
	  
	  
	  
	  

Na	  mých	  stránkách	  najdete	  desítky	  materiálů	  ke	  stažení	  zdarma:	  
Klikněte	  zde	  pro	  další	  materiály	  ke	  stažení	  zdarma.	  

	  
	  

Děkuji,	  že	  dodržujte	  podmínky	  použi?	  dokumentu.	  
	  
Můžete:	  
-‐  si	  stáhnout	  tento	  dokument	  ze	  stránek	  jazykovehry.cz	  
-‐  uložit	  si	  dokument	  na	  svém	  počítači.	  
-‐  vyEsknout	  tolik	  kopií,	  kolik	  potřebujete	  pro	  své	  osobní	  uži?	  nebo	  pro	  uži?	  ve	  

své	  třídě	  či	  svém	  kurzu.	  
-‐  sdílet	  odkaz	  na	  článek,	  kde	  je	  možné	  si	  pdf	  stáhnout.	  
-‐  napsat	  o	  materiálu	  (např.	  vyfoEt	  děE	  či	  studenty	  při	  jeho	  použi?),	  pokud	  

náležitě	  odkážete	  na	  jazykovehry.cz.	  

Nesmíte:	  
-‐  stáhnout	  si	  tento	  dokument	  z	  jakýchkoli	  jiných	  stránek	  než	  jazykovehry.cz.	  
-‐  odkazovat	  přímo	  na	  PDF	  dokument.	  Místo	  toho	  odkazujte	  na	  stránky	  

jazykovehry.cz	  či	  na	  článek,	  v	  němž	  je	  odkaz	  na	  PDF.	  
-‐  tvrdit,	  že	  jste	  tento	  dokument	  vytvořili	  vy.	  
-‐  upravovat	  tento	  elektronický	  soubor.	  
-‐  prodávat	  ani	  jinak	  profitovat	  z	  tohoto	  elektronického	  souboru.	  
-‐  vyEsknout	  materiál	  a	  pak	  prodávat	  Eštěné	  kopie	  ostatním.	  
-‐  ukládat	  či	  šířit	  dokument	  na	  jiných	  webových	  stránkách,	  kde	  k	  němu	  mají	  

ostatní	  přístup	  (Dropbox,	  facebookové	  skupiny	  atd.).	  
-‐  poslat	  tento	  dokument	  někomu	  e-‐mailem	  či	  jiným	  způsobem.	  

	  
	  
	  

Pokud	  máte	  jakékoli	  otázky,	  návrhy	  nebo	  jste	  našli	  chybu,	  pište	  mi	  
prosím	  na	  e-‐mail	  jazykovehry@gmail.com.	  
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Které	  jídlo	  se	  píše	  s	  	   	  Ły  ?	  

S	  Ły se	  píší: 	  	   S	  Łi se	  píší: 	  	  



Které	  jídlo	  se	  píše	  s	  	   	  Ły  po	  obojetné	  souhlásce?	  

S	  Ły se	  píší: 	  	   S	  Łi se	  píší: 	  	  


