
Lucie Bílá uchvátila svojou koncertnou šou Prahu, teší sa na slovenské koncerty 

 

Bratislava 17. októbra (TASR) - Dlho avizované Černobílé turné 2013 speváčky Lucie 

Bílej na prvých dvoch vypredaných koncertoch v Prahe divákov nadchlo a doslova ohúrilo 

svojou veľkoleposťou. Prvé koncerty turné 14. a 15. októbra v pražskej Tipsport aréne 

prekonali očakávania divákov. Šou, ktorú speváčka predviedla, prirovnávajú české médiá ku 

koncertom svetových hviezd, akými sú Madonna, Kylie Minogue či Beyoncé. 

Na množstvo prekvapení a jedinečnú šou sa môžu už túto sobotu 19. októbra 

v Bratislave a v pondelok 21. októbra v Košiciach tešiť aj slovenskí diváci. Čaká ich výpravná 

scéna, množstvo pyrotechnických a svetelných efektov, kostýmov, špičkových výkonov 

tanečníkov z The Pastels a ďalších hostí. Dominuje samozrejme skvelý spev a najväčšie hity 

popovej kráľovnej českej a slovenskej hudobnej scény, ktorá sa na dva slovenské koncerty 

veľmi teší. 

Režisérsku taktovku celého turné drží pevne v rukách Jeffo Minařík, o choreografie sa 

stará ďalší Slovák – Miňo Kereš. Vďaka veľkému tímu profesionálov, ktorí na koncertoch 

spolupracujú, zažijú diváci naozaj jedinečnú a neopakovateľnú hudobnú šou svetových 

parametrov. 

Posledné vstupenky na slovenské koncerty v Bratislave a Košiciach sú v predaji v sieti 

Ticketportal. TASR informoval PR manažér slovenských koncertov Rado Mešša. 

 

(S povolením TASR - http://www.tasr.sk/tasr-do-kazdej-skoly) 

 

 

Apollo 7 

 

Apollo 7 je názov prvého uskutočneného pilotovaného letu (11. október 1968 – 22. 

október 1968) v rámci programu Apollo, prvý americký let do vesmíru s trojčlennou 

posádkou, prvý pilotovaný let s použitím rakety Saturn IB a prvý let americkej kozmickej 

lode, z ktorej sa uskutočnil priamy televízny prenos. 

Posádka strávila na obežnej dráhe okolo Zeme 10 dní a 20 hodín. Tá istá posádka 

predtým tvorila záložnú posádku letu Apollo 1, ktorý sa neuskutočnil z dôvodu tragickej 

nehody počas prípravy letu. 

Po tragickom konci projektu Apollo 1 na konci januára 1967 znamenal pilotovaný let 

Apollo 7 pre NASA veľký úspech. Apollo 7 bol vybavený servisným modulom, veliteľským 

modulom a tromi tonami pohonných hmôt. Prvé dva obehy leteli spojení s posledným 

stupňom nosnej rakety Saturn. Všetky hlavné systémy kozmickej lode pracovali počas celého 

letu správne a ani iné zásadnejšie technické problémy sa neobjavili. Asi s najväčšími 

problémami sa tak stretli členovia posádky. Jednotne si sťažovali na vysokokalorickú sušenú 

stravu, ktorá sa im čoskoro prejedla. Všetci traja postupne prechladli, a navyše medzi nimi 

navzájom aj personálom na zemi prebiehali menšie hádky – kvôli nim NASA už žiadneho z 

nich nevybrala do hlavných posádok ďalších misií. Apollo 7 tak pre nich znamenalo posledný 

vesmírny let. 

Počas letu plnila posádka niekoľko úloh. Predovšetkým simuláciu spojenia s lunárnym 

modulom a simulované navedenie Apolla na dráhu okolo Mesiaca. Okrem toho posádka 

uskutočnila vôbec po prvýkrát živé televízne vysielanie z vesmírnej lode. Celkom sa 

uskutočnilo sedem krátkych televíznych prenosov, ktoré na Zemi zaznamenali obrovský 

ohlas. Zo záznamu ich vysielala aj Československá televízia. Hneď po druhom priamom 

prenose boli všetci traja kozmonauti menovaní Americkým zväzom televíznych a 

rozhlasových umelcov za jeho čestných členov. 

 

zdroj: http://sk.wikipedia.org/wiki/Apollo_7 

  

http://www.tasr.sk/tasr-do-kazdej-skoly
http://sk.wikipedia.org/wiki/Apollo_7


Test pre 9. ročník - čitateľská gramotnosť, lyrika 

Meno a priezvisko:   

 

 

Odpovedzte na nasledujúce otázky: 

V ktorom mesiaci sa uskutočnili pražské koncerty Lucie Bílej? 

                                                                                                                                            _ 

Ako sa volá tanečná skupina, ktorá vystupuje so speváčkou? 

                                                                                                                                            _ 

V ktorých mestách sa uskutočnia koncerty na Slovensku? 

                                                                                                                                            _ 

Kde sa dajú zaobstarať vstupenky na slovenské koncerty? 

                                                                                                                                            _ 

Ako sa volala nosná raketa Apolla7? 

                                                                                                                                            _ 

Na čo sa sťažovali počas vesmírneho letu piloti? 

                                                                                                                                            _ 

Prečo sa už ani jeden z pilotov nezúčastnil ďalších letov? 

                                                                                                                                            _ 

Kam do vesmíru leteli piloti v rámci letu Apollo7? 

                                                                                                                                            _ 

Koľko celých dní strávili kozmonauti vo vesmíre? 

                                                                                                                                            _ 

Aké množstvo paliva viezla kozmická výprava? 

                                                                                                                                            _ 

Litiwiki – lyrika 

Vymenujte všetky druhy lyriky (5b.) 

                                                                                                                                            _ 

Ktorý literárny žáner vyzýva na nájdenie odpovede? (1b.) 

                                                                                                                                            _ 

Ako sa nazýva krátky lyrický literárny žáner, ktorý obrazne pomenúva jav, ale neobsahuje 

ponaučenie? (napr. Leží mu v žalúdku) (1b.) 

                                                                                                                                            _ 

Ktorý krátky ľudový žáner vyjadruje skúsenosti ľudu z pozorovania prírody? 

(napr. Keď si sedliak hľadá v októbri kabanicu , neuvidí potom na jar húsenicu) (1b.) 

                                                                                                                                            _ 

Ako sa inak nazýva nápis na náhrobnom kameni? (1b.) 

                                                                                                                                            _ 

Ako sa nazýva krátka báseň s vtipnou pointou a satirickým obsahom? (1b.) 

                                                                                                                                            _ 

 


