VPRAŠANJA ŠOLA AMBASADORKA – MODUL 1

1. Koliko ste bili stari, ko se je pri nas začela (1941) druga svetovna vojna?
2. Kdaj in kako ste se vključili v vojno dogajanje? Ste bili na bojišču ali v zaledju?
3. Če ste bili v zaledju, kje ste se udejstvovali, kaj ste počeli, bili zaposleni?
Opišite vaše življenje v času vojne v zaledju. Kako ste občutili posledice vojne
v zaledju?
Če ste bili na bojišču … Kako dolgo in kje? Opišite vaše življenje na bojišču v
času vojne.
4. Kako ste med vojno vzdrževali vezi z družino in prijatelji?
5. Kako ste prihajali do informacij glede poteka vojne, situacije na bojišču?
6. Kako bi ocenili pomen propagande med vojno?
7. Lahko izpostavite dogodek, ki se vam je še posebej vtisnil v spomin?
8. Kako bi povezano z vami izpostavili vlogo poguma, strahu in upanja med
vojno?
9. Kdaj ste začutili, da se je začelo vojno stanje umirjati? Kaj se je dogajalo oz. v
čem je bilo vidno?
10. Vojna je terjala veliko število žrtev. Ste tudi vi v vojni koga izgubili? Koga in
kako?
Je njegovo ime obeleženo na kakšnem spomeniku v spomin na padle žrtve?
11. Kašno je vaše mnenje o obeleževanju zgodovinskih dogodkov in žrtev druge
svetovne vojne pri nas?
12. In morda še vaše mnenje o spomeniku sprave v Ljubljani?
13. Kaj je vojna pomenila za vas osebno v negativnem in kaj morda v pozitivnem
smislu?
14. Kaj pa je po vašem mnenju pomenila za slovenski narod?
15. Slovenci smo nekaj časa po vojni živeli v okviru Jugoslavije, nato pa je bila
leta 1991 razglašena slovenska samostojnost. Na referendumu leta 2003 je za
vstop Slovenije v EU glasovalo kar 89,7 % volivcev. Kaj menite, da so volivci
takrat pričakovali od EU?
16. Mir je zelo pomembna vrednota, ki je ne bi smeli jemati za samoumevno.
Menite, da EU pripomore k miru v Evropi in po svetu?

