kibucik Lehavot Chaviva, asi 1953
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2. Pozorne si prečítaj Mikulášov príbeh a vytvor mapu, kde zaznačíš miesta dôležité v jeho živote od narodenia  
 v Lučenci až po starobu v Prahe. Na tejto mape by si mal/a mať zaznačených minimálne 5 rôznych miest.  
 K vyznačeným miestam môžeš pridať výstižné symboly, obrázky.  
 
 

3. Pozorne si prečítaj Mikulášov príbeh. Predstav si, že si Mikuláš v roku 1946, vojna skončila, máš 18 rokov  
 a stojíš pred obrovskou životnou dilemou – zostať na území Slovenska alebo odísť do Izraela? Nápiš si pre  
 a proti a skús sa rozhodnúť, čo by si urobil/urobila ty. Zdieľaj s ostatnými.

            

            

 
         

Mikuláš druhý zľava so židovskými priateľmi,  
prvá zľava Renka – vzdialená príbuzná, Topoľčany asi 1946
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1. Z Mikulášovho príbehu si sa dozvedel/a, že keď mal Mikuláš 16 - 17 rokov pridal sa k partizánom. Nitrianska  
 partizánska brigáda, v ktorej pôsobil, dostala rozkaz prekročiť 13. februára 1945 rieku Hron  
 a pridať sa k sovietskej Červenej armáde. 

 Prechod bol mimoriadne ťažký, voda ľadová a hlboká, člny iba dva, koní málo. Mnohí prechádzali v reťazi  
 držiac sa za chvost koňa. Rozliehalo sa zúfalé volanie o pomoc. Vyše 60 partizánov sa utopilo v ľadových  
 vlnách Hrona. Mikulášovi sa podarilo prežiť a bojoval ďalej. 

  Tvoja úloha: 
 Pusti si doma ľadovú sprchu a skús v nej vydržať bez prestania aspoň 5 minút. Popíš, ako si sa cítil/a. Skús si predstaviť,  

 ako sa vtedy asi musel cítiť Mikuláš. So svojimi pocitmi sa podeľ so spolužiakmi, rodičmi, kamarátmi.

 

Pozostatok partizánskeho bunkru, kde sa Mikuláš ukrýval, asi 1946

2. Pozorne si prečítaj Mikulášov príbeh. Okrem iného sa dozvieš, že Mikuláš s bratom Gejzom boli jediní  
 z Bröderovcov, ktorí prežili druhú svetovú vojnu. 
 
 Tvoja úloha: 
 Predstav si, že už v tej dobe mali ľudia mobilné telefóny s dátami. Pomocou stránky https://ifaketextmessage.com  

 vytvor SMS konverzáciu medzi Mikulášom a Gejzom počas Druhej svetovej vojny, keď boli od seba odlúčení. 

 V tejto konverzácii by mali zaznieť aspoň 3 udalosti, ktoré sa udiali v Mikulášovom živote počas vojny. Správy,  

 ktoré vytvoríš, ulož ako print screeny na USB alebo pošli ako fotky tvojmu vyučujúcemu.

Projektové úlohy:


