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Meno a priezvisko:  Dátum:  

 

Ktoré tvrdenia vyplývajú z textu č. 1? 

 Autor malého princa sa narodil v roku 1943. 

 Malý princ bol spracovaný ako muzikál i filmový seriál. 

 Množstvo skúseností z cudziny autor Malého princa zúročil vo svojich dielach. 

 Malý princ je rozprávačom príbehu. 

 Spomínané vydanie knihy Malý princ bude bez obrázkov, aby nepôsobili na čitateľa rušivo. 

 

Ukážka č. 1 

 

Vychádza Malý princ, najznámejší príbeh pre malých aj veľkých 

Bratislava 16. marca (TASR) – Slávna kniha Malý princ prichádza v týchto dňoch na pulty slovenských 

knižných obchodov. TASR informovala PR manažérka vydavateľstva Fragment Silvia Masárová. 

Nie je rozprávka ako rozprávka. Táto veta veľmi výstižne vyjadruje jedno z najznámejších diel modernej 

literatúry od francúzskeho spisovateľa, publicistu a letca Antoina de Saint-Exupéryho. Príbeh, ktorý po prvý raz uzrel 

svetlo sveta v roku 1943, sa dočkal mnohých vydaní a bol preložený do viac než 180 jazykov a dialektov. V týchto 

dňoch vychádza Malý princ v úplne novom šate po 55 rokoch. Kniha je obohatená očarujúcimi ilustráciami Heleny 

Zmatlíkovej. 

Malý princ – filozoficko–rozprávková alegória je súborom úvah a rozjímania nad závažnými životnými 

témami, ako sú priateľstvo, dobro a zlo, múdrosť, otázky života a smrti. Spisovateľ vystupuje v príbehu ako 

rozprávač, ktorý sa v púšti stretáva s malým princom a rozpráva sa s ním. Rozprávanie, ktoré v sebe nesie hlboké 

posolstvo, otvára celý rad ďalších filozofických otázok. Dočkalo sa mnohých spracovaní, vzniklo niekoľko 

filmových adaptácií, vrátane filmového muzikálu, dvoch opier i animovaného seriálu. Je naozaj veľmi málo kníh, 

ktoré môžeme čítať od detstva do zrelej dospelosti a vždy v nich nájdeme niečo aktuálne, niečo nové aj niečo poučné. 

Antoine de Saint-Exupéry sa narodil v Lyone ako jedno z piatich detí. Už v detstve mu učarovali stroje, najmä 

lietadlá. Dva roky študoval architektúru, avšak v roku 1921 sa rozhodol nastúpiť do vojenskej služby, kde absolvoval 

výcvik pilota. Na základe skúseností získaných vo Francúzsku pôsobil neskôr ako riaditeľ leteckej spoločnosti v 

Argentíne, kde prevádzkoval na tú dobu prevratné nočné lety. Ako pilot bol zamestnaný u viacerých leteckých 

spoločností a lietal na rôznych linkách. Exotické miesta, na ktorých sa ocitali hrdinovia jeho kníh, dôverne poznal. V 

roku 1935 prežil svoju najväčšiu leteckú haváriu. Bol nútený núdzovo pristáť a až po piatich dňoch blúdenia 

vyprahnutou púšťou ho zachránila karavána. 

Po vypuknutí 2. svetovej vojny si doslova vynútil vstup do radov vojenských pilotov, avšak vzhľadom na jeho 

vek mu bolo povolených len päť letov. V roku 1944 sa, bohužiaľ, z jedného z nich nevrátil. Telo ani lietadlo nikdy 

nenašli. Pravdepodobne bol zostrelený nemeckou stíhačkou nad vodami Korzického prielivu. 

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

 

Ktoré tvrdenia vyplývajú z ukážok č.2? 

 Penový hasiaci prístroj môžeme použiť aj na hasenie zariadení pod elektrickým napätím do 1000V. 

 Hasiaci prístroj na fotografii je možné aj po použití znova uviesť do stavu opätovnej použiteľnosti. 

 Práškový hasiaci prístroj môžeme použiť aj na hasenie tekutých látok. 

 V bežnej kuchyni by mohol vzniknúť aj požiar triedy F. 

 Hasiaci prístroj na fotografii je chránený proti nechcenému náhodnému použitiu. 

  

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


Ukážky č. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teória literatúry 

Ako sa nazýva nasledujúci žáner? 

„Figúrky sú pripravené na akékoľvek ťahy, na rozdiel od postáv.“  
 

Ako sa nazýva tento žáner? 

„Príde novinár za Einsteinom a prosí ho, či by mu jednou vetou nemohol 

vysvetliť teóriu relativity. 

Einstein sa zamyslí a hovorí: Predstavte si, že ste mi strčil nos do zadku. Ja 

mám nos v zadku, vy máte nos v zadku, ale ja som na tom relatívne lepšie.“ 

 

Ako sa nazýva tento lyrický žáner? 

„Nerobme nič, nebudeme mať nič.“ 
 

Napíšte, koľko veršov má sonet  

Napíšte všetky druhy ľudových piesní, ktoré zaraďujeme medzi pracovné  

Ako sa nazývajú bábky, ktoré sa vodia na ruke (dlani, prstoch)?  

Sylabický verš sa nazýva aj slabičný, lebo verše majú navzájom... (správne 

doplň tvrdenie)  
 

Pomenujte typ jazykového prostriedku: „mučivá neistota“  

Pomenujte typ jazykového prostriedku: „ráno ho drsne prebudilo “  

Pomenujte typ jazykového prostriedku: „Kyjev vyhlásil prímerie“  
 


