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VÍŠ, JAKÝ JE ROZDÍL MEZI ZPRÁVOU A 
OZNÁMENÍM?

Ústí nad Labem Ústí nad Labem Ústí nad Labem Ústí nad Labem ---- Studenti z Děčína a Studenti z Děčína a Studenti z Děčína a Studenti z Děčína a 
Litoměřic protestovali dnes před krajským Litoměřic protestovali dnes před krajským Litoměřic protestovali dnes před krajským Litoměřic protestovali dnes před krajským 
úřadem v Ústí nad Labem. Litoměřičtí mohou úřadem v Ústí nad Labem. Litoměřičtí mohou úřadem v Ústí nad Labem. Litoměřičtí mohou úřadem v Ústí nad Labem. Litoměřičtí mohou 
být částečně spokojeni, kraj ustanovil být částečně spokojeni, kraj ustanovil být částečně spokojeni, kraj ustanovil být částečně spokojeni, kraj ustanovil 
pracovní skupinu, která má situaci na pracovní skupinu, která má situaci na pracovní skupinu, která má situaci na pracovní skupinu, která má situaci na 
gymnáziu analyzovat. Děčínským ale protesty gymnáziu analyzovat. Děčínským ale protesty gymnáziu analyzovat. Děčínským ale protesty gymnáziu analyzovat. Děčínským ale protesty 
nepomohli, kraj jejich gymnázium sloučí od 1. nepomohli, kraj jejich gymnázium sloučí od 1. nepomohli, kraj jejich gymnázium sloučí od 1. nepomohli, kraj jejich gymnázium sloučí od 1. 
září 2012 s obchodní akademií. září 2012 s obchodní akademií. září 2012 s obchodní akademií. září 2012 s obchodní akademií. 

Prodejna Plze ň: 17.6. 2011 
a 4.7. 2011 dovolená
Dovolená v podnikové prodejně v Plzni

Vážení zákazníci, 
oznamujeme Vám, že 17.6.2011 
a 4.7.2011 bude z 
důvodů dovolené omezený 
provoz podnikové prodejny 
dřevěného nábytku v Plzni. 
Zbývající dny bude prodejna 
otevřena dle provozní doby.
Děkujeme za pochopení . 
UNIS-N, s.r.o. 
Lenka Němcová 11.6. 2011

Přečti si obě ukázky a rozhodni, 
co je zpráva a co oznámení?



OZNÁMENÍOZNÁMENÍOZNÁMENÍOZNÁMENÍ ZPRÁVAZPRÁVAZPRÁVAZPRÁVA

Informuje 
čtenáře nebo 
posluchače o 
události, která 
se bude bude bude bude teprve 
konatkonatkonatkonat.

Informuje 
čtenáře nebo 
posluchače o  
události, která 
se již stalajiž stalajiž stalajiž stala....



Kde se  můžeme setkat se zprávou nebo oznámením?



Oznámení nás informuje o různých akcích. Jaké to 
mohou být akce?

SPOLEČENSKÉ

SPORTOVNÍ

KULTURNÍ

PRACOVNÍ

SVATBA

PROMOCE

MEJDAN

NAROZENINOVÁ OSLAVA

RODINNÝ SRAZ ………

ODCHOD DO DŮCHODU
KOLAUDACE PORADA

RECITAČNÍ SOUTĚŽ

DIVADELNÍ PŘEHLÍDKA

TŘÍDNÍ SRAZ

ABSOLVENTSKÝ KONCERT

SPORTOVNÍ UTKÁNÍ

BRIGÁDA



OZNÁMENÍ může být také umělecky ztvárněné – např. 
různé pozvánky, plakáty…



Co by mělo takové oznámení obsahovat?

� název akce
� místo konání
� datum a hodina konání
� program
� výzva k účasti
� tvoje jméno (organizátora)



Představ si, že jsi moderátorem pořadu pro malé  děti. Jak by se 
mohl takový pořad jmenovat?

Uprav následující oznámení tak, jak ho 
sdělíš divákům. Vyber nespisovná slova a 
nahraď je slovy spisovnými.

Dneska vodpoledne zasejc zvopakujeme
ten seriál vo malý Dorotce. Tak 
nezapomeňte čučet!

A co třeba takhle:
Milé děti, dnes odpoledne v 16 hodin opakujeme vaši oblíbenou pohádku O 
malé Dorotce, tak se nezapomeňte dívat!



� Napiš oznámení na nástěnku o tom, že jsi našel 
peněženku a kde si ji může majitel vyzvednout.

� Práce do sešitu – vyber si  a napiš jedno oznámení:

� Napiš oznámení o sportovním  dni, který  bude probíhat 
ve vaší škole.

� Napiš oznámení o besídce pro rodiče, kterou přichystali žáci 
tvojí třídy.

� Napiš  oznámení  o výletu, který připravuješ pro kamarády



Prohlédni si nadpisy vybrané z novin. Přemýšlej, o čem 
by byly zprávy nebo oznámení s těmito nadpisy?

Muže v Ostravě srazil vlak, jako Muže v Ostravě srazil vlak, jako Muže v Ostravě srazil vlak, jako Muže v Ostravě srazil vlak, jako 
zázrakem přežil.zázrakem přežil.zázrakem přežil.zázrakem přežil.

Pravda o pivu a pivním břišePravda o pivu a pivním břišePravda o pivu a pivním břišePravda o pivu a pivním břiše....

Nad Anglií se zjevila převrácená Nad Anglií se zjevila převrácená Nad Anglií se zjevila převrácená Nad Anglií se zjevila převrácená 
duha.duha.duha.duha.

Školáci nalezených 10 000 eur předali Školáci nalezených 10 000 eur předali Školáci nalezených 10 000 eur předali Školáci nalezených 10 000 eur předali 
úřadům.úřadům.úřadům.úřadům.

Iluzionista předvedl v Londýně Iluzionista předvedl v Londýně Iluzionista předvedl v Londýně Iluzionista předvedl v Londýně 
neuvěřitelný kousek, prošel se po vodě.neuvěřitelný kousek, prošel se po vodě.neuvěřitelný kousek, prošel se po vodě.neuvěřitelný kousek, prošel se po vodě.

Na Náchodsku shořel luxusní Na Náchodsku shořel luxusní Na Náchodsku shořel luxusní Na Náchodsku shořel luxusní 
sporťák za dva milióny korun.sporťák za dva milióny korun.sporťák za dva milióny korun.sporťák za dva milióny korun.

Hasiči zachránili malého Hasiči zachránili malého Hasiči zachránili malého Hasiči zachránili malého 
chlapce ze studny.chlapce ze studny.chlapce ze studny.chlapce ze studny.

Rock Rock Rock Rock forforforfor PeoplePeoplePeoplePeople ještě pořádně nezačal a ještě pořádně nezačal a ještě pořádně nezačal a ještě pořádně nezačal a 
už hostí 15 tisíc lidí.už hostí 15 tisíc lidí.už hostí 15 tisíc lidí.už hostí 15 tisíc lidí.

Na první vstupenky čekalo zhruba dvě Na první vstupenky čekalo zhruba dvě Na první vstupenky čekalo zhruba dvě Na první vstupenky čekalo zhruba dvě 
stě diváků.stě diváků.stě diváků.stě diváků.

Karlovarský filmový svátek zahájil Karlovarský filmový svátek zahájil Karlovarský filmový svátek zahájil Karlovarský filmový svátek zahájil 
historický snímek historický snímek historický snímek historický snímek Jana Eyrová.Jana Eyrová.Jana Eyrová.Jana Eyrová.



Prameny:
- http://regiony.impuls.cz
- Z. Krausová – Český jazyk pro   6. ročník ZŠ, Fraus 2003
- http://www.unis-n.cz
- http://www.obrazky.cz
- Obrázky klipart
- O. Hausenblas – Čeština pro učně, Fortuna 1993
- http://www.novinky.cz/


