Velká písmena je třeba procvičit a zapamatovat si hlavní zásady:
Věříme vám, že jste učivo o velkých písmenech v pohodě zvládli!

1. Doplňte správně velké nebo malé počáteční písmeno:
Děti milují __apkovu pohádku o fence __ášeňce. Dominantou kraje
v okolí __ardubic je __unětická __ora. Mezi významné české lázně
patří __arlovy __ary, __ariánské __ázně a __ázně __ohdaneč. Řeka
__abe protéká __radeckem, __ardubickem, __eským __tředohořím
a __eskosaským __výcarskem. Na náměstí v __alých __vatoňovicích
je rodný dům __arla __apka. Za nejmalebnější město __ižních __ech
bývá označován __eský __rumlov, sídlo __ožmberků. Ostrovní stát
__ový __éland se nachází v __ichém __ceáně. Z __ražských
__áměstí je nejrozlehlejší __áclavské __áměstí a __áměstí __rále
__iřího. Moje sestra se vdávala na __ěstském __řadě __rast. Můj bratr
už vyšel __ákladní __kolu a studuje __a __ymnáziu __osefa__essela
v __rudimi.
2. Zakroužkujte správně velké nebo malé písmeno:
V/vánoce, m/Město f/Františkovy l/Lázně, p/Pražská ulice n/Na
m/Můstku, m/Malé s/Svatoňovice v p/Podkrkonoší, d/Dvůr
k/Králové n/Nad l/Labem, m/Městský ú/Úřad ch/Chrudim, j/Jižní
a/Amerika, v/Východní č/Čechy

3. Přepište správně s velkými písmeny:
organizace spojených národů______________________________
nový rok (1. leden)________________nízké tatry______________
kralupy nad vltavou_____________________________
česká republika_________________ulice k lipám_____________
dům u zlatého zvonu______________________________________
okres chrudim______________________________ nábřeží kapitána
jaroše______________evropan________________křesťan_________
přemyslovec_________________sparťan____________________
souhvězdí malý vůz________________________ostrov svatá
helena_____________________střední amerika__________________
4. Přepište správně vlastní rukou:
karel čtvrtý,přemyslovci, pohádka červená karkulka, evropan,
jihočech, ústeckoorlicko, vysoké tatry, malá fatra, teplá vltava,
podkarpatská rus, dům u tří lilií, nábřeží jiráskovo, univerzita karlova,
masarykova univerzita, pražská malá strana, lázně františkovy lázně,
lázně bohdaneč, náměstí pod bílým kopečkem, ministerstvo financí,
národní divadlo, kancelář prezidenta republiky, pražský hrad, pražský
občan, městský úřad příbram

Věříme vám, že jste učivo o velkých písmenech v pohodě zvládli!

1. Doplňte správně velké nebo malé počáteční písmeno:
Děti milují Čapkovu pohádku o fence Dášeňce. Dominantou kraje
v okolí Pardubic je Kunětická hora. Mezi významné české lázně
patří Karlovy Vary, Mariánské Lázně a Lázně Bohdaneč. Řeka Labe
protéká Hradeckem, Pardubickem, Českým středohořím a
Českosaským Švýcarskem. Na náměstí v Malých Svatoňovicích je
rodný dům Karla Čapka. Za nejmalebnější město jižních Čech bývá
označován Český Krumlov, sídlo Rožmberků. Ostrovní stát Nový
Zéland se nachází v Tichém oceáně. Z pražských náměstí je
nejrozlehlejší Václavské náměstí a náměstí Krále Jiřího. Moje sestra
se vdávala na Městském úřadě Chrast. Můj bratr už vyšel základní
školu a studuje a Gymnázium Josefa Ressela v Chrudimi.
2. Zakroužkujte správně velké nebo malé písmeno:
Vánoce, město Františkovy Lázně, pražská ulice Na Můstku, Malé
Svatoňovice v Podkrkonoší, Dvůr Králové nad Labem, Městský
úřad Chrudim, Jižní Amerika, východní Čechy
3. Přepište správně s velkými písmeny:
Organizace spojených národů, Nový rok (1. leden), Nízké Tatry,
Kralupy nad Vltavou,Česká republika, ulice K Lipám,dům U Zlatého
zvonu,okres Chrudim, nábřeží Kapitána Jaroše, Evropan, křesťan,
Přemyslovec, sparťan /fanoušek Sparty/ i Sparťan /obyvatel starověké
Sparty/, souhvězdí Malý vůz, ostrov Svatá Helena, Střední Amerika

4. Přepište správně vlastní rukou:
Karel Čtvrtý, Přemyslovci, pohádka Červená karkulka, Evropan,
Jihočech, Ústeckoorlicko, Vysoké Tatry, Malá Fatra, Teplá Vltava,
Podkarpatská Rus, dům U Tří lilií, nábřeží Jiráskovo, Univerzita
Karlova, Masarykova univerzita, pražská Malá Strana, lázně
Františkovy Lázně, Lázně Bohdaneč, náměstí Pod Bílým kopečkem,
ministerstvo financí, Národní divadlo, Kancelář prezidenta republiky,
Pražský hrad, pražský občan, Městský úřad Příbram
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