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Ročník 2 

Anotace: Učitel vysvětlí význam kontaktu s okolím prostřednictvím jednoduchých osobních dopisů a 
klade důraz na vnější úpravu - obálku 

Žák  dovede  napsat  jednoduché  adresy,  obálku.  Žák zvládá pravopis a je schopen vhodné formy. 
Žák prohlubuje své vztahy s okolím. 
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1. Osobní dopis 
2. Obálka 
3. Cvičení – obálka, osobní dopis, vyhodnocení 
 
1. 
Kdy píšeme dopisy? Píšu ještě vůbec dopisy? Osobní rozhovor? Telefon? E-mail? SMS? Pohlednice? 
Musíme na dopis odpovědět? 
Osobní dopis vyjadřuje projev úcty, vřelosti a srdečnosti. Jsou to texty často přehnaně neformální, 
často subjektivní, nesouvislé, zkratkovité a ne vždy spisovné. Často je píšeme vedeni snahou vytvářet 



dobré vztahy s rodiči, přítelkyní. Důvěrné dopisy bývají delší.  Odpovědět na soukromý dopis je 
slušnost. 
 
2. Obálka 
Součástí každého odeslaného dopisu je obálka, doplněná řádným poštovným a adresou. Při 
doporučeném dopise i zpětnou adresou/ odesílatele/. Obálka je čistá, nedoplněná různými 
malůvkami, vzkazy.  
Vzor psaní poštovních adres: 
 
Běžná adresa                                                                    Adresa na fyzickou osobu 
                                                                                                           
Paní                                                                                     Pan 
Božena Němcová                                                              Zdeněk Hrazdil 
Stavbařů 4211                                                                     Obořiště 151 
190 16 Praha 916                                                               261 12 Obořiště 
 
 
 
 
Adresa fyzické osobě k dodání prostřednictvím jiné osoby 
Slečna 
Kamila Zelená 
U p. T. Červeného 
Borovského 33 
186 00 Praha 86 
 
 
3. Cvičení 
 
Vyhledej mezi svými příbuznými, přáteli,  osobu, které napíšeš osobní dopis/ přátelský, bez vulgarit, 
třeba poděkování za balíček, ujištění o sympatiích/. 
Napiš obálku. 
Kritériem hodnocení je zvládnutí napsání dopisu / obsah je tvým tajemstvím/ a zvládnutí napsání 
obálky včetně adresy odesílatele. 

 
Autorem materiálu a jeho částí, pokud není uvedeno jinak je Helena Kalátová. Při zpracování využity 
výše uvedené učebnice a Informační leták  pošty. 

Tyto materiály byly vytvořeny za podpory spolufinancování projektu a fondů EU. 

 


