
 

 
 

Téma: E-mail 

 

Osnova: 

● přivítání, uvedení do tématu 

● založení e-mailové schránky 

● nastavení e-mailové schránky 

● poslání zprávy 

● smazání zprávy, obnovení zprávy 

● zpětná vazba 

● volná zábava 

 

Jedním z nejpoužívanějších komunikačních kanálů mezi lidmi je v současnosti e-

mailová komunikace. Umět pracovat s e-mailem je důležité nejen v osobním, ale 

především v profesním životě. Proto jsme se rozhodly zařadit e-mailovou komunikaci 

do našich lekcí. Co je to e-mail a jak funguje, jsme opět dětem vysvětlily na běžných 

věcech, které znají (posílání dopisů, vzkazů, zpráv na Facebooku). Vzaly jsme to úplně 

od začátku - nejprve jsme si s dětmi založily e-mailovou schránku od Seznamu (zdála 

se nám nejjednodušší na pochopení). Poté jsme dětem vysvětlily základní pojmy 

(doručená pošta, spam, kontakty atd.), naučily jsme je změnit si vzhled schránky, 

posílat zprávy (pokud děti znaly e-mailovou adresu svého kamaráda, tak mu zprávu 

opravdu poslaly), mazat a obnovovat zprávy. I když se to nezdá, tak na jednu lekci 

toho bylo celkem dost a pro děti to bylo docela obtížné téma, které je ale i přesto bavilo. 

Jako největší problém se nakonec ukázalo to, že si děti nepamatovaly přihlašovací 

údaje do svých e-mailových schránek. Při práci s e-mailem jsme děti také poučovaly o 

zásadách bezpečnosti - mimo jiné i o tom, že svá hesla k různým účtům nemají nikomu 

sdělovat a nikam si je zapisovat, což následně zkomplikovalo celou lekci, protože si je 

nepamatovaly.  

 



Osvědčilo se: 

● propojení s “reálným” světem (vysvětlení na věcech, které děti znají) 

● relativně nudná věc děti bavila 

 

 

Nepovedlo se: 

● děti nebyly schopné si zapamatovat svoje přihlašovací údaje - asi by pomohlo, 

kdybychom jim i přes porušení zásad bezpečnosti dovolily si tyto údaje někam 

zapsat 

● nezbyl čas na volnou zábavu z důvodu náročnosti tématu 

 

Tip: Poučujte a vzdělávejte mimoděk! Pokud vás během lekce napadne něco, co se 

třeba i jen okrajově vztahuje k jejímu tématu, neváhejte se o tom zmínit. Nevadí, pokud 

dané téma plánujete probírat později - opakování matka moudrosti. 

 


