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DOPIS PRO JEŽÍŠKA
Děkuji Vám, že jste si stáhli dopis pro Ježíška. Níže najdete popis jednotlivých listů.

Jednoduše si vyberete, kterou variantu budete chtít a vytisknete ji na laserové 

nebo inkoustové tiskárně. Varianty dopisů jsou dostupné s Ježíškem i bez Ježíška.�

�

1. �Bez obrázků, pouze pro text: První dopis (na straně 2) je určen pro mladší 

školáky, kteří umí psát. Má větší řádky, aby se do nich bez problémů vešlo 

dětské písmo. Tento dopis mohou využít i děti na druhém stupni (rozhodnou-li se 

psát Ježíškovi). 

2.  Zábavný formulář pro text: Druhý dopis (na stranách 3 a 4) má větší řádky a 

hodí se pro děti na prvním stupni. Děti vyplní jméno, věk a jestli byly hodné. :)

3.  Obrázkový zábavný formulář pro text a kresbu: Třetí dopis je určen pro děti, 

které chtějí dárky nakreslit nebo pro děti, které ještě neumí psát. Rodiče na linku 

u čísla dárku napíší, co si děti přejí. Tento dopis je v PDF ve dvou variantách (pro 

děti od 2 do 4 let (na stranách 5 a 6) varianty s “roky” a pro děti od 5 let (na 

stranách 7 a 8) varianta s “let”.

4.  Obrázkový dopis pro text a kresbu: Poslední dopis (na stranách 9 a 10) využijí 

děti ve školce, v první i ve druhé třídě. Věty tvoří obrázky a několik slov. Děti na-

kreslí přání jako obrázek a napíší na linku, co si přejí pod stromeček.
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MILÝ JEŽÍŠKU,
přeji si pod stromeček tyto dárečky:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Děkuji Ti z celého srdce.



MILÝ JEŽÍŠKU,
jmenuji se

a je mi let.

Celý rok jsem byl/a

1.

2.

3.

4.

5.

Děkuji Ti z celého srdce.

hodný/á.

trošku jsem zlobil/a.

hodně jsem zlobil/a, ale polepším se.

Přeji si pod stromeček tyto dárečky:
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Přeji si pod stromeček tyto dárečky:



MILÝ JEŽÍŠKU,
jmenuji se

a jsou mi roky.

1.

Děkuji Ti z celého srdce.

Přeji si pod stromeček tyto dárečky (kdyby mi nestačilo místo, 
najdeš další dárky na druhé straně tohoto dopisu):

Celý rok jsem byl/a hodný/á.

trošku jsem zlobil/a.

hodně jsem zlobil/a, ale polepším se.

2.

3. 4.
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MILÝ         ,

1. 2.

3. 4.

PŘEJI SI POD 

TYTO            :

5. 6.

Děkuji Ti 
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