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1. Do cvičení doplň správné i, í, y, ý: 

Letíme do vesmíru 
Vesmír začíná tam, kde konč_ zemská atmosféra - vzdušný obal Země. 
Tvoř_ ho 
galaxie, měsíce, a dalš_ tělesa rozmístěná v nepředstavitelně velikém 
prostoru. 
Galaxie jsou shluk_ milionů hvězd. Naše galaxie má tvar spirály a 
nazývá se Mléčná 
dráha. 
Za jasných nocí můžeme vidět na obloze t_síce hvězd, které vypadaj_ 
jako blikajíc_ 
svět_lka. Některé hvězd_ vidíme pouhým okem, jiné hvězdářsk_m 
dalekohledem. 
Ten, kdo se zajímá o hvězd_ se nazývá astronom. 
Na hvězdy se můžeme chod_t dívat i do hvězdárn_. 
Dobře viditeln_ je na obloze Měsíc. Přesto cesta k němu trvá kosmické 
raketě 3 dny. 
Cesta autem by trvala 200 dní. 
Svět, kde ž_jeme, se nazývá planeta______________. Při pohledu z 
výšk_ je modře 
zbarvená. Je to t_m, že je na ní tolik oceánů, moř_, jezer a řek. 
Na obloze zář_ jasná hvězda. Ohromná a žhavá. Kd_by nezářila, naše 
Země by byla 
temná a studená. Je to............................................ 
2. Vylušti název této hvězdy a dopiš na tečky v textu. Každé čtvrté písmeno 
zakroužkuj žlutě. 

O á f S h e R l J g Á u S ý T n j Ř b c V š o e 
3. Které slovo jsem? Máš první a poslední písmeno slova a řádek, kde je najdeš. 
Zkus to. První řádek 
je nadpis. 
Které slovo jsem?: začínám na Z, končím na ě a ležím na druhém řádku. 
...................................................................... 
Které slovo jsem?: začínám na d, končím na m a ležím na sedmém řádku. 
..................................................................... 
Které slovo jsem?: začínám na r, končím na ě a ležím na desátém řádku. 
.................................................................... 
Které slovo jsem?: začínám na n, končím na a a ležím na čtrnáctém řádku. 
.................................................................... 
4. Najdi v textu alespoň jedno souvětí a podtrhni ho zelenou pastelkou. 



5. Jak se jmenuje ten, kdo se zajímá o 
hvězdy?.................................................................................. 
6. Jak dlouho letí raketa na 
Měsíc?........................................................................................................... 
7. Kolik je to 
hodin?.............................................................................................................................
............ 
8. Napiš název nějakého oceánu na naší 
planetě................................................................................ 
........................................................................................................................................
............................................. 
9. Napiš název řeky v ČR, kterou 

znáš..................................................................................................... 


