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3. ročník - psaní adresy
metodický list pro učitele

1)

Přečíst si ukázku z Pošťácké pohádky.

2)

Otázka: Kdo napsal tuto pohádku?
(Pokud žáci neví, vyluští si tajenku.)

3)

Ťulpas, potrhlo, cápek, pytlík, dromedár, budižkničemu, božídřevo – nenapsal adresu.
Otázka: Jaký je takový člověk, vyjádři vlastními slovy.

4)

Abychom nedopadli tak jako v Pošťácké pohádce, řekneme si, co má adresa na dopisu
obsahovat. (jméno, příjmení, ulici, číslo domu, město nebo vesnici, poštovní
směrovací číslo)
Zkusit napsat svoji adresu.

5)

Lístek s adresou vystřihnout, dát na koberec adresou dolů a zamíchat.
Na povel si pak každý vybere jeden lístek s cizí adresou.
Na lístek napsat jakýkoliv vzkaz:
Např.: Napište kamarádovi, jak se jmenuje vaše maminka a váš tatínek.
Na lístek napiš kamarádovi, jaké máš doma zvířátko a jak se jmenuje.
Na lístek napiš kamarádovi, co se ti na něm líbí.
Na lístek napiš kamarádovi, který předmět tě ve škole nejvíc baví.
…..
-

6)

Možno opakovat několikrát, děti si tak procvičí psaní adres.

Učitel zvolí několik pošťáků, kteří vzkazy vyberou a roznesou adresátům.
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Pracovní list

_____________________________
Podpis

Pohádka pošťácká
Jednou na poště pan Kolbaba třídil dopisy, co vybral z poštovní schránky, aby je
roznesl lidem. „Heleme,“ řekl najednou, „tady je dopis v zalepené obálce, ale na té obálce
není ani adresa, ani známka.“
„Aha,“ pravil pan poštmistr, „to zas někdo vhodil do schránky dopis bez adresy.“
Byl tam na poště zrovna jeden pán, aby poslala své mamince doporučené psaní, ten
pán to slyšel a povídá: „No, to musí být ťulpas, potrhlo, cápek, pytlík, dromedár,
budižkničemu a božídřevo, kdo posílá dopis a nenapíše na něj ani adresu.“
„Ba ne,“ řekl pan poštmistr, „takových dopisů, pane, se za rok sejde celá hromada. To
byste nevěřil, pane, jak jsou lidé roztržití. Napíší dopis, pane, a pak s ním horempádem běží
na poštu a zapomenou se, pane, podívat, že ještě nenapsali adresu. Jejej, pane, to se stává
častěji, než si myslíte.“
„Ale, ale,“ divil se ten pán, „a co vy s takovými dopisy bez adresy děláte?“
„Necháme je ležet na poště, pane,“ řekl poštmistr, „protože je nemůžeme, pane,
doručit.“
Pan Kolbaba zatím obracel v ruce ten dopis bez adresy a bručel: „Pane poštmistr, tohle
psaní je takové teplé, v tom je jistě psáno něco upřímného. Já myslím, že by se ten dopis měl
přece jen doručit tomu, komu patří,“
Toto je známá česká pohádka od spisovatele ………………………………………………..
1

Pokud nevíš, vylušti si tajenku:

2

1. ten, kdo vaří je …
2. ten, kdo maluje je …
3. ten, kdo loví ryby je …
4. ten, kdo tesá je …
5. ten, kdo má včely je …
6. ten, kdo učí je …
7. ten, kdo pracuje ve slévárně je…
8. ten, kdo topí je …
9. ten kdo loví je …
10.ten, kdo tiskne v tiskárně je …
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Zkus napsat svoji adresu.

____________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________
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