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JAZYKOVÝ ROZBOR - ZADÁNÍ 

 

Blyštivé hvězdy se skládaly v souhvězdí  aby lidi na Zemi ujistily  že se ve 

vesmíru nic nezměnilo. 

Úkoly: 

1. Doplň interpunkci ve větě 

2. Vypiš základní skladební dvojice 

3. Zdůvodni pravopis v příč.min – ujistily by - …………………………….  

4. označ větu hlavní  a větu vedlejší 

5. Urči druh2. VV- ………………………. 

6. Urči slovní druhy : blyštivé - …. 

                                  skládaly se - …. 

                                   v - …. 

                                   nic - … 

7. Pravopis ve slově na Zemi - ………………………………………….. 

8. Slovo vesmír nahraď synonymem - ……………………… 

9. Utvoř slova s částí kosmo - 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 

10. Víš, který člověk jako 1. vstoupil na Měsíc? 

…………………………………………………………………………………… 

11. Víš, v kterém roce kosmonauti USA na Měsíci přistáli? 

……………………………………… 

12. Znáš jméno našeho 1. kosmonauta? ……………………………………….. 

13.  Od slova lidé utvoř1.p.č.jed. - …………………….. 

14. Vyjmenuj – vypiš planety, která už není planetou - 

………………………….. 



JAZYKOVÝ ROZBOR - ŘEŠENÍ 

Blyštivé hvězdy se skládaly v souhvězdí , (HV)  aby lidi na Zemi ujistily ,(VV) 

že se ve vesmíru nic nezměnilo.(VV) 
Úkoly: 
1. Doplň interpunkci ve větě 

2. Vypiš základní skladební dvojice:  

HVĚZDY) SE SKLÁDALY  

BY UJISTILY, podmět nevyjádřený - hvězdy 

NIC SE NEZMĚNILO  

 3. zdůvodni pravopis v příč.min – ujistily by –  

PODMĚT HVĚZDY, ROD ŽENSKÝ   

4. Označ větu hlavní a větu vedlejší 

5. Urči druhy2.VV- ŽE se ve vesmíru nic nezměnilo - PŘEDMĚTNÁ 

6. Urči slovní druhy: blyštivé – 2. 

                                  skládaly se  – 5.  

                                   v – 7.  

                                   nic – 3. 

7. Pravopis ve slově na Zemi – název planety, proto Z, - i – růže  

8. Slovo vesmír nahraď synonymem – kosmos   

9. Utvoř slova s částí kosmo – kosmický, kosmonaut, kosmodrom, 

kosmonautika 

10. Víš, který člověk jako 1. vstoupil na Měsíc?  Neil Armstrong  

11. Víš, v kterém roce kosmonauti USA na Měsíci přistáli? R. 1969 

12. Znáš jméno našeho 1. kosmonauta? Vladimír Remek 

13.  Od slova lidé utvoř1.p.č.jed. – člověk  



14. vyjmenuj – vypiš planety Merkur, Venuše, Země, Mars, Jupiter, Saturn, 

Uran, Neptun 

 která už není planetou – Pluto  


