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Meno a priezvisko  

Ktoré tvrdenia vyplývajú z textu č. 1? 

 Lívia Michnovičová si myslí, že autistické deti majú iné priority ako deti bez postihnutia. 

 Lívia sa v Anglicku zaoberala sluchovo postihnutými deťmi. 

 Pre dospelých autistov sú užitočné chránené dielne. 

 Pedagógovia dosahujú s autistickými deťmi drobné pokroky, ale aj tak cítia spokojní. 

 Aneta Rabadová tiež študuje v Súkromnej základnej škole pre deti s autizmom v Prešove. 

 

Ukážka č. 1 

Autistické deti naučili učiteľku Líviu, ako sa tešiť z maličkostí  

Prešov 3. februára (TASR) - Učiteľka zo Súkromnej základnej školy pre deti s autizmom v Prešove Lívia 

Michnovičová sa pre prácu s takto postihnutými chlapcami a dievčatami rozhodla pred šiestimi rokmi. Tvrdí, že 

pohľad na problémy i na svet sa popri tejto práci musí u každého zmeniť. 

 „Najviac ma na tom baví asi to, že tieto deti vám ukážu iný pohľad na svet. Mnoho vecí, ktoré sú pre nás 

dôležité, pre ne nie sú dôležité vôbec. Takže sa z tých dôležitých vecí stávajú zbytočnosti a z malých vecí veľmi 

dôležité veci,“ hovorí učiteľka. 

Lívia študovala špeciálnu pedagogiku. Najskôr pracovala so sluchovo postihnutými deťmi, prvé kontakty s 

autistami získala v Anglicku. 

„Zistila som, že pre každého je dôležité niečo iné, to je poznatok do osobného života, človek potom dokáže 

hodnotiť veci úplne inak. Všetko toto nás učí k vzájomnej tolerancii,“ uvažuje Lívia. 

Tendenciou asi všetkých učiteľov, ktorí vzdelávajú a vychovávajú deti a študentov, je očakávanie ich úspechu 

a ten je potom aj odmenou pre učiteľa. Napríklad to, že učiteľ matematiky sa môže hrdo chváliť tým, že jeho žiak sa 

stal popredným svetovým vedcom. 

„Veľmi dôležité je vedieť sa tešiť z maličkostí. Človek, ktorý to nevie, nemôže robiť túto prácu. Každý deň sú 

malé krôčiky, ktoré sú viditeľné, už len to, ako sa posúvajú v oblasti komunikácie, sebaobslužných zručnostiach, u 

každého je to veľmi individuálne,“ konštatuje učiteľka.  

Tešia sa z toho, ak sa dieťa naučí samo najesť, vypýtať si vec, ktorú chce mať alebo si na počítači nájsť svoju 

obľúbenú rozprávku či obrázok. Verí, že s deťmi dosiahnu niečo aj v dospelosti. Vie si predstaviť, že vznikne 

chránená dielňa, kde by ich zverenci pracovali a získali pocit potrebnosti pre svoje okolie. 

Práci s autistickými deťmi sa v budúcnosti chce venovať aj študentka štvrtého ročníka špeciálnej pedagogiky 

Prešovskej univerzity Aneta Rabadová.  

„Do prvého kontaktu s týmito deťmi som sa dostala počas exkurzie. Začala som sem chodiť a chytilo ma to. 

Tieto deti sú pre mňa do istej miery záhadné, každé je iné, inak sa správa, potrebuje iný prístup. Cítim, že to chcem 

robiť,“ uzatvára Aneta. 

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

 

Ktoré tvrdenia vyplývajú z textu č. 2? 

 Málika spočiatku nemala o Jozefa Rovesného záujem. 

 Jozef sa páčil aj bohatším dievčatám. 

 Jozef nevyženil s Málikou žiadne veno. 

 Málika Rovesná chcela prácou nadobudnúť väčší majetok. 

 V texte sú spomenutí traja Jozefovi pomocníci. 

 

Ukážka č. 2 

Ján Čajak: Rodina Rovesných 

Len čo Málikini rodičia zbadali, že pre ňu „partiu“ nechytia, začali sa obzerať po bližšom okolí, i prišiel im na 

um Jožko Rovesný. „Šuhaj je pracovitý, vyzná sa vo svojom povolaní,“ rozmýšľali, i prišli na to, že by to nebolo zle, 

keby si ich dcéru vzal za ženu. Málika, pravda, keď jej kedy-tedy Jožka spomenuli, nechcela o ňom sprvu ani počuť. 

Kdeže, ona školovaná, má sa za mladi v dedine zahrabať, šafran a korenie predávať, metrom sa oháňať — to by bolo! 

Ale rôčiky sa pomaly míňali, starosť, ako sa dostať pod čepiec rástla, a kruh nárokov sa počal nápadne úžiť, 

až sa zastavil pri mladom kupcovi. Nevdojak zbadala Jožkove kučeravé fúziky, štíhlu postavu, i začala sa oňho 

zaujímať. Videla, že nekartuje, nelumpuje, nepresúša sa po krčmách a svet sa k nemu valí; okrem toho zbadala, že je 

dievčatám, a to aj takým, ktorým to piate p, totiž peniaze, nechybuje, nie ľahostajný, i začala s ním častejšie rozhovor 

nadpriadať. 

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


Rovesný, aby si mohol čím skôr obchod zveľadiť, chcel sa oženiť zámožne. Len čo zbadal, že Málika nebočí 

viac od neho, ba práve naopak, rada sa s ním zabáva, neokúňal sa dlho i vyznal jej lásku. Po zvyčajných vytáčkach 

dostal ju a s ňou aj niekoľko tisícok. 

Málika, ako mladá žena, rada chodievala na zábavy a do spoločnosti, bola na ne už navyknutá a k tomu 

nechcela, aby o nej svet hovoril, že sa teraz preto uťahuje, lebo sa hanbí, že sa stala pani kupcovou. Časom prišli deti 

a s nimi aj starosť. Popri láske materinskej rástla v nej túha za bohatstvom. Chcela čím viac majetku nahonobiť, aby, 

ako hovorievala, tým istejšie zabezpečila budúcnosť deťom. Robila neúnavne. Pri vedení veľkej domácnosti ešte 

stihla i v sklepe pomáhať. Súc silnejšou povahou ako jej muž, dialo sa v dome zväčša podľa jej vôle. Rovesný sa jej 

nielen ľahko podrobil, ale si ešte často trel ruky od radosti, keď videl bedlivosť a usilovnosť ženinu. 

Teraz má plno starostí. Jeden pomocník mu odišiel, druhý pracovník, Janko Čvíkota, je práve teraz na stanici, 

prijíma tam došlý tovar. Učňa, darebáka, poslal už pred hodnou chvíľou na poštu. Mohol sa už aj dva razy vrátiť a 

ešte neprišiel. — Viem, že kráča ani slimák, len aby čas márnil, — šomral netrpezlivo. Pozrel na hodinky. — Pol 

jedenástej! O pol hodiny už tu budú! Len nech Zuza dobrý obed pripraví. Či jej nepriškrie, alebo nepresolí? Elenka 

zaiste bude lačná, mladý žalúdok trávi, ani čo by pálil. Ako len vyzerá? Zaiste je už celá slečna, veď jej minulo pred 

týždňom šestnásť rokov. Bože môj, ako to len letia tie časy! — vzdychol si a zase pozrel na hodinky. Priložil ich k 

uchu, či mu nezastali, tak sa mu pomaly míňal čas. I prešla mu umom mladosť: ako sa tešil, keď sa stal pomocníkom. 

Rodičia od radosti nevedeli, čo majú robiť, keď prišiel k nim po prvý raz pekne vyobliekaný, so striebornými 

hodinkami vo vrecku a s ligotavým prsteňom na ukazováku. Ako ho obzerali doma, a mať ako sa tešila, ba si aj 

poplakala od radosti. Od tých čias už mnoho rokov preletelo, mnoho sa zmenilo. Dobrí rodičia už pod zeleným 

rovom odpočívajú. Lipky na ich hroboch počínajú konáre šíriť, i pníky im tlstnú. Ej, veď jeho gaštanové vlasy 

začínajú pobelievať a okolo očí zhŕkli sa už vrásky. 

(zdroj: http://zlatyfond.sme.sk/dielo/649/Cajak_Rodina-Rovesnych/1#ixzz2sG1obqJU)  

 

 

Teória literatúry 

Ktoré druhy piesní patria medzi pracovné?  

Koľko veršov má cinquain?  

Koľko veršov má sonet?  

Vymenuj všetky druhy rýmov  

Určte druh preneseného pomenovania: „koleso osudu“  

Určte druh preneseného pomenovania: „hľadať Exupéryho“  

Určte druh preneseného pomenovania: „zúrivý ani býk“  

Určte druh preneseného pomenovania: „listy šepotali“  

Určte druh preneseného pomenovania: „medené vlasy“  

Ako nazývame prvé predstavenie divadelnej hry?  

 

http://zlatyfond.sme.sk/dielo/649/Cajak_Rodina-Rovesnych/1#ixzz2sG1obqJU

