
Pošťačka Pavla 

Vzdělávací hodnoty 
 

• Seznamování se s vozidly pro specifické účely 
• Různé způsoby odeslání pošty 
• Seznámení se s další částí komunitních služeb 
 
 
Doporučené materiály 
 

• 9333 Vozidla 
 
 
Slovní zásoba 
 

Během aktivit se snažte využívat slova: 
 

• dopisy 
• balíky 
• brašna na dopisy 
• kolo 
• motorka 
• poštovní dodávka 
• dodávka 
• příjemce 
• odesilatel 
• poštovní známky 
 
 
Pochopení 
 

Šest dní v týdnu, každé ráno, pošťačka Pavla doručuje dopisy a 
balíčky. Má červené kolo s obrovskou brašnou na obou stranách  
a tašku na předních řídítkách. 
 

Pavla nepatří mezi nejmladší a s rostoucím počtem balíčků se  
bojí, aby je uvezla. Její vedoucí přemýšlí, jak by jí mohl pomoci. 
 

Nejprve ho napadlo koupit motorku, ale po rozhovoru s Pavlou si 
uvědomil, že nejlepší by bylo pořídit jí novou poštovní dodávku. 
Ale kde ji má vzít? 
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K motivaci příběhu využijte námětovou kartu 



Přemýšlení 
 

• Jak bude poštovní vůz vypadat? Bude snadno rozpoznatelný?  
  Jak toho lze docílit? 
 

• Diskutujte s dětmi o způsobech doručování poštovních zásilek.  
  Ve kterých případech doručuje zásilky pošťačka na kole a kdy  
  naopak poštovní dodávka? Existují ještě další způsoby                        
  doručování pošty? 
 

• Jakým způsobem lze poštu odeslat? Při jaké příležitosti         
  obvykle lidé obdrží dopis, pohled či balíček? Povídejte si                  
  s dětmi o psaní hlavičky dopisu (odesilatel, adresát) a lepení  
  známek na obálky. 
 
 
Pokračování 
 

• Na některých domech je poštovní schránka umístěna přímo,                  
  u některých je u příjezdové cesty, což je pro doručovatele             
  snadnější. Ať děti navrhnou druhy poštovních schránek a umístí  
  je tak, aby k nim měla pošťačka Pavla snadný přístup. 
 

• Nechte děti zahrát scénku, ve které budou předvádět pošťáka,  
  doručujícího poštu ve městě. Jaké druhy dopisů a balíčků          
  roznáší? Může se rozhodnout, zda bude jezdit na kole,                  
  na motorce anebo v dodávce. Koho může při cestě potkat?  
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Konstrukce 
 

• Ať děti navrhnou a postaví poštovní dodávku, se kterou by    
  mohla Pavla rychle a bez velké námahy rozvážet každý den      
  dopisy. 






