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Ročník 2 

Anotace: Učitel vysvětlí význam kontaktu s okolím prostřednictvím jednoduchých osobních dopisů    
– blahopřání. Na vzoru objasní základní formální úpravu a náležitosti. Ukáže vzor jednoduchého 
blahopřání, s přihlédnutím ke specifickým poruchám dílčích funkcí našich žáků. 
Žák dovede napsat jednoduché blahopřání k narozeninám, běžným svátkům ve svém životě. Žák 
zvládá pravopis a je schopen vhodné formy obsahu blahopřání. Žák prohlubuje své vztahy s okolím. 
Použité zdroje:  
Kvítková, N. -  Helclová, I: Čeština pro učební obory SOU, SPN, Praha 1997 
Kraus, J. – Hoffmanová, J: Písemnosti v našem životě. Pedagogické nakladatelství , Fortuna 
1996,ISBN-80-7168-9. 
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1. Gratulace, blahopřejné dopisy, sms, pohledy  píšeme všichni často k nejrůznějším příležitostem: 
k Vánocům, K Novému roku, K Velikonocům, k narozeninám – hlavně jubileím, k jmeninám, ke 
svatbě, k narození dítěte, při příležitosti složení zkoušek apod. Píšeme je blízkým, známým, sousedům 
i svým kolegům. Gratulujeme i nadřízeným. 



Záleží i na tom co adresátům přejeme- zdraví, štěstí, spokojenost, radost, životní pohodu, pracovní 
úspěchy. 
Gratulace je zdvořilostní akt. Jestliže použijeme předtištěné blahopřání, vždy dopíšeme několik dobře 
uvážených slov. 
Pozor na psaní velkých písmen: Vánoce – vánoční svátky, Velikonoce, Nový rok – vše nejlepší do 
nového roku. 
Vždy se vlastnoručně podepíšeme. 
 
2. Vzor blahopřání 
 
Vážený pane vychovateli, 
dovolte, abych Vám popřál všechno nejlepší k životnímu jubileu. Rád vzpomínám na celá léta 
společného prožívání a přátelství s Vámi. Věřím, že Vám Váš elán vydrží do dalších let. Přeji Vám, 
abyste své narozeniny příjemně oslavil v kruhu své rodiny a svých blízkých. Do dalších let přeji hodně 
zdraví, uspokojení z práce a i ze všeho, čemu se budete věnovat. 
     Se srdečným pozdravem                                     
                                                                              Miloš Malý / podpis/ 
                                                                               Zedník v roce 1990 
 
3. Cvičení 
Popřemýšlej, kdo z tvých nejbližších bude mít narozeniny, jmeniny a napiš neotřelé blahopřání.  
Pošli je! 
 
 
Autorem materiálu a jeho částí, pokud není uvedeno jinak je Helena Kalátová. Př. i zpracování využita 
výše uvedená literatura. 
Tyto materiály byly vytvořeny za podpory spolufinancování projektu a fondů EU. 

 


