
TEST PRE 8. ROČNÍK - ČITATEĽSKÁ GRAMOTNOSŤ 

Meno a priezvisko:  

Otázky k ukážkam textov 

V ktorom dni v týždni sa v Michalovciach predstaví Martin Pado?  

Ako sa volá budova, v ktorej vystúpi Katarína Feňová?  

Ako sa bude volať program, v ktorom vystúpia dva ľudové súbory?  

S koľkými mužmi má Kate Winsletová deti?  

Napíšte krstné meno dieťaťa Kate z prvého manželstva  

Z koľkého manželstva má Kate najmladšie dieťa?  

Ktorému povolaniu sa venuje otec Katinho najstaršieho dieťaťa?  

Ktoré látky zanechal obžalovaný na letisku v Düsseldorfe?  

Koľko lietadiel kvôli recidivistovi neodletelo z Düsseldorfu včas?  

Ktorú skratku používa spomínaná Nemecká tlačová agentúra?  

Napíšte priezvisko recidivistovej žalobkyne  

Kto plánoval obsadiť Britániu v čase pred bitkou o Trafalgar?  

Napíšte meno mesta, v ktorom sa ukryli španielske a francúzske lode pred bitkou?  

Ako sa volala loď, z ktorej Nelsona smrteľne zranili?  

Čo údajne odliali z diel porazených lodí?  

 

Ukážka č. 1 

MICHALOVCE: Vianočné trhy prinesú do mesta už tradične aj gazdovskú zabíjačku  

Michalovce 11. decembra (TASR) - Na tradičné kultúrno-spoločenské podujatia pozýva širokú verejnosť 

mesto Michalovce v týchto decembrových dňoch. Aj v tomto roku sa môžu obyvatelia a návštevníci mesta tešiť na 

divadelné predstavenia, hudobné vystúpenia, vianočné trhy, súťaž v streľbe zo šampanského, ale i obľúbenú 

gazdovskú zabíjačku. 

Vo Veľkej sále Mestského kultúrneho strediska (MsKS) sa najbližšie, a to 12. decembra, uskutoční 

predstavenie tamojšieho Divadla pri fontáne. V rímskokatolíckom Kostole narodenia Panny Márie sa začne následne 

o 19.00 h Adventný organový koncert. S hrou na organe sa tu predstaví Katarína Feňová a spevom Martin Pado. 

Súčasťou piatkového (13. 12) večera v priestoroch MsKS bude gospelová šou v podaní afroamerických 

vokalistov s názvom Golden Voices of Gospel. Vo štvrtok (12. 12.) a v piatok (13. 12.) zaplnia Obchodnú a 

Sládkovičovu ulicu v Michalovciach predajné stánky. Vianočné trhy prinesú do centra mesta aj uličku remesiel a 

kultúrny program, v ktorom vystúpia spevácke skupiny Starši chlopi a Vánok. 

MsKS bude žiť kultúrou aj v sobotu. V predvianočnom programe Lucia 2013 budú účinkovať Miro 

Prochádzka s tanečnou skupinou Evergreeny a folklórne súbory Zemplín a Zemplínik. Ešte predtým sa však budú v 

centre mesta podávať zemplínske špeciality počas tradičnej gazdovskej zabíjačky. 

Michalovce si v týchto dňoch pripomenú významné osobnosti spoločenského, športového a kultúrneho života. 

Počas slávnostného zasadnutia Mestského zastupiteľstva udelí samospráva v piatok (13. 12.) najúspešnejším 

jednotlivcom a kolektívom Ceny primátora, čestné občianstvo ako aj tradičné Ceny mesta. 

Záver roka bude patriť v centre Michaloviec obľúbenej súťaži v streľbe zátok zo šampanského na čo najdlhšiu 

vzdialenosť, ale aj Silvestrovskej vernisáži k výstave akademického maliara Andreja Smoláka v priestoroch 

Zemplínskeho múzea. 

Michalovský silvestrovský program odštartuje v utorok 31. decembra o 23.00 h oslavami 21. výročia štátnosti. 

Na prelome rokov rozžiari nočnú oblohu nad Michalovcami pyromuzikálny ohňostroj. O hudobnú stránku podujatia 

sa postará speváčka Michaella so skupinou. 



(So súhlasom TASR - http://www.tasr.sk/tasr-do-kazdej-skoly) 

 

Ukážka č. 2 

Británia: Oscarová herečka Kate Winsletová je už trojnásobnou matkou  

Londýn 11. decembra (TASR) - Renomovaná britská herečka Kate Winsletová je od soboty trojnásobnou 

matkou. 

Držiteľka Oscara, Zlatého glóbusu a množstva ďalších ocenení porodila v nemocnici v južnom Anglicku v 

sobotu syna, ktorého otcom je jej tretí manžel, podnikateľ Ned Rocknroll, pôvodným menom Ned Abel Smith, inak 

synovec miliardára Richarda Bransona. Informovali o tom dnes svetové agentúry s odvolaním sa na herečkinu 

hovorkyňu Lauru Symonsovú. 

Matka i dieťa sú v poriadku, informoval spoločenský magazín People. 

Pre dvojicu, ktorá sa zobrala koncom minulého roka, je to prvé spoločné dieťa. Kate Winsletová už má 

trinásťročnú dcéru Miu Honey z manželstva s režisérom Jimom Threapletonom (1998-2001) a deväťročného syna Joa 

Alfieho z druhého manželstva s oscarovým režisérom Samom Mendesom (2003-2011). 

(So súhlasom TASR - http://www.tasr.sk/tasr-do-kazdej-skoly) 

 

Ukážka č. 3 

Nemecko: Za planým poplachom na letisku v Düsseldorfe mohli byť drogoví díleri  

Düsseldorf 11. decembra (TASR) - Proces s opakovane trestaným zlodejom, ktorý nesie podľa prokuratúry 

zodpovednosť za dočasné uzavretie letiska v Düsseldorfe z 24. septembra, jeho evakuáciu, zrušenie 140 letov a škody 

v miliónovej výške, sa dnes začal v Nemecku. 

Práve tridsaťdvaročný obžalovaný zanechal odcudzený kufor v odletovej hale letiska. Vyvolalo to poplach, 

pretože v batožine sa predpokladala prítomnosť bomby, neskôr drog. Napokon sa však ukázalo, že kufor obsahoval 

iba múku a škoricu zabalené podobne ako drogy, napísala tlačová agentúra DPA. 

Právny zástupca recidivistu, ktorého iba v Anglicku v minulosti už desaťkrát odsúdili zväčša za krádeže, 

tvrdil, že jeho mandant vzal kufor pred budovou letiska, kde ho nechal nejaký pasažier. Aj keď sa obžalovaný 

analfabet pôvodne priznal, že sa živí práve krádežami kufrov, advokát to dnes spochybnil tvrdiac, že išlo o dôsledok 

chyby pri tlmočení. 

Podľa prokuratúry je však muž profesionálnym zlodejom pôsobiacim v medzinárodnom meradle. 

Žalobkyňa Anna Gerdemannová však uviedla, že pozadie celého incidentu zatiaľ nie je úplne jasné. 

Vyšetrovatelia totiž predpokladajú, že podozrivý kufor bol súčasťou zastieracieho manévru priekupníkov s drogami. 

(So súhlasom TASR - http://www.tasr.sk/tasr-do-kazdej-skoly ) 

 

Ukážka č. 4 

Bitka pri Trafalgare 

Bitka pri Trafalgare sa odohrala 21. októbra 1805 v oblasti mysu Trafalgar, anglické vojnové loďstvo vedené 

Horatiom Nelsonom v nej porazilo spojenú španielsko-francúzsku vojnovú flotilu. Týmto víťazstvom, v poslednej 

veľkej námornej bitke plachetníc v histórii, potvrdila Británia svoju námornú prevahu a stala sa na ďalšie storočie 

svetovou námornou veľmocou. 

Francúzsky cisár Napoleon Bonaparte si podmanil takmer celú Európu. Jeho ďalším cieľom bolo zničiť 

svojho tradičného rivala – Veľkú Britániu. Prichádza so smelým plánom prekročiť kanál La Manche a vylodiť sa v 

južnom Anglicku. Pokúsil sa zhromaždiť svoju vojnovú flotilu v ústi prielivu a početne prevýšiť britských obrancov. 

Jeho plán bol ale zmarený úspešným manévrom britského kráľovského loďstva. Spojená francúzsko-

španielska flotila bola donútená ukryť sa v Cádize. 

Napoleon s veľkou nevôľou musel zrušiť prípravu invázie. Obrátil svoju armádu na východ a začal ťaženie 

proti Rakúsku. 

Admirál Nelson velil zo svojej vlajkovej lodi Victory. Loď musela prekonať silnú paľbu, keď sa zboku 

približovala k nepriateľskej línii a nemohla na mohutnú paľbu nijako odpovedať. Po priblížení sa dostala do 

priameho stretu s menšou francúzskou loďou Redoutable (Strach naháňajúca), ktorej velil kapitán Jean Lucas. 

Osudný výstrel vyšiel odniekiaľ z lanovia francúzskej lode. Zasiahol Nelsona asi o 13:15, práve keď bol na 

veliteľskej palube s kapitánom Thomasom Hardym. Ťažko zranený viceadmirál bol prenesený do kajuty hlboko v 

podpalubí. Pred svojou smrťou sa ešte dozvedel, že bitka skončila víťazstvom jeho flotily. 

Bitka pri Trafalgare bola poslednou veľkou bitkou plachetníc a do tej doby najdôležitejším víťazstvom v 

histórii britského kráľovského loďstva. V Londýne pripomína toto víťazstvo Trafalgarské námestie s pomníkom 

admirála Nelsona. Veľké levy, ktoré ležia pri päte vysokého stĺpa pamätníka, sú vraj odliate z ukoristených 

španielskych a francúzskych diel. 

(http://sk.wikipedia.org/wiki/Bitka_pri_Trafalgare) 
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