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Meno a priezvisko  

Označte tvrdenia, ktoré vyplývajú z ukážky č. 1 

 NORAD bude „ukazovať“ Santovo putovanie na internetovej stránke noradsanta.org. 

 V minulom roku sledovalo Santovu cestu vyše 20 miliónov amerických divákov. 

 NORAD bol kritizovaný jednou bostonskou organizáciou, ktorá má skratku CCFC. 

 V jednom videu sprevádzajú sane Santu Clausa bojové lietadlá. 

 Podľa NORAD-u je video veľmi zábavné a nie je škodlivé. 

 Lietadlá podľa Davisa nemajú inštalované zbrane, iba jednu palivovú bombu. 

 Tradícia sledovania saní Santu Clausa NORAD-om vznikla na základe jednej mylnej informácie. 

 „Santova cesta“ v minulom roku zvýšila počet telefonických volaní do NORAD-u. 

 Na Twitteri a Facebooku sa objavili príspevky prívržencov obidvoch názorov na video. 

 Noviny v Colorado Springs uviedli nesprávne číslo namiesto „horúcej linky“ na NORAD. 

 

Ukážka č. 1 

USA: Na NORAD sa zniesla spŕška kritiky za stíhačky pri Santových saniach 

Denver 17. decembra (TASR) - Severoamerické veliteľstvo protivzdušnej obrany (NORAD) bude na 

Štedrý večer znovu zabávať milióny detí, ktoré môžu sledovať putovanie Santa Clausa po zemeguli sekundu za 

sekundou. Tento rok sa však objavila kritika verejnosti, čo je novinkou, informovala dnes tlačová agentúra AP. 

Organizácia na ochranu práv detí so sídlom v Bostone - Kampaň za detstvo oslobodené od komercie 

(CCFC) - kritizovala video na internetovej stránke noradsanta.org, kde Santovo putovanie z roku 2013 

„sleduje“ NORAD. 

Video podľa bostonskej organizácie zavádza do tradície Vianoc násilie a militarizmus, keď ukazuje 

bojové stíhačky sprevádzajúce Santove sane. Ide o zriedkavú kritiku obľúbeného programu, ktorý vlani 

pritiahol k webovej stránke rekordných 22,3 milióna návštevníkov po celom svete. 

V päť sekúnd trvajúcej časti videa, ktoré je dostupné aj na youtube.com, vidieť dve bojové stíhačky, 

ktoré sprevádzajú Santu. NORAD video obhajoval, že nie je hrozivé a nepredstavuje žiadne nebezpečenstvo pre 

deti. 

Na sociálnej sieti Twitter a na blogoch sa objavila záplava príspevkov prívržencov oboch strán. Spor 

vypukol pred dvoma týždňami. Šéf organizácie CCFC Josh Golin v rozhovore pre AP zopakoval kritiku videa, 

ale polemiku podľa neho vyrobili médiá. Dodal, že o stíhačkách na videu nevedeli, kým nezatelefonovali 

novinári. Poznamenal, že nikto z jeho organizácie neprotestoval v NORAD-e. 

Hovorca NORAD-u Jeff Davis povedal, že rozumie kritickým hlasom, avšak nesúhlasí s nimi. Vysvetlil, 

že podľa ich názoru video nie je hrozivé a nie je to niečo, čo by mohlo mať negatívny účinok na deti. 

Poznamenal, že ide o zábavu. 

Davis tiež uviedol, že sprievod stíhačiek nie je ničím novým. NORAD zobrazil stíhačky, ako 

sprevádzajú Santu a jeho soba, už v 60. rokoch. Trval na tom, že stíhačky nenesú žiadne zbrane, avšak 

kanadské CF-18 majú pod trupom veľkú vonkajšiu nádrž na palivo, čo by mohlo vyzerať ako bomba. 

Zdôraznil, že priestor pre rakety alebo bomby na krídlach stíhačiek je prázdny. Uistil, že ich webovú stránku 

môžu navštíviť deti každého veku, nie je na nej násilie. Pre deti predstavuje zábavu a môžu sa aj niečo naučiť. 

Tradícia „sledovania“ Santu pri lete na saniach sa zrodila v roku 1955. Noviny v Colorado Springs 

vtedy uverejnili oznam, aby deti zavolali Santovi na „horúcu linku“. V čísle však bola chyba, a tak sa desiatky 

detí dovolali na veliteľstvo vzdušnej obrany. Službukonajúci dôstojníci sa pridali k detskej hre a informovali o 

Santovom pohybe. 

Sledovanie saní Santu sa stalo vianočnou tradíciou, ktorá nadchýna milióny detí i rodičov. Vlani mali v 

NORAD-e v súvislosti s monitorovaním Santovej cesty celkovo 114.000 telefonátov, 1,2 milióna návštevníkov 

na sociálnej sieti Facebook a 129.000 príspevkov na Twitteri. 

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

 

Označte tvrdenia, ktoré vyplývajú z ukážky č. 2 

 Malá Elenka sa narodila v roku 1876. 

 Syn Ivan bol mladší. 

 Mama Elenke často spievala a ona si niektoré melódie zapamätala. 

 „Dunajko“ bola hračka - biely koník na doštičke s kolieskami. 

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


 Slovo Dunajko v určitom období často používala namiesto slov z textu pesničiek. 

 Ivanko sa často bál, že mu Elenka jeho hračky poškodí. 

 Často sa v noci Ivan prebudil a matka ho iba ťažko uspávala. 

 Deti mali okrem matky aj opatrovateľku. 

 Ivan bol veľmi aktívne dieťa a okolie bolo ovplyvnené jeho správaním. 

 Text zachytáva časť života dvoch malých detí z obdobia 19. storočia. 

 

Ukážka č.2 

Elena Maróthy-Šoltésová: Moje deti 

28. september 1879 

Dnes má naša Elenka tri roky a je už veľmi múdre dievčatko, že mi je často na počudovanie, ako rastie 

jej detský rozumček. Keby som si bola aspoň len od teraz roka zapisovala, čo všetko odvtedy narozprávala, 

bola by to zaujímavá ukážka, ako si detská prostota zbiera z obkľučujúceho ju sveta vedomosti pre život z 

vlastného vrodeného popudu. I umieňovala som si koľko ráz, že už sa musím dať do toho zapisovania, ale 

ťažšie je to uskutočniť, ako som sa nazdala. Musela by som vždy zápisník v ruke nosiť a nemať inej roboty ako 

počúvať a zapisovať Elenkine reči a nezodpovedateľné otázky. Ale roboty mám vždy plno, v poslednom roku 

najmä i môj maličký Ivan berie ma tak do nároku, že vôbec neostáva mi prázdnej chvíle ani na čítanie, tým 

menej na písanie. A čo som niekedy večer, keď deti pospali, sprobovala z Elenkiných slovných prejavov 

zaznačiť, to ma celkom neuspokojilo, detská originalita vypáchla z toho pred mojím perom, muselo by sa to 

písať hneď na samo počutie: 

Mala som tak robiť, kým tu ešte nebolo Ivana, ktorý sa narodil, keď Elenka mala dva i štvrť roka. Dotiaľ 

bývala zväčša pri mne, držiac sa mi šiat alebo ruky. Iba keď sa ukázal otec, hneď prešla odo mňa k nemu a 

žiadala, aby ju bral na ruky. A on i vždy bol hotový zabávať sa s ňou, i najlepšie rozumel jej slovám, a keď jej 

niečo zaspieval, zatíchla i z najväčšieho plaču. Vtedy navyťahoval zo svojej pamäti všelijaké detské spievanky 

a ona si zachovala každý nápev, kým na text jej jazýček nebol ešte dosť obratný. Prekvapila nás potom tým, že 

nápev prvých spievaniek, ktoré počula od otca, druhého dňa prespevovala si na text: „Danajto, Danajto, Danaj 

— Danaj —Danajto –“ s variáciami podľa potreby slabík. Danajto — Dunajko bol umelý biely psík, 

pripevnený na doštičke s kolieskami, ktorého spomedzi všetkých svojich hračiek mala najradšej, i cez deň sa s 

ním bavila, i na noc si ho k sebe brávala do vozíka. Jeho meno teda slúžilo jej i za text k jej prvým spevným 

pokusom a jej detským hláskom znelo to veľmi milo. Pravda, ešte zábavnejšie bolo, keď sa už i do pravého 

textu pustila, čo išlo dosť rýchlym postupom. Nestačili sme sa spamätať z prvého prekvapenia, už sme ju počuli 

spievať: „Pestociv tutintu, z—ámav si chubtintu“ (Preskočil krtinku, zlámal si chrbtinku —) a potom už 

nasledovali rýchlo za sebou všetky, čo sa ich naučila od otca i od svojej čulej, spevavej varovkyne. Ľudia sa 

čudovali, keď počuli prespevovanie tej drobnej speváčky jej slabým, ale detsky milým hláskom — a i nám 

samým zdala sa byť zavše akýmsi zázračným dieťaťom. Ale tohto roku už nespieva pri novej varovkyni, iba 

niekedy s otcom, keď sa na to zvláštne nastroja. 

Ináč teraz i maličký braček púta ako našu, tak i jej pozornosť, aj on sa pýta k nej, aj ona dodieva do 

neho, žiadala by si, aby sa už vedel s ňou baviť. I ja by som nedbala, keby to už bolo. 

 

V októbri 1879 

Veľmi by sa žiadalo zaznačiť si všeličo o deťoch. Teraz, keď nastal studený, vetristý čas, že musia viac 

doma bývať, núka sa na to čo deň viac látky. 

Elenka, verná dušička, nedávno sa rozpomenula na svojho Dunajka — ktorého meno už čisto vyslovuje 

— musela som jej ho vytiahnuť z jeho letného odpočinku a ona si ho vodieva, už chromého, priviazaného na 

špagátiku, po izbe na prechádzku. Z opatrnosti však iba vtedy, keď bračeka tu niet, lebo keď raz v jeho 

prítomnosti vyviedla si takto Dunajka, Ivan, do všetkého samý oheň, temer sa k nemu hodil z rúk varovkyne, 

chcel si ho vziať, a Elenka kričala o pomoc v strachu, že jej ho celkom doláme. Mali sme potom roboty utíšiť 

jednu i druhú stránku, Ivana inými, menej vzácnymi hračkami, a Elenka sa upokojila, keď si Dunajka uložila do 

čínskej debnice z čaju pod písací stolík, odkiaľ si ho vyťahuje, iba keď je Ivan s varovkyňou niekde v 

pomocníckej izbe. 

On, hoci ešte ani nevraví, ani nebehá, vie už svojou živosťou doviesť do pohybu alebo do zmätku celú 

domácnosť. Často nemám ani noci pokojnej pri ňom, prebudí sa veľmi ľahko, hneď by sa chcel zabávať a dá sa 

ťažko uspať. Keď sa tak prebudí čo len dva razy cez noc, je moje spanie celkom pokazené, vstanem nevyspatá. 

Ale vo dne pre jeho detskú milotu zabudnem na všetko nepohodlie a s rozkošou sa ním zaoberám. 

Read more: http://zlatyfond.sme.sk/dielo/141/Marothy-Soltesova_Moje-deti/2#ixzz2nkzRvxOf 


