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1.Test
Úkol: Najdi pravopisné a mluvnické chyby, které udělal pisatel tohoto dopisu.
Věc: Jestliže byste mohl přijet k nám na výstavu, napište nám, kdy
Silorad Koumal
Slunečné Mařenkovice
Ke Kovárně 12, Vylhanov 876 54
Pane Koumal, chcemem vám nabidnout jestli by jste nechtěl přijet na vístavu se svýma parníma
stroji. Bude to 15 května u nás na hřišti. Mohly bysme vám zaplatit celou cestu a dza dopravu těch
strojů taky. Četli jsme o Vašich parostrojích v Časopise Motory a moc se nám lýbila. Napište nám,
kdy byste mohl přijet k nám, abychom obědnaly hřiště areklamu. Děkujeme Vám předem,
S pozdravem Jan Hůla a Petr Moch
OU čištění silnic
31. února 2013

2. Správné řešení
Silorad Koumal
Slunečné Mařenkovice
Ke Kovárně 12, Vylhanov 876 54

28. února 2013

Věc: Pozvání na výstavu
Pane Koumal,
četli jsme o Vás a Vaší sbírce parostrojů v časopise Motory. Zaujala nás Vaše sbírka a byli
bychom rádi, kdyby jste přijal naše pozvání a zúčastnil se výstavy na našem hřišti dne 15. srpna.
Zajistili bychom Vám prostor na hřišti i reklamu. Je samozřejmostí í úhrada nákladů spojená
s dopravou .Jsme přesvědčeni, že Vaše sbírka parostrojů by se účastníkům velice líbila.
Děkujeme za zvážení našeho pozvání a těšíme se na Vaši odpověď.
S pozdravem

Jan Hůla a Petr Moch
Za : OU čistění silnic

3. Úvaha k zamyšlení
Myslíš si, že by pana Koumal takové pozvání přijal?

K zopakování látky
Doplň si vědomosti, např. využij učebnici Český jazyk, nakl. Septima, Praha 1998, Pravidel českého
pravopisu.
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak je Helena Kalátová. Při zpracování využita
výš uvedená literatura.
Tyto materiály byly vytvořeny za podpory spolufinancování projektu a fondů EU

