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Jak se píšou smajlíky? 
Před smajlíkem se píše/nepíše mezera. 

Když se smajlík vztahuje k celé větě, píšeme ho před/za tečku. 

 

Co je špatně na trojtečce? 
a) Tak ti nevím…. 

b) Ani nepoděkoval. . . 

 

c) Jablka, hrušky, švestky … 

d) Tady jsem to.. někde měl. 

Kde jsou správně napsané uvozovky? 
a) „Život je jen náhoda,“ řekla. 

b) To se ti teda "povedlo". 

c) Slovo „ výjimka“ se píše s dlouhým y. 

 

Pomlčka, nebo spojovník? 

Doplňte spojovník nebo pomlčku, je-li to na místě. Určete také, zda budou kolem nich mezery 

• Marie Curie__Sklodowská 

• Uděláte__li chybu, zaplatíte za to. 

• Jest__li uděláte chybu, zaplatíte za to. 

• O víkendu 12.__13. 12. 2020 bude otevřeno 8__16. 

• Kluziště bude v provozu 10. 12. 2020__15. 2. 2021. 

• Tramvajové linky v Praze 

o 3 Levského__Kobylisy 

o 6 Palmovka__Kubánské náměstí 

• Praha__Radotín 

• Praha 16__Radotín 

 

 

Vyberte z dvojice vždy správný zápis 
Přijďte do 8 hodin. / Přijďte do 8mi hodin. 

Kancelář se nachází ve 3tím patře. / Kancelář se nachází ve 3. patře. 

Koupil jsem 5-tikilovou šunku. / Koupil jsem 5kilovou šunku. 

Půjdeme na 8 km výlet. / Půjdeme na 8km výlet. 

Sleva 30 % / Sleva 30% 

29. 3. 2021 / 29.3. 2021 

Koupila jsem si boty za 2,490 Kč. / Koupila jsem si boty za 2.490 Kč. 

Přišlo tam snad pět a dvacet lidí. / Přišlo tam snad pětadvacet lidí. 

Máme osm set fanoušků. / Máme osmset fanoušků. 



PR akademie pro neziskovky 

Cvičení k web inář i Pravopisně levou zadní  

Alžběta Vintrová  

 

Alžběta Vintrová: Pravopisně levou zadní 

Jak je oslovíte v oficiálním e-mailu? 
Učitelka Mgr. Kristýna Válková – Vážená paní ___ 

Ředitel firmy Ing. Tomáš Zapletal – Vážený pane ___ 

Děkanka prof. PhDr. Jana Jirků, CSc. – Vážená paní ___ 

Lékař MUDr. Kryštof Beránek – Vážený pane ___ 

 

Kde píšeme velké V? 
a) web 

b) dopis/e-mail jedné konkrétní osobě 

c) dopis/e-mail více konkrétním osobám 

d) billboard 

 

Co je to email? 
 

_____________ 

 

Změňte, uberte, transformujte přivlastňovací zájmeno. 
 

• O moje věci se starám sám. 

• Posíláme Vám Vaše potvrzení o Vaší objednávce. 

• Petra řekla manželovi, že potkala její šéfovou. 

• Položte si vaše ruce na vaše kolena a zhluboka dýchejte do vašeho břicha. 

 

Může nadpis končit: 

tečkou   ANO  NE 

vykřičníkem  ANO  NE 

otazníkem  ANO  NE 

 

 

Internetová jazyková příručka 

https://prirucka.ujc.cas.cz/ 

 

 

Bylo mi potěšením odkrýt vám krásy češtiny. 

Alžběta Vintrová  

 

• https://alzbetavintrova.cz/ 

• FB: Pravopisně levou zadní s Alžbětou Vintrovou 

• FB skupina: Pravopisná záchranka Alžběty Vintrové 

• #pravopisnejednohubky 

https://prirucka.ujc.cas.cz/
https://alzbetavintrova.cz/
https://www.facebook.com/PravopisneLevouZadni
https://www.facebook.com/groups/jazykovacopyzachranka
https://alzbetavintrova.cz/pravopisne-jednohubky-fb/

