2020.04.23.
5. oszt. nyelvtan
Téma: A levél
Bizonyára hallottatok már a levél fogalmáról. 4. osztályban fogalmazás órán
már írtatok is néhány levelet. Sőt, kisebb korotokban gondolom fogalmaztatok meg
kéréseket, kívánságokat a Mikulásnak is.
A levélnek két fajtáját különböztetjük meg:
- hivatalos levél (a hivatalos levéllel majd felsőbb osztályokban fogunk
foglalkozni)
- magánlevél (részei: a levélírás ideje és helye, megszólítás, a levél
szövege (bevezetés, tárgyalás, befejezés), aláírás. Tartalma kötetlen, hangneme
igazodik az író és a címzett közti kapcsolathoz. Fontos a szép külalak! )
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követelményeket. Amit tartalmaznia kell egy levélnek az a:
1. megszólítás: pl. Kedves Anyu és Apu, Kedves Lányok és Fiúk!, Tisztelt Igazgató Úr!, Drága

Nagymamám!, Aranyos Évikém!, Tisztelt Megrendelőnk!
2. keltezés: pl. Tiszapüspöki, 2020.04.20.
3. bevezetés: pl. köszönöm leveledet, remélem, jól vagy” még mindig haragszom rád, amiért”,

az interneten olvastam az Önök cégéről stb. Ez kötelező, mert így udvarias; de rövid, mert
nem ez a lényeges, hanem a:
4. tárgyalás: ami a levél lényegét tartalmazza. Elmesélheted az élményeidet, a terveidet, vagy
ha hivatalos levélről van szó, akkor azt a dolgot, amiért levelet írtál. Pl. árajánlat-kérés vagy
elektronikai cikk használata iránti érdeklődés stb. bármiről írhatsz, ami veled történt, és
amit el akarsz mondani. Gondolj viszont arra, hogy vajon érdeklik-e ezek a dolgok a
címzettet! Ne untasd őt felesleges, információkkal, érdektelen történetekkel!
5. valamilyen lezárás: most be kell fejeznem, mert sok a dolgom, várom válaszát/válaszodat
6. elköszönés: Üdvözlettel, Csókollak, A mihamarabbi viszont látásra, stb.

7. aláírás: Sebestyén-Horváth Krisztina, vagy Lányod: Kriszta, vagy Legjobb barátnőd/Barátod

HF.: Egyik osztálytársad lebetegedett. Számolj be neki egy iskolában történt, említésre méltó
eseményről egy rövid levélben! Fontos, hogy tartsd be a levél formai követelményeit!
Kerestem számotokra egy baráti levelet mintának. Ebben a levélben is megtaláljátok a levél
főbb részeit, ha jól megfigyelitek.

Kedves Emil!
Régóta nem hallottunk egymásról, igaz? Remélem, hogy azért nincs semmi bajod. Én sem
panaszkodhatom.
A nyári szünet a küszöbön áll, ahogy mondani szokás. Nagyon szeretnélek meghívni téged
meg a detektívjeidet, hogy töltsétek a vakációt a keleti-tengeribirtokomon. Szüleim megengedték, és
nagyon örülnek. Igaz, ők is ott fognak lakni a házamban. De ez ne zavarjon minket. Hiszen még

emlékszel, milyen remekül kijövök az öregekkel. Különben is, a ház emeletes. Többet nem kívánhat
az ember.
Mint láthatod, nagyszerű lesz. Az édesanyádnak biztosan nem lesz ellene kifogása. Hiszen ott
lesz a nagymamád meg Ponty is. Na, hogy vélekedsz a dologról? Berlinben kimegyünk eléd. Nehogy
megint rossz állomáson szállj le.
Az útiköltséget pedig az apám állja, üzeni neked. Csak azt írd meg, jössz-e. Akkor apám
postafordultával küldi az útiköltséget. Borzasztóan örülök, hogy megint találkozhatunk. Ne haragudj,
hogy pénzről írok. Annak idején azt mondtad, hogy akinek pénze van, nem emlegeti. Azóta sem
felejtettem el. De most mégis muszáj volt emlegetni! Mert különben talán nem jöhetnél. Nélküled pedig
nem érne semmit az egész szünidő. És a Keleti-tenger mindenestül a vízbe pottyanna. Hogy úgy
mondjam.
Kedves Emil! Izgatottan várom válaszodat, szüleim is, én is sokszor üdvözlünk, és maradok
barátod
Theodor Haberland,
Avagy a Professzor

