
Čitateľská gramotnosť pre 7. ročník 

Meno a priezvisko  

Označte tvrdenia, ktoré vyplývajú z ukážky č. 1 

 Hovorkyňa leteckej spoločnosti sa volá Veronika Ševčíková. 

 Prepravné podmienky jednotlivých prepravcov sa môžu od seba líšiť. 

 Príručná batožina je na palube lietadla vždy zdarma a umiestňuje sa napr. nad hlavu alebo pod sedadlo. 

 Ak cestujúci umiestni cennosti do podanej batožiny, robí chybu. 

 Elektronické prístroje sa majú umiestniť do príručnej batožiny. 

 

Ukážka č. 1 

Všetky cennosti patria pri lete na dovolenku do príručnej batožiny  

Bratislava 18. júna (TASR) – Počas letnej sezóny sa množstvo dovolenkárov zo Slovenska vyberie za 

oddychom do zahraničia letecky. Práve preto Letisko Milana R. Štefánika v Bratislave radí turistom, na čo by 

pred takouto cestou nemali zabudnúť. 

Samostatné pravidlá pritom platia pri preprave batožiny. Hovorkyňa bratislavského letiska Veronika 

Ševčíková upozorňuje, že každá letecká spoločnosť má vlastné prepravné podmienky pre batožinu a určuje, 

koľko kusov batožiny, akej hmotnosti a rozmerov si môže cestujúci vziať na palubu lietadla. Zároveň určuje aj 

to, či to bude bezplatné alebo za poplatok. „Cestujúci by sa tak nemal spoliehať na svoju skúsenosť s inou 

leteckou spoločnosťou, ale vždy si preštudovať prepravné podmienky leteckej spoločnosti, ktorou aktuálne 

letí,“ odporučila hovorkyňa. 

Tie nájde podľa jej slov napríklad na internetovej stránke spoločnosti, alebo mu ich poskytne cestovná 

kancelária a informovať sa môže aj na letisku, z ktorého odlieta. „Príručná batožina je tá, ktorú má cestujúci 

počas celej doby na letisku pri sebe a umiestňuje ju spravidla v lietadle pod sedadlo alebo do priestoru nad 

hlavami cestujúcich,“ opísala Ševčíková. Je to napríklad kabelka, notebook, batoh, igelitová taška či nákup z 

duty free. 

Podaná batožina je tá, ktorú cestujúci odovzdá pri check-in pulte a umiestnená je v batožinovom 

priestore lietadla. Ševčíková však upozorňuje, že všetky cennosti by si mali cestujúci dať do príručnej batožiny 

a túto batožinu mať po celý čas na letisku alebo v lietadle pod dohľadom. „Ak umiestni cestujúci cenné 

predmety do podanej batožiny, letecká spoločnosť ani letisko nezodpovedajú za stratu alebo poškodenie 

takýchto vecí,“ doplnila hovorkyňa. 

Do podanej batožiny tak nesmie turista dať peniaze, šperky, cenné kovy, kľúče, lieky či dioptrické a 

slnečné okuliare alebo kontaktné šošovky, hodinky a cenné papiere, ale ani cigarety, tabak alebo tabakové 

výrobky, obchodné dokumenty, pasy a iné identifikačné dokumenty. „Taktiež žiadne krehké veci, akými sú 

parfumy, toaletné vody, fľaše, sklo, porcelán či vodná fajka,“ vymenovala Ševčíková. Zároveň však do podanej 

batožiny nepatria ani žiadne elektronické prístroje vrátane príslušenstva ako napríklad CD prehrávač, 

fotoaparát, videokamera, MP3 prehrávač, mobilný telefón, prenosný počítač alebo čítačka kníh. 

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

 

Označte tvrdenia, ktoré vyplývajú z ukážky č. 2 

 Festival Rozprávková Modra sa uskutoční počas posledného júnového víkendu. 

 Bábkový súbor Teatro Pimprlo má sídlo v Modre. 

 Deti môžu absolvovať prechádzku s vlastnými výrobkami z tvorivej dielne. 

 Podujatie organizuje aj Modranská beseda. 

 V prípade silnej búrky sa podujatie presunie do KD Ľudovíta Štúra. 

 

Ukážka č.2 

Na festivale Rozprávková Modra si možno vyrobiť vlastnú bábku  

Modra 18. júna (TASR) – Najmä detskí obyvatelia Modry, ale aj dospelí sa môžu tešiť na kultúrny 

program. V piatok popoludní 24. júna a nasledujúcu sobotu (25.6.) sa uskutoční šiesty ročník festivalu 

bábkových divadiel Rozprávková Modra.  

Žiačky základnej školy v Modre Agátka a Barborka divákom predstavia súbory aj ich rozprávky. 

Divadielko Šikulko zahrá Modré z neba, súbor Snežienky (Kohútik červený strmienok), Divadlo ZkuFraVon 

(Zakliati bratia), Rozprávkovo (Rozprávky v perinách), Teatro Pimprlo (Janko Polienko), Divadlo z domčeka 

(Bajaja), Teatro Neline (O lúke, motýľovi a kvetinovej víle) a súbor Harry Teater poteší rozprávkou Zlatá 

priadka a kráľ.  

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


Program hudobne spestria verklikári - bábkari Ivan Gontko a Ján Haruštiak. Deti si môžu vyskúšať 

jazdu na drevenom kolotoči, rôzne hry a v divadelnej tvorivej dielni vyrobiť bábku, s ktorou absolvujú 

promenádu.  

„Rozprávková Modra sa tradične koná v parku pri jazierku vedľa Kultúrneho domu Ľudovíta Štúra. V 

prípade nepriaznivého počasia sa uskutoční v ňom. Na podujatí je charitatívny stánok s výťažkom pre 

modranské škôlky, kde darcovia za svoj príspevok dostanú dobroty od partnerov a domáce koláče od našich 

gazdiniek,“ uviedla pre TASR Miriam Fuňová z občianskeho združenia Modranská beseda, ktoré spolu s 

mestom Modra podujatie organizuje. 

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

 

 

Označte tvrdenia, ktoré vyplývajú z ukážky č. 3 

 Pohorie Skalnaté vrchy sa tiahne z Británie do USA. 

 Jazero Moraine leží na území Kanady. 

 Jar je v Skalistých vrchoch bohatšia na zrážky ako jeseň. 

 Najvyšší vrch Skalistých vrchov má výšku takmer 4500 stôp. 

 V lete teploty v Skalistých vrchoch neprekračujú 15 stupňov Celsia. 

 

Ukážka č.3 

(zdroj: https://sk.wikipedia.org/wiki/Skalnat%C3%A9_vrchy) 

 

http://www.tasr.sk/tasr-do-kazdej-skoly
https://sk.wikipedia.org/wiki/Skalnat%C3%A9_vrchy

