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Pracovní list: Útěky a emigrace
1. Zamysli se a doplň následující věty tak, aby byly pro tebe pravdivé.
V životě je pro mě nejdůležitější
Svoboda je
Domov je pro mě
Chce se mi utéct, když
V životě jsem se setkal s nespravedlností, když

2. 	Po zhlédnutí filmu o Luboši Jednorožcovi zkus stejné věty doplnit z jeho pohledu.
V životě je pro mě nejdůležitější
Svoboda je
Domov je pro mě
Chce se mi utéct, když
V životě jsem se setkal s nespravedlností, když

Liší se vaše odpovědi v něčem? Proč?
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Svoboda je

4. Doplň chybějící dialogy.
Poštolka:

Domov je pro mě
Chce se mi utéct, když
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V životě jsem se setkal s nespravedlností, když
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3. Prohlédněte si ukázku z komiksu. O které části Lubošova příběhu mluví? Proč kreslíř znázorňuje postavy
komiksu
jako zvířata? Odhadneš,
o koho
jde?
3. Prohlédněte
si ukázku
z komiksu.
Had:
Had:

4. Doplň chybějící dialogy.
Poštolka:

Jednorožec:
Had:

Had:

O které části Lubošova příběhu mluví?
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Had:
Jednorožec:
Proč kreslíř znázorňuje postavy komiksu jako zvířata?
Had:

Odhadneš, o koho jde?

4. Doplň chybějící dialogy:
Poštolka: „
Had: „
Had: „
Jednorožec: „
Had: „
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Luboš se stává skautem

Luboš se stává skautem

Luboš se seznamuje s Olinkou

Luboš se seznamuje s Olinkou

Luboš zatčen Státní bezpečností

Luboš zatčen Státní bezpečností

Luboš utíká z Jáchymova

Luboš utíká z Jáchymova

Lubošův střet s policií v Plzni

Lubošův střet s policií v Plzni

Luboš s Olinkou zatčeni
při útěku přes hranice

Luboš s Olinkou zatčeni
při útěku přes hranice

Poslední setkání s Olinkou

Poslední setkání s Olinkou

Lubošova svatba

Lubošova svatba

Luboš utíká do USA

Luboš utíká do USA

Olince a Lubošovi se narodí dcera

Olince a Lubošovi se narodí dcera

