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PRACOVNÍ SEŠIT 
 

 

JEN TAK LEHCE NA ZAČÁTEK… 

Vyberte, kde napíšete malé a kde velké písmeno. 

 

Moje rodina 

Žiju v Č/české R/republice. Její hlavní město je P/praha. Bydlím ve městě N/nový Ú/újezd nad O/ohří 

v ulici Z/za S/starým M/mostem. Když potřebuju nový O/občanský průkaz, jdu na náš O/obecní 

Ú/úřad. Ale pro některá potvrzení musím až na K/krajský Ú/úřad v Ú/ústí N/nad L/labem.  

Studovala jsem Z/základní školu, potom S/střední ekonomickou školu v K/kadani a absolvovala jsem 

také U/univerzitu K/karlovu. Teď pracuji ve F/firmě N/novostal, s.r.o.  

Mám čtyřčlennou rodinu – manžela P/petra, syna D/davida a dceru A/annu M/marii. Snažíme se trávit 

co nejvíc času spolu. Když slavíme N/narozeniny nebo S/svátek, jdeme do naší oblíbené restaurace 

U/u T/tří M/medvídků. 

Mám ráda kulturu. Často chodím do K/kina a do D/divadla, moc se mi líbí N/národní D/divadlo. Jednou 

za rok jedeme s manželem na koncert M/mezinárodního H/hudebního F/festivalu P/pražské J/jaro. 

Letos jsem dostala k V/vánocům dokonce roční předplatné na koncerty Č/české F/filharmonie.  

Celá rodina se věnuje sportům. Jezdíme do J/jizerských H/hor lyžovat, do K/krkonoš za turistikou  

a celý rok navštěvujeme například F/fitness p/Pevné t/Tělo nebo P/plavecký bazén. Taky cestujeme – 

nejvíc se nám asi líbilo v S/severní E/evropě, S/skandinávské země nás uchvátily svou přírodou.  
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ÚKOL č. 1 

Z uvedených slov napište adresu na obálku, nezapomeňte na velká písmena:  

petr novotný, mudr., ph.d., fakultní nemocnice v motole, interní klinika dětské lékařské fakulty 

univerzity karlovy, v úvalu 84, 150 00 praha 5 – motol 

 
 

 
_________________________ 

 
_________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________ 

 
 
 
 

ÚKOL č. 2 

Jste jazykový korektor v časopise. Najděte v článku 6 chyb. 

 

Spojené státy americké 

Spojené státy americké patří svou rozlohou téměř 9,4 milionu km² mezi největší státy světa. Tvoří je tři 

celky – kontinentální státy, Aljaška a Havajské ostrovy. Kontinentální státy se rozkládají od Tichého 

oceánu k Oceánu atlantskému a od Mexika ke Kanadě. Aljaška je osamocený stát na stejnojmenném 

poloostrově severní Amerika. Je oddělena od Ruska Beringovým průlivem. Původně byla známa jako 

Ruská Amerika a USA byla prodána carským Ruskem v roce 1867. Padesátým státem USA jsou Havajské 

ostrovy, rozlehlé souostroví v Tichém oceánu. Havajské ostrovy byly osídleny Polynésany původem 

z Jihovýchodní Asie v letech 500–900. 

 

Třetinu země zaujímá horský systém Kordiller, který je na východě uzavřen skalnatými horami. Střed 

USA tvoří Mississipská nížina. V roce 1565 založili Španělé na Floridě první trvale obydlenou evropskou 

osadu v Severní Americe. Po Kalifornii je druhým nejlidnatějším státem USA New York. Zahrnuje Long 

Island, údolí řeky Hudson a území od města New York k Appalačskému pohoří,  

k jezerům Erijskému a Ontario a k hranicím s Kanadou. Původně byl pojmenován nový Amsterdam. 
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ÚKOL Č. 3 

Pomozte kamarádovi zkontrolovat a opravit úřední dopis. 

 

Profis, s. r. o. 
Personální oddělení 
Pod lipami 21 
720 01 Ostrava-poruba 
 
V novém boru dne 12. ledna 2017  

 

Žádost o zaměstnání  

 

Vážený pane vedoucí,  

obracím se na vás se žádostí o přijetí do pracovního poměru na pozici referenta ve stavebním podniku 

profis od 1. 6. 2018. Reaguji na váš inzerát, uveřejněný v měsíčníku nový ostravský hlasatel ze dne 25. 

4. 2018. Všechny vámi uvedené požadavky splňuji: středoškolské vzdělání, pět let praxe v oboru ve 

státní správě, řidičský průkaz skupiny B.  

 

Zvláště z mého předchozího působení na stavebním odboru krajského úřadu moravskoslezského kraje 

mám bohaté zkušenosti, které bych rád využil ve prospěch vaší firmy. Velmi rád bych pracoval právě 

ve vaší společnosti z důvodu dalšího profesního růstu. Jsem velmi pracovitý a spolehlivý.  

 

V příloze posílám kopii maturitního vysvědčení ze střední ekonomické školy a řidičského průkazu a 

přehled předchozích zaměstnání. 

 

V případě vašeho zájmu mě prosím kontaktuje na mém telefonním čísle 736 512 928.  

Předem děkuji za vaši odpověď a jsem s pozdravem.  

 

Stanislav Šulc  
náměstí pražského květnového povstání 261 
731 01 nový bor 
 
 
ÚKOL Č. 4 

Zkuste napsat vánoční a novoroční přání. 

___________________________________________ 
 
___________________________________________ 
 
___________________________________________ 
 
___________________________________________ 
 

               ___________________________________________ 
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