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Psaní velkých písmen 
 
 
1. Doplň správně malé nebo velké písmeno. Ověříš si i znalosti z dějepisu. 
  Bořivoj je mužské křestní jméno  -lovanského původu. Podle  -osmovy kroniky byl 
Bořivoj prvním historicky doloženým knížetem rodu -řemyslovců, prvním historicky 
doloženým -eským panovníkem. Jeho manželkou byla kněžna  -udmila, která pocházela 
z rodu -šovanů. Jejich sídlem byl původně  -evý -radec. Bořivoj i se svou manželkou přijali 
na -elké  -oravě  -řesťanství. Pokřtil je arcibiskup  -etoděj. Posledním -řemyslovským 
panovníkem byl Václav III., který byl roku 1306 zavražděn v -lomouci. 
 V roce 1310 nastoupil na -eský trůn Jan -ucemburský. Oženil se s Eliškou 
-řemyslovnou. Jeho syn Karel -tvrtý se stal už jedenáctým -eským králem. Byl velmi vzdělaný, 
uměl  -esky, -emecky, -atinsky, -rancouzsky, ale byl pravým -echem. Jako -eský král proslul 
především založením -ového -ěsta v Praze, dal postavit také  -arlův  -ost a hrad -arlštej, 
založil v Praze  -niverzitu  -arlovu, která byla nejstarší univerzitou ve -třední -vropě. Rozšířil i 
území -eského státu, především -everovýchodním směrem. Právem mu náleží označení -tec 
vlasti. 
 
 
 
2. V které větě není chyba? 

a) Navštívili jsme hospůdku U bílé paní v Novém Městě na Moravě 
b) Navštívili jsme hospůdku U Bílé paní v Novém Městě na Moravě 
c) Navštívili jsme hospůdku U Bílé paní v Novém městě na Moravě 
d) Navštívili jsme hospůdku U Bílé Paní v Novém Městě na Moravě 

 
3. Oprav chyby 
 Moje babička bydlí v Ostrožské nové Vsi. Teta pracuje na Městském úřadě 
v Tlumačově. Podej si žádost na váš Obecní úřad. Jirka chodí ještě do základní školy. Učili 
jsme se o Jižní Evropě. Rád bych se podíval do oblasti kolem Středozemního moře. V polabí je 
velmi úrodná půda. Rád se prochází po vltavských březích. Poseděli jsme v hospůdce U dvou 
růží. Těším se na vánoce. Přejeme vám hodně štěstí do Nového roku. Mezi největší města 
Východních Čech patří Hradec králové a Pardubice. Dojeli jsme až k Německým hranicím. 
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Řešení 
 
1. Doplň správně malé nebo velké písmeno. Ověříš si i znalosti z dějepisu. 
  Bořivoj je mužské křestní jméno slovanského původu. Podle Kosmovy kroniky byl 
Bořivoj prvním historicky doloženým knížetem rodu Přemyslovců, prvním historicky 
doloženým českým panovníkem. Jeho manželkou byla kněžna Ludmila, která pocházela 
z rodu Pšovanů. Jejich sídlem byl původně Levý Hradec. Bořivoj i se svou manželkou přijali 
na Velké Moravě křesťanství. Pokřtil je arcibiskup Metoděj. Posledním přemyslovským 
panovníkem byl Václav III., který byl roku 1306 zavražděn v Olomouci. 
 V roce 1310 nastoupil na český trůn Jan Lucemburský. Oženil se s Eliškou 
Přemyslovnou. Jeho syn Karel Čtvrtý se stal už jedenáctým českým králem. Byl velmi 
vzdělaný, uměl česky, německy, latinsky, francouzsky, ale byl pravým Čechem. Jako český 
král proslul především založením Nového Města v Praze, dal postavit také Karlův most a hrad 
Karlštej, založil v Praze Univerzitu Karlovu, která byla nejstarší univerzitou ve střední Evropě. 
Rozšířil i území českého státu, především severovýchodním směrem. Právem mu náleží 
označení Otec vlasti. 
 
 
 
2. V které větě není chyba? 

a) Navštívili jsme hospůdku U bílé paní v Novém Městě na Moravě 
b) Navštívili jsme hospůdku U Bílé paní v Novém Městě na Moravě 
c) Navštívili jsme hospůdku U Bílé paní v Novém městě na Moravě 
d) Navštívili jsme hospůdku U Bílé Paní v Novém Městě na Moravě 

 
 
3. Oprav chyby 
 Moje babička bydlí v Ostrožské Nové Vsi. Teta pracuje na Městském úřadě 
v Tlumačově. Podej si žádost na váš obecní úřad. Jirka chodí ještě do základní školy. Učili 
jsme se o jižní Evropě. Rád bych se podíval do oblasti kolem Středozemního moře. V Polabí je 
velmi úrodná půda. Rád se prochází po vltavských březích. Poseděli jsme v hospůdce U Dvou 
růží. Těším se na Vánoce. Přejeme vám hodně štěstí do nového roku. Mezi největší města 
východních Čech patří Hradec Králové a Pardubice. Dojeli jsme až k německým hranicím. 


