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Anotace: Učitel vysvětlí význam kontaktu s okolím prostřednictvím jednoduchých osobních dopisů –
blahopřání, pozvánek. Na vzoru objasní základní formální úpravu a náležitosti. Ukáže vzor
jednoduché pozvánky s přihlédnutím ke specifickým poruchám našich žáků.
Žák dovede napsat jednoduchou pozvánku. Žák zvládá pravopis a je schopen vhodné formy obsahu
pozvánky. Žák prohlubuje své vztahy s okolím, sounáležitost se zařízení m, v kterém je umístěn.
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1. Pozvánka
2. Vzor pozvánky
3. Cvičení – vytvoření pozvánky, vyhodnocení
1. Pozvánka, pozvání na oslavu narozenin, sportovní utkání, účasti na předání výučního listu vás
zřejmě v naší škole nemine. Telefonické pozvání volíme pouze v nejužším příbuzenském nebo

přátelském kruhu. Písemné pozvání na sportovní utkání či akci tebou či skupinou pořádané si zaslouží
být písemné, rozeslané či vyvěšené na nástěnce.
Formu, úpravu i stylizaci budeme tedy volit podle toho, zda má akce charakter veřejný či jde o naše
známé.
Vždy však v pozvánce musíme uvést
- na jakou akci zveme
- dle možností i program akce
- jak početné skupiny osob zveme
- přesný čas a místo konání
- některé pozvánky obsahují výzvu: přihlášky přijímáme do…
Pozvánky na příležitosti svatby a jiných významných událostí v našem životě vyřešíme nejlépe
rozesláním profesionálně upravených pozvánek. Pro pozvání osob, na kterých nám skutečně záleží
volíme kratší osobní dopis.
Omluva, pokud se nemůžeme dostavit či poděkování za pozvání je samozřejmostí.
Tzv. reklamní pozvánky budeme brát s rezervou a vždy si přečteme na zadní straně nebo drobným
písmem co je napsáno.
2. Vzor pozvánky
Vážení rodiče,
zvu Vás na informativní schůzku rodičů žáků 2. ročníku oboru zedník dne 24. června 2013 v 15
hodin, SOU Obořiště, učebně všeobecných předmětů. Budete seznámeni s prospěchem a chováním
Vašich dětí a možností postupu do 3. ročníku.
Třídní učitel / podpis/

3. Cvičení Vytvoř originální návrh pozvánky pro SOU našeho zaměření na sportovní utkání Obořiště
cup na rok 2013.
Využij zkušeností z roku 2012.
Vyhodnocení: vybrané pozvánky budou předloženy k posouzení organizátorovi této akce za naše
SOU.

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.

