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JAK SE PÍŠE DOPIS JEŽÍŠKOVI  

Milí krajánci, víte, že tisíce českých dětí píší každý rok Ježíškovi přání, co by chtěly najít pod 

stromečkem? Pokud už jste v předešlých letech Ježíškovi psali, jistě víte, jak na to. Pokud ale 

budete psát poprvé, připravili jsme pro vás pár rad, jak na to. 

 

Nejdřív si vyberte nějakou hezkou pastelku nebo 

pero, se kterým se vám bude dobře psát nebo  

kreslit. 

 

Oslovení a představení 

Každý dopis by měl začít správným oslovením toho, 

komu píšete, v tomto případě tedy „Milý Ježíšku“. 

Abychom vám práci trochu usnadnili, připravili 

jsme toto oslovení rovnou na dopisní papír, který si 

můžete vytisknout. Můžete tedy začít se svým do-

pisem na druhém řádku. 

Nikdy není na škodu se trochu rozepsat o tom, jak 

se jmenujete a kolik je vám let. Ježíška bude také 

zajímat, zda jste byli letos hodní nebo jste spíš pro-

váděli nějaké lumpačiny. Například: „Letos jsem si 

sám uklízel v pokojíčku,“ nebo „Často jsem se pral 

s bráškou o hračky.“ 

 

Poděkování 

Poděkujte Ježíškovi za všechny dárky, které vám 

minulý rok přinesl. Určitě bude rád, když si to     

přečte. 

 

 

 

 

 

Vaše přání 

Prozraďte Ježíškovi, co byste si přáli na Vánoce 

a proč. Než začnete psát (nebo kreslit), chvilku 

o těch dárcích popřemýšlejte. Pokud chcete, aby 

Ježíšek přinesl něco i vašim blízkým, zmiňte se 

o tom. 
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Ukončení 

Zakončete váš dopis krátkou větou, jako je napří-

klad: „Těším se na Tvou odpověď.“ Nebo: „Zdraví 

Tě...“ 

 
 

Podpis 

Každý dopis musí být podepsán, a proto nezapo-

meňte své jméno napsat i vy. 

 

 

 

Obrázek 

Někdo rád píše, někdo zase kreslí. Pokud máte 

chuť, namalujte Ježíškovi nějaký hezký obrázek 

a připojte jej k vašemu dopisu nebo jako samotné 

přání, pokud ještě psát neumíte. 

 

 

 

 

 

 

Zpětná adresa 

Nezapomeňte připsat někam do dopisu svou zpá-

teční adresu, aby Ježíšek věděl, kam má dárek při-

nést. 

 

 

Přeložení podle čar 

Až budete mít dopis hotový, přetočte jej na zadní 

stranu, kde je pro vás předtisknutá obálka. Všimně-

te si dlouhých čar po všech stranách. Ty jsme pro 

vás nachystali, abyste podle nich mohli překládat 

a vytvořit tak z dopisu obálku, kterou stačí jen pře-

lepit kouskem lepicí pásky nebo samolepky a dopis 

bude hotový. 

 

Odeslání 

Obálku postavte za okno vašeho pokoje. Ježíšek si 

ho tam vyzvedne. 






