
Čitateľská gramotnosť a teória literatúry (lyrika, epika) pre 9. ročník 

Meno a priezvisko  

 

Ktoré tvrdenia vyplývajú z textu č. 1? 

 Najstaršia zmienka o východoslovenskej obci Krásna sa našla v bratislavských dokumentoch. 

 Biskup z Bratislavy vysvätil v dvanástom storočí v Szeplaku chrám. 

 Donedávna bola Krásna časťou Košíc. 

 Krásnou preteká rieka Hron.  

 Kvôli pričleneniu ku Košiciam sa zrušili v Krásnej autobusové zastávky. 

 

Ukážka č. 1 

 

 

Prvá písomná zmienka o obci je najstaršia na východnom Slovensku 

 

Kažimír: „Krásna má prvú písomnú zmienku z roku 1143 a za túto prvú písomnú zmienku vďačí 

benediktínom. V súvislosti s rekonštrukciou kostola prišiel tu biskup z Bratislavy Artirius, ktorý vysvätil vlastne 

tento kostol a ten jeho príchod je zaznamenaný v bratislavských análoch, v bratislavskej kronike. Táto prvá písomná 

zmienka je najstaršia v rámci celého východoslovenského regiónu.“ 

 

Krásna 17. januára (TASR) – Najstaršia prvá písomná zmienka z celého východoslovenského regiónu 

pochádza z roku 1143 a hovorí sa v nej o obci Krásna. Pre TASR to uviedol starosta mestskej časti Košice - Krásna 

Marek Kažimír. 

„O Košiciach história vie až od roku 1230. Krásna za svoju písomnú zmienku vďačí vysväteniu kostola, ktorý 

zrekonštruovali benediktíni. Vtedy prišiel bratislavský biskup a práve o tejto jeho ceste je zmienka v bratislavskej 

kronike,“ spresnil Kažimír. Pôvodný slovenský názov bol vtedy pomaďarčený na Szeplak – pekné bývanie a v tejto 

podobe sa aj dostal do prvej písomnej zmienky. 

Doplnil, že Krásna sa potom vyvíjala ako dve samostatné dediny – cirkevná a zemepanská. „Opátka a Krásna 

sa v roku 1945 spojili do jednej obce s názvom Krásna nad Hornádom,“ dodal. 

V roku 1976 bola obec pričlenená k mestu Košice. Podľa starostu vtedy občania príliš nahlas hovoriť o tom, či 

s týmto krokom súhlasia alebo nie, nemohli. „Ako pozitívum určite vnímali to, že sa sem zaviedla mestská hromadná 

doprava. Negatívne mohli vnímať to, že tu nebol kultúrny dom a vďaka pričleneniu ku Košiciam sa finančné 

prostriedky na jeho stavbu škrtli,“ povedal Kažimír. 

Opätovné osamostatnenie sa by dnes legislatívne bolo možné a možno by to bolo zaujímavé aj z finančných 

dôvodov 

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

 

 

 

Ktoré tvrdenia vyplývajú z textu a tabuľky č. 2? 

 ME vo futsale v Belehrade sa v roku 2014 uskutočnili už deviatykrát. 

 ME vo futsale sa spravidla uskutočňujú každé dva roky. 

 V histórii ME vo futsale je držiteľom najväčšieho počtu strieborných medailí Španielsko. 

 Najúspešnejší medailisti, ktorí sa nikdy nedostali do finále, sú Česi. 

 Antverpy sú hlavné mesto Belgicka. 

 

  

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


Ukážka č. 2 

Majstrovstvá Európy UEFA vo futsale 

 
(zdroj: http://sk.wikipedia.org/wiki/Majstrovstv%C3%A1_Eur%C3%B3py_UEFA_vo_futsale) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(zdroj: http://sk.wikipedia.org/wiki/Majstrovstv%C3%A1_Eur%C3%B3py_UEFA_vo_futsale) 

Teória literatúry 

Ako sa nazýva nasledujúci žáner? „Aká matka, taká Katka“.   

„Svätý Pavel jasný prináša rok šťastný.“ Ako sa nazýva tento žáner?  

Ako sa nazýva lyrický žáner, ktorý vyjadruje nárek, žalospev?  

Ako nazývame krátku satirickú báseň s prekvapivou pointou?  

Ako sa nazýva dielo, ktoré sa odohráva v čase konfliktov medzi belochmi a Indiánmi?  

Čo znamená skratka SCI-FI v literatúre?  

Rozprávky podľa obsahu rozdeľujeme na fantastické, realistické a... (doplňte druh rozprávky)  

Pomenujte typ jazykového prostriedku: „televízor spieval“  

Pomenujte typ jazykového prostriedku: „mnoho zlatých kvietkov“  

Pomenujte typ jazykového prostriedku: „vysoká sťa nebo“  

 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Majstrovstv%C3%A1_Eur%C3%B3py_UEFA_vo_futsale
http://sk.wikipedia.org/wiki/Majstrovstv%C3%A1_Eur%C3%B3py_UEFA_vo_futsale

