
Čitateľská gramotnosť pre 8. ročník 

Meno a priezvisko  

Označte tvrdenia, ktoré vyplývajú z ukážky č. 1 

 Bezdomovec identifikoval dravca ako pumu. 

 Pumy a levy sa často znovu objavia v mieste útoku. 

 V Kalifornii sa podľa uvedenej štatistiky väčšina útokov púm skončila smrťou napadnutých ľudí. 

 Patrick Foy pracuje v kalifornskej administratíve. 

 Operácia bezdomovca bola podľa uvedenej správy urýchlená. 

 

Ukážka č. 1 

Bezdomovec v Kalifornii mal šťastie - prežil útok pumy  

Perris 3. februára (TASR) - Puma napadla, pohrýzla a poškriabala bezdomovca v južnej Kalifornii v 

USA, avšak poranený muž podľa všetkého útok pravdepodobne prežije. O prípade dnes informovala agentúra 

AP. 

Zhruba päťdesiatročný muž sa v sobotu utáboril neďaleko štátnej cesty pri meste Perris. Nevedel, čo na 

neho zaútočilo, ale jeho rany, škrabance a pohryznutia naznačujú, že išlo o pumu americkú, nazývanú aj horský 

lev. 

„Sme si zhruba na 99 percent istí, že to bola puma,“ povedal Patrick Foy z kalifornského úradu pre 

rybolov a voľne žijúcu zver. Dodal, že k tomuto záveru prišli výlučne na základe zranení obete a ich rozsahu. 

Podľa jeho slov má muž šťastie, že zostal nažive. 

Muž sa zotavuje v nemocnici po urgentnej operácii. Strážcovia prírody po útoku nastavili v oblasti 

pasce. Foy povedal, že pumy sa zvyčajne po 24-48 hodinách vracajú na miesto, kde niečo usmrtili, aby sa 

znovu nakŕmili. 

K útokom púm na človeka dochádza zriedkavo. Od roku 1986 bolo v Kalifornii 15 potvrdených útokov, 

z toho v troch prípadoch sa skončili smrťou človeka.. 

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

 

Označte tvrdenia, ktoré vyplývajú z ukážky č. 2 

 Dušan Čaplovič je šéf rezortu školstva. 

 DFN sa nachádza v Bratislave. 

 Podľa ministra sú hospitalizované deti odtrhnuté od svojej bežnej triedy. 

 Zuzana Skákalová uviedla, že počas prestávok v učení sa deti môžu hrať.  

 Predprimárne vzdelávanie sa zabezpečuje v základnej škole. 

 

Ukážka č.2 

D. Čaplovič odovzdal detským pacientom v DFN nové tablety  

Bratislava 3. februára (TASR) – Pacienti z Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou (DFN) v 

Bratislave dostali dnes od ministra školstva Dušana Čaploviča nové digitálne pomôcky, ktoré budú využívať v 

rámci vyučovacieho procesu. Ide o digitálny set pozostávajúci z interaktívnej tabule, projektora, obslužného 

notebooku a 17 tabletov. Vybavenie zadovážilo ministerstvo prostredníctvom eurofondov. 

Základná škola a materská škola, ktoré sídlia v priestoroch DFN, patria medzi prvé, ktoré tieto digitálne 

pomôcky dostali. „Považujem za dôležité, že ten vstup sme urobili v detskej nemocnici, práve pre 200 detí, 

ktoré tu sú a sú vytrhnuté z kolektívu svojich spolužiakov, od rodičov,“ uviedol šéf rezortu školstva. Podľa 

neho je dôležité, aby tieto deti mali v maximálnej miere kvalitné vzdelávacie podmienky a mohli v nich 

pokračovať aj počas hospitalizácie. 

Ako uviedla riaditeľka základnej školy Zuzana Skákalová, v súčasnosti sa tu vzdeláva približne 260 

chlapcov a dievčat. „V základnej škole sa učia deti, ktoré sú hospitalizované v DFN a v iných nemocniciach v 

Bratislave,“ informovala. Podľa nej digitálne pomôcky pomôžu vo vyučovacom procese detských pacientov. 

„Len-čo sa môže (dieťa, pozn. TASR) venovať tejto digitálnej technike a touto formou vzdelávať, je to pre 

neho hra a naším cieľom je tieto deti vzdelávať hravým spôsobom,“ ozrejmila Skákalová. Triedy ZŠ tvoria 

žiaci rôznych ročníkov a učitelia pracujú s nimi v skupinkách, pričom striedajú individuálnu a samostatnú prácu 

žiakov. V materskej škole v roku 2012/2013 bolo do predprimárneho vzdelávanie v DFN zaradených 5542 detí 

vo veku dva až sedem rokov. 

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


Slovenské školy s výnimkou tých v Bratislavskom kraji majú dostať 5680 digitálnych setov. Ale aj 2600 

farebných tlačiarní, určených pre materské školy ako doplnkovej súčasti digitálneho setu a 20.000 tabletov pre 

základné a stredné školy. 

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

 

Označte tvrdenia, ktoré vyplývajú z ukážky č. 3 

 Mara párala perie s mladou slúžkou Turjanovou. 

 Páni sa po divadelnom predstavení nevrátili ihneď. 

 Mara niekoľkokrát opustila panské deti. 

 Turjankine deti boli v dome samy. 

 Hlavná hrdinka pociťovala príznaky choroby. 

 

Ukážka č.3 

Jozef Gregor Tajovský: Horký chlieb 

Mara párala perie a keď učeň odišiel, slúžka zaspala, tichosť, dýchanie detí nedalo jej vymôcť sa spod 

myšlienky, čo robia jej detičky? Či sa nepobudili, či neplačú, či nespadlo voľaktoré, neskopalo sa, či 

neprechladne? 

Hodiny tupo šťukali sem-tam, sem-tam, a Mara Turjanka, zamýšľajúc sa nad svojím smutným stavom, 

zaháňala rukou myšlienky, prihládzajúc si vlasy, podtískajúc ich pod šatku, ale slzy jednak nemohla udržať. 

Utierala ich hánkami, že sa jej perie lepilo. Slúžka, zavalená na rukách na stole, sa vše strhla, prebudila, začala 

párať, povedala pár slov o panej, pánovi, ale zase len zaspala. Štrnásť-pätnásťročné, ešte viac dieťa, a zrobené, 

chúďa, nie div. 

Mara nevydržala. Zobudila Marku (slúžku), naložila jej nezaspať, kým sa vráti, a sama nesvoja, bez 

všetkého, bežala — len na oblok kuknúť deti. Var ju chytala idúcu po zamrznutej ceste, po noci tmavej ako jej 

vdovský život. 

Kukla, vbehla, deti spali. Pobozkávala ich na obnažené rúčky, tváričky, naprávala im a tíško sa ich 

spytovala, ako sa im spí prvú noc bez rodičov vôbec? Ačak zle bez otca, mamičky? Netrvalo to za minútku, už 

zase primknúc bežala späť, aby sa páni nenahnevali, že ju najali a nie je tam. (Veď slúžke povedala, že len von 

ide…) 

Hodín bolo ešte len jedenásť. Učeň sa vrátil a uzimený zaspal. 

Páni zabávali sa dobre. Ostali po divadle aj tancovať. Prešla polnoc, jedna, dve hodiny. Mare nedalo 

pokoja. Prichodilo jej na um všetko zlé, čo sa deťom stať mohlo. Zaletela domov pozakrývať ich, lebo im už 

iste vychladlo nacelkom. Ťažko jej bolo od nich, ešte aj cez okno kukla dnu a behom vrátila sa späť. Bola už aj 

hmla, tma a zima treskúca. Prešli aj štyri hodiny a páni nedošli. Dobre sa cítili a boli bezpeční, veď je tam 

„Marka“. Pán kartoval, pani sa vykrúcala v tanci. 

Mare sa celú noc ani nezadriemalo. Ba čím ďalej, tým jej bolo teplejšie, ač už izba aj tu chladla. Čím 

ďalej, tým bola nepokojnejšia, sluchy jej už trhalo. 

„No, už čo ako, ale by som radšej bola oželela tých dvadsať-tridsať krajciarov, ako doma nebyť. 

Chúdence. Otca nemajú a už aj bez materi budú ostávať nielen vo dne, ale aj celé noci.“ 

Netrpezlivo pozerala na hodiny, sadla, vstala, prikrývala panské deti, ale aj na svoje myslela. Čo všetko 

sa im mohlo stať, hútala v mysli. Schytila ručník, a ani nevedela ako, vyšla von. Obchodiac vržďavý sneh, ako 

by kradnúť šla, bežala ulicou. Bežala, ako by deti pred dákym nešťastím zachrániť mala. Izba bola vychladla, 

rozložila rýchle ohňa, naložila dreva, poukrúcala „sirôtky svoje“, v láske a žiali nad nimi zase si len na 

povinnosť spomnela. 

Páni došli konečne pred piatou a Mara referujúc, že sa deti sotva prebudili cez noc, obdržala štyridsať 

krajciarov; zavrúc ich do dlane a stískajúc ich, naradostená bežala domov. 

„Ako ma previalo.“ Zima ju zdrgľovala, ačkoľvek hneď na oheň priložila, deti pobudila a tešila sa v 

nich. „Ale čo mi je taká zima?! Huj,“ striaslo ju. 

 

* * * 

Dnes je už druhý týždeň po bále, každú noc sa tisne Turjanka k drobným trom svojim deťom, ona štvrtá 

na biednu posteľ, a len sa nemôže zahriať. Už aj zelín sa napila, aj sa vypotila, ale keď sa večer z roboty vráti 

alebo aj doma je, len ju zima drví. Kašle, má ju zadusiť a v bokoch ju kole. 

„Bože, ešte vari ochorieť idem…“ myslí si každý večer a len jej neprechodí…  

(zdroj: http://zlatyfond.sme.sk/dielo/133/Tajovsky_Horky-chlieb/5#ixzz2sGQDmKL8) 

http://www.tasr.sk/tasr-do-kazdej-skoly
http://zlatyfond.sme.sk/dielo/133/Tajovsky_Horky-chlieb/5#ixzz2sGQDmKL8

