
Unit7 pg.66 7G WB INVITATIONS/ pozvánky 

 Napište poloformální dopis – pozvánku učiteli v rozsahu 70-90 slov 

 Zeptejte se, jak se má 

 Pozvěte ho na třídní party 

 Napište detaily k večírku (kdy, kde se koná, co budete na večírku dělat) 

 Nabídněte učiteli možnost odvozu 
Jedná se o poloformální styl, dopis proto musí obsahovat  

 Odstavce 

 Formální oslovení a závěr dopisu  

 Úvodní odstavec s pozváním na akci = zmíněným důvodem, proč píšu 

 Fráze 
za oslovením musí být čárka    

Dear Mrs Náhlovská,  za oslovením vynecháme řádek    

   začínáme i za čárkou velkým písmenem              
             

How are you doing? I hope you´re having a good time.             
I would like to invite you to our class party.     
            Pokud je podmět neživý(party), použijeme will   
    použijte správné časové a místní předložky!   

The party will take place in pizzeria Etna in Hradec Králové at 6p.m. on Saturday the 
15th of December. We´re going to dance and sing, we´re planning to celebrate the 
end of the year and first of all, we would like to have fun!! We can give you a lift 
home after the party, if you want..      
  Pokud je podmět osoba (my,já..), použijeme přít. průběhový čas/ plán-ing

    závěrečná část je oddělená vynechaným řádkem           

I am looking forward to hearing from you (nebo I am looking forward to seeing 
you) soon!             
Best wishes,     použijte gramaticky zajímavé vazby 
Kate Nováková & 2D class  <3 xo           poloformální styl zahrnuje I neformální symboly

    Můžete použít neutrální Best wishes( lze použít jak pro 
    formální tak neformální dopisy) nebo Love,  
   obojí musí být zakončeno čárkou!              
Všimněte si, že anglické dopisy jsou daleko formálnější, než české dopisy. Věty jsou psané pod 
sebou, nekončíme email v pravém rohu, tak jak u českých dopisů. První odstavec obsahuje 
pouze zdvořilý dotaz na to, jak se dotyčný má (případně poděkování za předešlý email) a 
pozvání na akci, veškeré detaily akce jsou až v odstavci druhém.Můžete použít I fráze The 
party will open(bude zahájena),We are holding(pořádáme),To get there take bus No.2 ,I 
would be happy if you could come,There will be drinks and snacks! Come! atd. 
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