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Meno a priezvisko  

Označte tvrdenia, ktoré vyplývajú z ukážky č. 1 

 Sochu Krista Spasiteľa v Rio de Janeiro zasiahol blesk. 

 Blesk sochu pripravil o časť palca na pravej ruke. 

 Socha má výšku bezmála 40 metrov a stojí na vrchole hory. 

 Ľavá ruka sochy už bola bleskom poškodená aj v minulosti. 

 Corcovado je názov miesta, na ktorom socha stojí. 

 

Ukážka č. 1 

Blesky nad Rio de Janeiro poškodili sochu Krista Vykupiteľa 

Rio de Janeiro 18. januára (TASR) - Sochu Krista Vykupiteľa, ktorá sa vypína nad brazílskym Riom de 

Janeiro, zasiahol vo štvrtok večer počas silnej búrky blesk, pričom jej odrazil časť jedného prsta. 

Správca tamojšej svätyne v piatok uviedol, že sochu vysokú 38 metrov a stojacu na vrchole hory 

Corcovado, vo výške 710 metrov nad slávnymi plážami Ria, zreštaurujú začiatkom februára. 

Zo záberov nasnímaných z helikoptéry a odvysielaných brazílskou televíziou G1 vyplýva, že soche 

chýba asi polovica palca na pravej ruke. 

Správca svätyne, páter Omar, v rozhovore pre rozhlasovú stanicu Globo pripomenul, že Kristova pravá 

ruka bola poškodená aj nedávno. „Hovorí sa, že blesk neudrie dvakrát na to isté miesto. Ale v Kristovom 

prípade to neplatí,“ dodal. Spresnil, že na vrchole hory je bleskozvod, ako aj ďalšie technické zariadenia, čo 

však nie vždy stačí.  

Brazílsky Inštitút pre výskum vesmíru informoval, že nebo nad Riom vo štvrtok večer rozťalo až 40.000 

bleskov. Búrka trvala tri hodiny. Sprevádzal ju silný vietor, ktorý vyvracal stromy, a prudký dážď zaplavujúci 

ulice. Kvôli silnému vetru dočasne zastavili prevádzku miestneho letiska, ako aj plavby lodí cez záliv. 

Autorom sochy Krista, ktorá sa od roku 1931 týči nad Riom de Janeiro, je Francúz poľského pôvodu 

Paul Landowski. Monument umiestnený na vrchole hory Corcovado každoročne navštívia takmer dva milióny 

turistov z celého sveta. 

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

 

 

Označte tvrdenia, ktoré vyplývajú z ukážky č. 2 

 Na pôde philadelphskej školy sa strieľalo už druhýkrát v jednom týždni. 

 Delaware Valley Charter High School sa nachádza v americkom štáte Philadelphia. 

 Strelné zranenia do ramena utrpeli dve pätnásťročné deti. 

 Streľba v connecticutskej základnej škole si vyžiadala aj životy učiteľov. 

 V meste Roswell v Novom Mexiku strieľal syn nadporučíka štátnej polície. 

 

Ukážka č.2 

Pri ďalšej streľbe v americkej škole boli zranení dvaja tínedžeri  

Washington 18. januára (TASR) - Dvaja stredoškoláci utrpeli zranenia pri streľbe, ktorá sa odohrala v 

piatok popoludní v objekte strednej školy v americkom meste Philadelphia. Podozrivý z miesta činu ušiel a 

polícia po ňom vyhlásila pátranie, informovala agentúra AP. 

Ako pripomína, ide o druhú streľbu na pôde školy počas tohto týždňa a tretiu v poradí od 13. decembra 

2013.  

Pri najnovšom incidente, ktorý sa odohral v strednej škole Delaware Valley Charter High School, bol 

zranený asi 15-ročný chlapec a dievča v približne rovnakom veku. Oboch previezli do nemocnice so strelným 

zranením v oblasti ramena.   

Privolaní príslušníci SWAT školu uzavreli a postupne odtiaľ vyviedli všetkých študentov.  

V súvislosti so stúpajúcim počtom prípadov streľby na amerických školách polícia postupuje 

razantnejšie a do škôl sa po oznámení incidentu snaží dostať čo najrýchlejšie. 

Podľa internetovej databázy stoptheshootings.org, ktorá zaznamenáva streľby na školách, došlo v USA 

od roku 1992 k 387 streľbám na školách. Jedna z najhorších sa odohrala v decembri 2012, keď na základnej 

škole v Newtowne v štáte Connecticut zastrelil páchateľ Adama Lanza 20 malých detí a šesť pedagógov. 

Pred dvoma dňami len 12-ročný chlapec spustil streľbu do dvoch svojich spolužiakov na základnej 

škole v meste Roswell v americkom štáte Nové Mexiko. Strelca bezprostredne po čine vzal do väzby 

http://www.tasr.sk/tasr-do-kazdej-skoly


nadporučík štátnej polície, ktorý práve v čase zločinu vysadil pred školou svoje dieťa. Polícia je presvedčená, 

že páchateľ konal sám. 

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

 

 

Označte tvrdenia, ktoré vyplývajú z ukážky č. 3 

 Kiplingova rodina patrila medzi najbohatšie rodiny v Británii. 

 Rudyardov otec bol umelec. 

 Kvôli zraku nemohol vyštudovať Kipling univerzitu. 

 So svojou sestrou Caroline Balestierovou žil štyri roky v USA. 

 Podľa Kiplinga boli Briti zodpovední za ďalší osud Indov. 

 

Ukážka č.3 

Rudyard Kipling sa narodil v Bombaji ako syn maliara pracujúceho pre britskú koloniálnu správu. 

Jeho otec vyučoval na umeleckej škole, neskôr pôsobil ako správca múzea v Pandžábe. Detstvo prežil v Indii, a 

už odmalička bol oboznámený s hindustánskym jazykom prostredníctvom domorodých sluhov, ktorí ho 

obklopovali. Ako šesťročného ho poslali so sestrou Beatrice k príbuzným do Anglicka za výchovou a 

vzdelaním. Vojenskú kariéru mu prekazila jeho krátkozrakosť a štúdium na univerzite vyžadovalo príliš vysoké 

finančné zabezpečenie, takže Kipling sa v roku 1881 vrátil k rodičom do Indie. Začal pracovať ako redaktor 

novín v Láhaure a zároveň publikovať prvé básne. 

V 80. rokoch 19. storočia sa definitívne presadil ako básnik, neskôr i ako prozaik, a podnikol cesty do 

Číny, Japonska a Spojených štátov. Po sobáši s Američankou Caroline Balestierovou (v roku 1892) žil štyri 

roky vo Vermonte v Spojených štátoch amerických. Do tohto obdobia spadá aj začiatok jeho tvorby pre mládež, 

napríklad známej Knihy džungle. Často sa cítil osamelý a ani manželka ho nedokázala zbaviť tohto 

samotárstva. 

V Londýne, kam sa presťahoval, vydal svoje ďalšie romány a stále písal i poéziu. Vo vlasti bol 

oceňovaný hlavne ako básnik ospevujúci mužnosť a vlastenectvo, jeho príbehy pre mládež neboli tak 

vyzdvihované. Prelom storočia znamenal vrchol jeho literárnych úspechov, ktoré vyvrcholili udelením 

Nobelovej ceny za literatúru v roku 1907. Napriek tomu, že písal až do začiatku 30. rokov 20. storočia, 

nedosiahol už predošlé úspechy. Navyše ťažko niesol smrť svojho syna Johna na bojisku 1. svetovej vojny. Po 

spisovateľovej smrti (zomrel na mozgovú mŕtvicu) vyšla v roku 1937 jeho autobiografia Something of Myself. 

Kipling ukazuje Britské impérium ešte v plnej sile a veľkosti, ako presvedčený vlastenec a humanista 

zobrazuje Britov vo vzťahu k Indom ako veľkých bielych bratov s povinnosťou viesť ich a učiť – tzv. 

„Bremeno bieleho muža“. Neskôr bol preto často označovaný za imperialistu a ohnivého zástancu 

kolonializmu, ale nikto mu nemohol uprieť talent veľkého rozprávača. Preslávená je najmä jeho báseň If. 

(zdroj: http://sk.wikipedia.org/wiki/Rudyard_Kipling#.C5.BDivotopis) 
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