
1. Prečítaj si inzeráty. Povedz, v čom sa líši ich zámer.

2. Prečítaj si inzerát a doplň chýbajúce rozlišovacie znamienka.

3. Napíš informáciu, ktorá je v inzeráte o vianočných ozdobách zbytočná.

________________________________________________________

________________________________________________________

VYMENÍM červenú ikebanu za modrú.
Ikebana je nová a nepoužitá, no nesedí mi
do aktuálnej vianočnej výzdoby obývačky.
Uprednostňujem osobnú výmenu v okolí
Banskej Bystrice.

Volajte na číslo:

0904 444 444

KÚPIM vianočné koláče rôzneho druhu,
suché aj s plnkou, viacero balení.
Podmienka: Pečené z poctivých surovín,
najmä z domácich produktov.

Okres: Košice

Cena: do 30 €/balenie

Kontakt: 0903 333 333

PREDÁM vianočné vence v rôznych
farbách a veľkostiach. Sú ekologické,
vyrobené z prírodného materiálu.
Možnosť odoslania na dobierku alebo
osobne v meste Bratislava.

Cena: od 5 €
Mail: vence.111@azet.sk

DARUJEM vianočné, ručne zdobené
medovníčky ľuďom v núdzi. Sú jedlé, no
dajú sa využiť aj ako dekorácia. Stačí
vopred zavolať a prísť si po ne do Čadce.

Zdobím aj na želanie!

Prajem krásne Vianoce.

Volajte: 0902 222 222

PREDAM vianocne ozdoby, ktore mi
kupil otec, ked som mal 6 rokov, lebo som
ich velmi chcel. Ozdoby su zachovale,
pouzili sme ich len raz, pretoze na druhy
rok sa mi uz nepacili.

Cena: dohodou Mesto: Trencin

Kontakt: 0905 555 555



4. V inzerátoch chýbajú niektoré údaje. Doplň ich.

__________________________________ __________________________________

______________________________________ ____________________________________

5. Vymysli svoj inzerát. Nezabudni v ňom použiť všetky potrebné údaje.

Svoju odpoveď si môžeš skontrolovať pomocou úlohy č.1.

VYMENÍM červenú ikebanu za modrú.
Ikebana je nová a nepoužitá, no nesedí mi
do aktuálnej vianočnej výzdoby obývačky.
Uprednostňujem osobnú výmenu v okolí
Banskej Bystrice.

Vianočné koláče rôzneho druhu, suché aj
s plnkou, viacero balení. Podmienka:
Pečené z poctivých surovín, najmä
z domácich produktov.

Okres: Košice

Cena: do 30 €/balenie

Kontakt: 0903 333 333

PREDÁM vianočné vence v rôznych
farbách a veľkostiach. Sú ekologické,
vyrobené z prírodného materiálu.
Možnosť odoslania na dobierku alebo
osobne v meste Bratislava.

Mail: vence.111@azet.sk

DARUJEM
Sú jedlé, no dajú sa využiť aj ako
dekorácia. Stačí vopred zavolať a prísť si
po ne do Čadce.

Zdobím aj na želanie!

Prajem krásne Vianoce.

Volajte: 0902 222 222


