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PSANÍ 
(AKTIVITY) 

 

 

konkrétní aktivity 
• žáci nacvičují podpis 

• žáci vyplňují formuláře 

• žáci píší adresu 

• žáci píší čísla 

• žáci zaznamenávají písmena a slova, která jim někdo diktuje (když jim 

někdo bude například říkat adresu, na které něco najdou, nebo jméno člověka, 

na kterého se mají kvůli něčemu obrátit) 

• žáci si zaznamenávají vzkazy 

• žáci se učí společenské korespondenci 

• žáci odpovídají na inzeráty 

• žáci píší životopis, motivační dopis 

• žáci píší reklamaci 

• žáci se učí psát základní zprávy – učí se omluvit z hodiny, zrušit schůzku, 

uvést důvod, náhradní termín 

• žáci se učí psát e-mail – učí se omluvit z hodiny, zrušit schůzku, uvést důvod, 

náhradní termín 

• žáci vyplní konkrétní formulář; pošlou vyučujícímu či sami mezi sebou 

esemesku, email na dané téma (např. omluva z hodiny s udáním důvodu); 

vyplní dotazník; napíší vzkaz sousedovi v domě; omluvenku pro dítě do školy 

• žáci si sami připraví a napíší několik otázek, které si pak vymění a opět 

písemně na ně odpoví 

• žáci ve dvojicích si diktují navzájem text 

• žáci ve dvojicích dostanou stejný text ve variantách A a B, ve kterých chybí 

určité informace, přičemž v textu A chybí jiné informace než v textu B, žáci 

si tak musejí navzájem dávat otázky a zapisovat chybějící informace 

• žáci dostanou obrázky z komiksů, kde v bublinách chybí text, žáci tak 

tvoří vlastní a píší do bublin 

• žáci si píší vlastní deník, do kterého si vlastním tempem zaznamenávají slova, 

která se nově naučili, a také to, čemu nerozumějí 

• žáci dostanou papír, ve kterém je třeba začátek textu nebo barevný papír 

s určitými slovy – na žáka totiž působí čistý bílý papír negativně 

 

 
Psaní pro začátečníky 
• žáci doplňují do textu určitá slova podle vzoru, kopírují 

• žáci reagují na určitý úkol, musejí něco opsat, zapsat 

• žáci dostanou částečně předepsaný text, do kterého doplňují aktuální údaje, 

odpovídám na Váš inzerát ze dne ...... 
• žáci přepisují text ze třetí osoby do první 

• žáci vyplňují dotazníky 

• žáci píší svou adresu 

• žáci se seznamují s abecedou a kopírují ji 

• žáci se učí psát malá tiskací písmena 

 

(volně upraveno podle příručky Nízkoprahové kurzy češtiny pro cizince) 
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