Milé myšičky a milí myšáčci, v letošním roce nás čeká vyvrcholení
pravopisného snažení v podobě psaní velkých písmen. Tady platí,
abyste napnuli čisté uši, zapojili
šedé mozkové buňky a učili se a
učili se a …

Velká písmena píšeme:
☻ u jednoslovných vlastních jmen, např. Karel, pes Rex, přezdívka
Čmaňa
☻ národní jména, kmenů a obyvatelů, např. Němec, kmen Sarmati,
Pražan, Evropan, Moravský Slovák, Lužický Srb
☻ jména nebeských těles a souhvězdí a v astronomii, např. Země,
Měsíc, Mléčná dráha, Venuše, Malý vůz
☻ zeměpisná jména a krajina kolem zemí, ostrovů, hor a povodí,
např. Evropa, Severní Amerika, Česká republika, Haná, Pošumaví,
Tichý oceán, Středozemní moře, Polabí, Chrudimsko
☻ názvy obcí a jejich částí, např. Hradec Králové, Staré Město
v Praze, Slezské Předměstí v Hradci Králové

Pozor, předložky se píší vždy s malým písmenem! Dvůr Králové nad
Labem, Bělá pod Bezdězem.
☻ u názvů význačných budov, např. Pražský hrad (Hrad), hotel
Slovanka, Národní divadlo, Chrám Svatého Víta
!Pozor, předložky se píší s velkým písmenem a první slovo po nich
též! Např. dům U Škaredé žáby, restaurace Na Růžku, restaurace Na
Kateřině, Divadlo Pod Palmovkou
☻ jména ulic, mostů, náměstí, nábřeží a tříd, např. Karlovo nábřeží,
Štěpánkova ulice, Smetanovo náměstí, náměstí Republiky
!Pozor, předložky se píší s velkým písmenem a první slovo po nich
těž! Např. ulice Pod Kopcem, náměstí U Červeného kříže, třída Na
Příkopech.
☻ vlastní jména států, např. Spojené království Velké Británie
a Severního Irska, Spolková republika Německo, Česká republika
! Pozor, přídavná jména se píší vždy s malým písmenem!
např. britský, český, německý
☻ názvy organizací a institucí – vždy první písmeno velké, ale
jestliže je místí určení, nebo se jedná o jedinečnou, veřejně známou
instituci; např. Organizace spojených národů, Evropská unie, Světová
zdravotnická organizace, Městský úřad Chrudim, Obecní úřad
v Prosetíně x městský úřad, Ministerstvo školství, mládeže a
tělovýchovy České republiky x ministerstvo školství
☻ názvy stran, spolků, škol a podniků, např. Sokol, Česká strana
sociálně demokratická, Karlova univerzita i Univerzita Karlova,
Gymnázium J. Ressela v Chrudimi, Obchodní akademie Chrudim,
Česká spořitelna, rádio Svobodná Evropa

☻ názvy významných listin, např. Zlatá bula sicilská, Dekret
kutnohorský (Kutnohorský dekret)
☻ názvy akcí a svátků, např. Pražské jaro, Loutkářská Chrudim,
Nový rok (1. leden), ale přání do nového roku, Svátek práce, Vánoce,
Velikonoce, Den dětí, Den Země
☻ názvy uměleckých výtvorů a tiskovin, např. Čapkovy Povídky
z jedné kapsy, Smetanova Má vlast, píseň Kde domov můj, Slavíčkův
obraz, U nás v Kameničkách, Lidové noviny, Reflex, Chrudimský
deník
!Pozor, smetanovská hudba, čapkovský román, (díla jiných autorů
napodobující styl klasiků).
☻ přesné názvy výrobků, např. automobil Škoda Octavia x jezdím
fabií, bonbóny Slávia x rád jím slávie, krém Nivea
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