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Meno a priezvisko  

 

Označte tvrdenia, ktoré vyplývajú z ukážky č. 1 

 V meste Prostějov majú dokonca aj triedy prispôsobené postihnutým žiakom. 

 Na výlete pri Rainerovu chatu vozili deti koníky. 

 Väčšina žiakov spomínanej školy je zdravá. 

 Matematiku sa postihnuté deti neučia spolu s ostatnými žiakmi. 

 V okolí sa nachádza iba jedna strená bezbariérová škola. 

 

Ukážka č. 1 

Deti na invalidných vozíkoch z prešovskej ZŠ berú učitelia i na výlety 

Prešov 20. júna (TASR) – Základná škola na Prostějovskej ulici v Prešove patrí medzi tie, ktoré sa 

rozhodli integrovať zdravotne postihnuté deti medzi zdravú populáciu. Celá budova je bezbariérová. V škole 

nechýba výťah, ktorým zabezpečila komfort deťom na invalidných vozíkoch. Na každom poschodí je WC pre 

telesne postihnutých upravené podľa noriem. Dvere do tried majú širšie zárubne, v triede na vozičkárov nečaká 

obyčajná lavica bez stoličky, ale špeciálne stoly.  

Deti tu hrajú boccia, olympijský šport pre telesne postihnutých. Učitelia ich berú na výlety, boli už v 

Gombaseckej jaskyni, na Rainerovej chate, ešte sú plní dojmov z minulotýždňového výletu do Hrhova, kde 

všetky deti vyložili na voz a koník ich povozil po dedine. „Mali z toho úžasný zážitok. Je to pre ne veľké plus, 

že sú medzi zdravými deťmi a žijú život ako ostatní spolužiaci,“ uviedla Eva Kaletová, špeciálna pedagogička 

pre telesne postihnuté deti. 

Školu na sídlisku navštevujú aj žiaci s postihnutím zo širšieho okolia. Sú rozdelené do jednotlivých 

tried, tak ako prichádzali. Majú vytvorené všetky podmienky na to, aby sa mohli vzdelávať ako zdravé deti. Pri 

ich obsluhe im pomáhajú zdravotné a rehabilitačné sestry. Na ich štúdium dozerajú špeciálne pedagogičky, 

ktoré im pripravujú individuálny vzdelávací plán a poskytujú poradenskú službu rodičom. Zo 460 žiakov je 26 

so zdravotným oslabením a z toho 18 s ťažkým postihnutím.  

Podľa Kaletovej chlapci a dievčatá s ťažkým postihnutím sú začlenené v triedach s ostatnými deťmi, ale 

už štvrtý rok sa učia hlavné predmety - slovenský jazyk a matematiku v špeciálnej triede. „Je to výhoda v tom, 

že potrebujú pomalšie pracovné tempo, majú problémy s motorikou rúk, čiže pomalšie píšu. Niektoré používajú 

iba tlačené písmo. Tempo v bežnej triede by nestíhali, učiteľka by sa im nemohla tak venovať. Je to veľmi 

dobrá vec. Rodičia si to pochvaľujú, deti sú pokojnejšie,“ povedala Kaletová. 

Žiaci, ktorých osud posadil do invalidného kresla, sa s tým statočne popasujú. Najväčším problémom 

však je, že na nich nečaká ani jedna stredná bezbariérová škola v okolí. Napriek tomu majú aj absolventov 

školy, ktorí sa hrdia vysokoškolským diplomom. 

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

 

Označte tvrdenia, ktoré vyplývajú z ukážky č. 2 

 Prílišná citlivosť zubov môže mať rôzne príčiny. 

 Citlivosť zubov sa môže zvýšiť aj kvôli ich nesprávnemu čisteniu. 

 Aj počas spánku sa u niektorých ľudí môže zubná sklovina poškodzovať. 

 Príliš citlivé zuby čoskoro vypadnú. 

 Zubár citlivé zuby povytrháva, aby pacient necítil nepohodlie. 

 

Ukážka č.2 

Za citlivými zubami môže byť zubný kaz 

Bratislava 20. júna (TASR) - Precitlivenosť zubov pri konzumácii zmrzliny či studených nápojov je 

podľa odborníkov veľmi často spôsobená zubným kazom. „Treba si uvedomiť, že každý zdravý zub by mal 

reagovať na chlad. Ak je však citlivosť neprimeraná, môže ísť o príznaky viacerých problémov, nielen zubného 

kazu,“ hovorí Libor Michna z bratislavskej stomatologickej kliniky ArtDentistic. 

Ľudské zuby sa vyvinuli tak, aby dokázali termickým vnemom odolávať, ochrana sa však môže narušiť. 

„Okrem zubného kazu môžu precitlivenosť na chladené nápoje či zmrzlinu spôsobovať odhalené krčky. Až 90 

percent ľudí si totiž veľmi nešetrným spôsobom čistí zuby, a tak dochádza k ich odhaľovaniu. Nesmieme 

zabudnúť ani na ľudí, ktorí nemajú kŕčok zubov chránený žiadnou vrstvou. Týka sa to desiatich percent 

populácie,“ povedal Michna. 

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


Zmrzline či iným letným chladeným dobrotám musia podľa jeho slov odolávať aj ľudia, ktorí 

odbúravajú nahromadený stres tzv. škrípaním zubov, prípadne tak robia podvedome počas spánku. „V takých 

prípadoch je narúšaná zubná sklovina. Preto môžu byť zuby citlivé aj na žuvacích plochách, keďže ochranná 

vrstva bola minimalizovaná,“ vysvetlil. 

V prípade pretrvávajúcich problémov radí obmedziť prísun rizikových potravín či nápojov a navštíviť 

odborníka. Ten zanalyzuje možnú príčinu nepohodlia a navrhne ideálny spôsob jej odstránenia. „Vhodnou 

prevenciou je pravidelná návšteva stomatológa, ktorý vás oboznámi aj s ideálnou technikou čistenia chrupu a 

celej ústnej dutiny,“ uzavrel Michna. 

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

 

Označte tvrdenia, ktoré vyplývajú z ukážky č. 3 

 Matej Bel písal o Čertovej peci už v 18. storočí. 

 Čertovu pec kedysi obývali neandertálci. 

 Obyvatelia Čertovej pece boli zruční poľnohospodári. 

 Jaskyňa Čertova pec je viac ako 5 m vysoká. 

 Motorest v blízkosti Čertovej pece sa volá rovnako ako táto jaskyňa. 

 

Ukážka č.3 

Čertova pec 

 

zdroj: https://sk.wikipedia.org/wiki/%C4%8Certova_pec 

 

http://www.tasr.sk/tasr-do-kazdej-skoly
https://sk.wikipedia.org/wiki/%C4%8Certova_pec

