
Čitateľská gramotnosť pre 5. ročník 

Meno a priezvisko  

Ukážka č.1 

Čo po slovensky znamená slovo Lucia?  

Ktorou zbraňou zavraždili svätú Luciu?  

Čo dostane na hlavu dievča, ktoré predstavuje Luciu?  

Napíšte dátum, s ktorým sa spája tradícia raňajok do postele v severských krajinách?  

Ako sa nazýva varené víno, ktoré na Luciu dostávajú dospelí?  

Ukážka č. 2 

Koľko bolo stromčekov, ktoré ozdobili deti z karlovoveských základných škôl?  

Koľko škôl sa podieľalo na zdobení stromčekov?  

Kto vyrobil ozdoby na stromčekoch?  

Ako sa volá námestie, na ktorom budú stromčeky?  

Ako dlho sa budú stromčeky nachádzať na námestí?  

Ukážka č. 3 

Čo chcel kráľ v rozprávke Berona zistiť?  

Kto povedal kráľovi o zlatom ovocí?  

Čo si vzal princ so sebou na stráž?  

O koľkej hodine začali na strome rásť púčiky?  

Prečo princ nenaoberal zlaté jablká?  

 

Ukážka č. 1 

V Škandinávii môžu na Luciu rodičia dostať raňajky do postele 

Oslo/Štokholm 12. decembra (TASR) - Nezvyčajná tradícia sa v európskych severských krajinách 

spája s 13. decembrom - na Luciu môžu rodičia dostať raňajky priamo do postele. 

Vo Švédsku, ale i v Dánsku, vo Fínsku a v Nórsku aj takto oslavujú Luciu. Najväčšiu zábavu však 

pripravia pre deti v škôlkach a školách. Jedno z dievčat predstavuje Luciu - oblečú ju do bielych šiat s 

červeným opaskom. Na hlavu dostane veniec zo sviečok, v súčasnosti najmä elektrických. 

Svetlá sviec deti pozhasínajú a spolu vytvoria malý sprievod. Rozdáva sa pri tom pečivo a na svoje 

si prídu aj dospelí, ktorým ponúknu nápoj nazývaný glögg, čo je druh vareného vína. 

Zvyk sa možno viaže k talianskemu sviatku svätej Lucie, ktorá sa z lásky k Ježišovi vraj zdráhala 

vydať a zavraždili ju dýkou. Lucia znamená „svetlo“, preto sa pôvodne oslavovala na najkratší deň v 

roku, keď je svetla najmenej, vysvetľuje agentúra DPA. 

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

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


Ukážka č. 2 

Vianoce v Karlovej Vsi skrášľujú stromy, ktoré ozdobili žiaci ZŠ 

Bratislava 11. decembra (TASR) - Na Námestí sv. Františka v bratislavskej Karlovej Vsi pribudlo 

desať vianočných stromčekov, ktoré ozdobili deti z karlovoveských základných škôl. Stromy sú darom 

Mestských lesov Bratislava. 

„Každá z piatich škôl v našej mestskej časti dostala možnosť ozdobiť dva stromčeky, a to 

ozdobami, ktoré si deti vlastnoručne vyrobili,“ informoval prednosta Karlovej Vsi Rastislav Velček. 

„Jednotlivým školám dávame tak možnosť samostatne sa prezentovať, no zároveň to vnímame ako 

možnosť vytvorenia pocitu súdržnosti a spolupráce medzi našimi školami, keďže všetky stromčeky budú 

na jednom námestí,“ dodal. 

Stromčeky budú na námestí počas celej zimy a spolu s vianočným stromom, ktorý na Námestí sv. 

Františka ozdobila mestská časť, budú zároveň jedinou vianočnou výzdobou v Karlovej Vsi. „Rozhodli 

sme sa, že vianočnú výzdobu budeme mať skromnú, aby sme peniaze mohli použiť na potrebnejšie účely, 

sme ale presvedčení, že aj tieto stromčeky zvýraznia atmosféru adventu a najkrajších sviatkov roku,“ 

dodal Velček. 

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

 

Ukážka č. 3 

Berona 

V sedemdesiatej a siedmej krajine, za červeným morom a za dubovou skalou, kde bol svet 

doskami obitý, aby sa zem doňho nesypala, tam bol raz jeden kráľ. A ten kráľ mal jednu záhradu, a v tej 

záhrade jeden strom, ktorému na krásu páru v celom svete nebolo. 

Či ten strom voľajako ovocia rodí, alebo či dakedy rodiť bude, o tom nik na svete neznal. Rád by 

sa bol najmä kráľ o tom presvedčil. Každého, kto k nemu prišiel, k tomu stromu zaviedol, aby sa podíval 

naň a potom mu povedal, čo myslí, že kedy a aké ovocia ten strom rodiť môže? Ale tu veru ani domáci 

ani prespolní o tom povedať ani to uhádnuť nemohli. 

Raz už potom dal zvolať z celej krajiny záhradníkov, hádačov a múdrych ľudí, aby hádali a 

povedali mu, kedy a akým ovocím ten strom obrodí? Záhradníci, hádači a mudrci sa zišli, dlho sa 

naprizerali na ten strom, ale žiaden ani to najmenšie neuhádol. Až napokon ozve sa jeden skrčený starček 

a povedá: 

„Akým ovocím tento strom obrodí, to nikto z nás neuhádne, lebo takého stromu sotva viac na 

svete jesto a ovocia tohto ešte nikto z nás nevidel. Ale ja vám poviem voľačo, čo som ešte ako malý 

chlapček od jedného starého otca o tom strome počul a dosiaľ nikomu nepovedal. Tento strom každú noc 

o jedenástej hodine má sa pučiť, o štvrť na dvanástu kvitnúť, o troch štvrtiach zlatým ovocím dozrievať a 

o dvanástej má ho naveky voľakto — ja neviem kto — oberať.“ 

Starček dopovedal a kráľ na to: 

„Ej, to by veru zaslúžilo dostriehnuť, či je to tak; a keď je tak, aj to ovocie pooberať, veď je strom 

môj a v mojej záhrade. Len kto by sa už teraz na to dal?“ 

„Ja sa dám na to,“ odpovedal najstarší kráľovský syn. 

A ostalo pri tom, že hneď na noc on pôjde tie zlaté jablká striehnuť. 

Prišiel večer. Najstarší kráľov syn vybral sa do záhrady, vzal si hodne vína a pečene sebou a robil 

si tam dobrú vôľu a vždy len na strom pozeral, čo sa diať bude. Dlho nič, ani lístok na ňom nešuchol. Iba 

raz bije jedenásta, tu už strom puky vyháňa; bije štvrť, puky v krásny kvet sa rozvíjajú; bije dve štvrte, 

kvet sa mení na malé lesklé bobuľky; bobuľky navidomoči sa rozdúvajú a rastú, až sa o troch štvrtiach na 

krásne zlaté jablká premenia a ako slnce zaligotajú sa. Milý kráľovič otvorenými ústami sa díval na to, a 

ako už videl celé jablká, hneď sa priberal, že ich oberať bude. Len tu ako ku stromu kročí, začne sa 

strašne blýskať a hrmieť, oblaky sa naženú, počne sa liať a jeho spiaci vietor ofúkne, takže hneď zaspal, 

ani nevedel, kde sa podel z toho sveta. Neprebudil sa iba ráno. A ráno stál strom pustý, o zlatých jablkách 

a o tom, kto ich v tej hrmavici pooberal, ani chýru. 

Smutný šiel k otcovi a oznámil, ako sa mu povodilo. 

zdroj (http://zlatyfond.sme.sk/dielo/585/Dobsinsky_Prostonarodne-slovenske-povesti-Prvy-

zvazok/23#ixzz2nGefgjcD) 

http://www.tasr.sk/tasr-do-kazdej-skoly
http://zlatyfond.sme.sk/dielo/585/Dobsinsky_Prostonarodne-slovenske-povesti-Prvy-zvazok/23#ixzz2nGefgjcD
http://zlatyfond.sme.sk/dielo/585/Dobsinsky_Prostonarodne-slovenske-povesti-Prvy-zvazok/23#ixzz2nGefgjcD

