
Čitateľská gramotnosť pre 5. ročník 

Meno a priezvisko  

Ukážka č.1 

Ako sa volajú dve Veronikine ochranné rastlinky?  

Z ktorého jazyka pochádza meno Veronika?  

Čo podľa tradície podala sv. Veronika Ježišovi pri ceste na Golgotu?  

V ktorých mestách sa Veronika Vadovičová zúčastnila paraolympiády?  

Ako sa po slovensky presne nazýva VERONICA OFFICINALIS?  

Ukážka č. 2 

Aký dlhý mohol byť jeden krok tyranosaura?  

Je pravdepodobnejšie, že dosahoval rýchlosť 30km/h alebo 60km/h?  

Je pravda, že tyranosaurus mal maličký mozog?  

Podľa textu vidí lepšie človek alebo jastrab?  

Ako sa volá film, ktorý sa spomína v ukážke?  

Ukážka č. 3 

Koľko rokov mal syn, keď sa rozhodol oženiť?  

Kde sa nachádzala chyža starej ženy?  

Pred kým mládenec chránil pšenicu?  

Ako chcela starena ublížiť mládencovi?  

Ktoré predmety vzala pred útekom najkrajšia starenina dcéra?  

Ukážka č. 1 

Veronika je uzavretá  

Bratislava 3. februára (TASR) - Ženské meno Veronika má grécky pôvod a v preklade znamená „prinášajúca 

víťazstvo“. Nositeľky tohto bežne zaužívaného mena oslovujeme Nika, Veronka. Meniny oslavujú 4. februára. 

Veroniky majú sklon uzavrieť sa do seba a nezdôverujú sa ľahko ani svojim najbližším. Zvyčajne obľubujú 

klasické štúdium. Za najkrajšie zo všetkého pokladajú poslanie matky. Väčšinou preto smerujú k povolaniam, ktoré 

im umožnia kontakt s deťmi. Veroniky sú skvelými priateľkami. Dokážu aj s malou finančnou sumou robiť zázraky a 

nemajú problém rýchlo sa rozhodnúť. 

Medzi tienisté stránky Veronikinej povahy patrí tvrdohlavosť, náladovosť, urážlivosť a impulzívne reakcie. 

Obľúbené farby týchto žien sú hnedozelená, pomarančová a biela. Ochranné rastliny čakanka a slnečnica, 

ochranné kamene jaspis, nefrit a zafír.  

Podľa tradície je SVÄTÁ VERONIKA tá žena, ktorá podala šatku Ježišovi na krížovej ceste na Golgotu. Na 

šatke ostala odtlačená podoba Kristovej tváre. Jej šatka sa v roku 1297 na príkaz pápeža Bonifáca VIII. dostala do 

chrámu sv. Petra v Ríme. Symbolom sv. VERONIKY, ktorej sviatok pripadá na 4. februára, je práve šatka s podobou 

Kristovej tváre a tŕňová koruna. Ďalšou svätou VERONIKOU bola sv. VERONIKA GIULIANI, kapucínka a 

mystička, rodáčka z Binascu pri Miláne. Vo svojich časoch (17.-18. storočie) patrila medzi najvýznamnejšie 

mystičky. 



Spisovateľka, autorka diel pre deti a mládež VERONIKA ŠIKULOVÁ, slovenská reprezentantka v zjazdovom 

lyžovaní VERONIKA VELEZ-ZUZULOVÁ, paraolympionička, majsterka sveta v streľbe zo vzduchovej pušky a 

ľubovoľnej malokalibrovky, účastníčka paraolympiád v Sydney a Aténach VERONIKA VADOVIČOVÁ - to je 

niekoľko zo žien s menom, ktoré v slovenskom kalendári nájdeme 4. februára. 

Brazílsky spisovateľ Paulo Coelho meno VERONIKA použil v titule svojej knihy VERONIKA SA 

ROZHODLA ZOMRIEŤ, na Slovensku sa dostala na pulty kníhkupectiev v roku 2008. 

Meno VERONIKA si do názvu dal Ekologický institut VERONICA v Českej republike. 

Aj rastlina VERONIKA LEKÁRSKA (VERONICA OFFICINALIS) má rovnaký názov. Využíva sa na 

odvary, keďže má močopudné, dezinfekčné a protizápalové účinky. V niektorých rodinách využívajú čerstvé listy 

VERONIKY na prípravu jarných polievok alebo do šalátov.. 

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

 

Ukážka č. 2 

Tyranosaurus 

Už dlho sa vedci dohadujú o rôznych aspektoch života tyranosaura, napríklad, či dokázal rýchlo behať. Niekedy sa 

uvádza, že tyranosaurus bol schopný vyvinúť rýchlosť až 60 km/h, no keby v tejto rýchlosti spadol, zabil by sa. 

Pravdepodobnejšia je možnosť, že počas behu vyvinul rýchlosť 30 km/h, pričom aj jeho chôdza s trojmetrovými až 

štvormetrovými krokmi bola všetko iné než pomalá. Pomer dĺžky stehennej kosti k predkoleniu nasvedčuje, že práve 

na chôdzu boli nohy tohto dinosaura najlepšie uspôsobené. V porovnaní s malými a rýchlymi dinosaurami ako 

Deinonychus, Velociraptor alebo Ornitholestes je to úplný protiklad. U nich je stehenná kosť relatívne krátka, čo 

poukazuje na schopnosť rýchleho pohybu. Je zaujímavé, že mladí zástupcovia rodu tyranosaurus, tak ako mnohé 

primitívne tyrannosauridy, predstavovali rýchlych bežcov. 

Rod tyranosaurus disponoval pomerne veľkým mozgom, v pomere k telu značne väčším, než napríklad u podobne 

veľkých karnosaurov typu Giganotosaura alebo Karcharodontosaura. Odliatok mozgovej dutiny tohto dinosaura 

ukázal, že mozog mal dobre vyvinuté časti zodpovedné za vnímanie zrakových, čuchových a sluchových vnemov. 

Tyranosaurus mal teda dobrý zrak, na rozdiel od tvrdení v úspešnom filme Jurský park. Nové štúdie, sčasti 

inšpirované spomínaným filmom, dokonca dokazujú, že tyrannosaurus patril medzi zvieratá so skutočne veľmi 

dobrým zrakom. Tyranosaurus mal napríklad zorné pole väčšie než dravý vták jastrab a videl trinásťkrát ostrejšie než 

človek (jastrab vidí 3,6-krát ostrejšie než človek). 

(S povolením TASR - http://sk.wikipedia.org/wiki/Tyranosaurus) 

 

Ukážka č. 3 

Žena biela ako sneh a červená ako krv 

Mal jeden otec jedného syna a on si ho tak vychoval, že sa hrozne tešil z neho, bo len toho jedného mal. Syn 

raz povedal, že sa bude ženiť, bo že už má šesťadvadsať rokov. 

„A keď si takú ženu nájdem,“ povedal, „bielu ako sneh a červenú ako krv, tak sa ožením!“ 

Tak pošiel horami, lesmi a veľkými pustatinami. Prišiel na jeden vrch. A tam si myslel, kde sa má obrátiť? 

Tak videl svetlo v jednej chyži, tak šiel až tam. A pýtal sa na noc. Stará žena mu otvorila a volala ho dnu. Tak si on 

tak pomyslel, ako videl v tom dome tri dievky: ,Jedna z nich moja musí byť!‘ 

Ona bola biela ako sneh a červená ako krv. Tak on sa pýtal k tej starej do služby na druhý deň. A ona 

povedala, že vďačne ho prijme do služby, že má veľkú robotu. 

„Budeš varovať žito i pšenicu, žeby vtáčky zrno nevyzberali!“ 

A jedno ráno mu povedala, žeby išiel varovať to zrno. Ale tak žeby on varoval to zrno, žeby vtáčky ho 

nevyžrali. 

Keď prišiel domov prvý deň, tak sa ho pýtala, či dobre varoval. On jej odpovedal: 

„Dobre!“ 

„No,“ hovorí, „keď dobre budeš varovať, tak ti jednu dievku dám!“ 

A on odpovedal zaraz: 

„Tú, čo je najkrajšia!“ 

Tak i v druhý deň pošiel varovať i v tretí, a dobre ovaroval. To sa starej nedobre páčilo. Ona povedala večer, 

žeby dcéry postavili vodu, že budú ráno šaty prať. A to mala byť voda na toho pastiera. Chcela ho uvariť, lebo mu 

najkrajšiu dcéru nechcela dať za ženu. Ale tá najkrajšia ho ľúbila, tak mu vyzradila, že voda je na neho pripravená, 

žeby sa pozberali het. V noci ho ona zobudila. Vzala pohár i ručník, i hrebeň so sebou a pošli horami, lesmi, veľkými 

pustatinami. Ako to stará zbadala, rukami zalomila: 

„No, už mi utiekli!“ 

Tak zavolala na dcéry: 

„Vstávajte, dávajte mi železné boty i železné vidly, i železnú lopatu, bo mi už tá beštia utiekla!“ 

zdroj (http://zlatyfond.sme.sk/dielo/903/Czambel_Slovenske-ludove-rozpravky-I/12#ixzz2sFqx1vQo) 

http://www.tasr.sk/tasr-do-kazdej-skoly
http://zlatyfond.sme.sk/dielo/903/Czambel_Slovenske-ludove-rozpravky-I/12#ixzz2sFqx1vQo

