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MALI OGLAS

Besedilo:

TURNO SMUČANJE
Iskanje družbe za turno smuko
Iščem družbo za zimske vzpone in/ali turno smuko, in sicer v slovenskih in bližnjih italijanskih ali
avstrijskih hribih oz. gorah. Spol in starost nista pomembna, da ste le dobre volje in nasmejani. Dobra
družba, pač. V poštev pridejo predvsem dnevi med vikendi, izjemoma kdaj med tednom. Seznam
ciljev oz. predlogov je dolg, družba pa je vedno dobrodošla. Sam nisem ravno začetnik, ampak sem
potrpežljiv in prilagodljiv, tako da me lahko kontaktirate začetniki in dobri rekreativci. Št. 040 XXX
XXX. Se slišimo in zmenimo, kdaj, kam, kako …

Izberi pravilni odgovor.

Kateri kontaktni podatek je naveden v malem oglasu?
a) Telefonska številka,
b) naslov e-pošte,
c) ime in priimek.

Kje, v katerih medijih, so lahko objavljeni mali oglasi?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Izberi pravilni odgovor in odgovori.
Poznaš vrsto oglasov, v katerih tvorec navede šifro brez kontaktnih podatkov?
DA

NE

Če da, za katero vrsto malih oglasov gre?
________________________________________________________________________________

Potrebuješ
namig?

TNNIIŽE
SGOLA

Izberi pravilni odgovor.
Kakšna besedila so mali oglasi po dolžini?
a) Srednje dolga,
b) kratka.

Ponovno preberi mali oglas in ugotovi, katere besedne vrste prevladujejo v njih. Izberi pravilni
odgovor.
a) Samostalniki in vezniki,
b) samostalniki in pridevniki,
c) glagoli.

V vsaki vrstici izberi pravilno možnost.
Izhodiščno besedilo je …
… govorjeno/zapisano.
… javno/nejavno.
… enogovorno/dvogovorno.
… objektivno/subjektivno.

Dopolni.
Mali oglas je besedilo, v katerem sporočamo le _________________________________ podatke. V
njih uporabljamo glagolski čas ______________________________________. Z njimi
_________________________________, _________________________________,
_________________________________, _________________________________,
_________________________________.

Izberi pravilni odgovor.
Iz katere rubrike je mali oglas, ki si ga prebral?
a) Avtomobilizem,
b) šport,
c) živali.

Izberi napačen odgovor.
a) Išče se družba za turno smuko v slovenskih, italijanskih ali francoskih hribih.
b) V poštev prideta moški in ženski spol.
c) Seznam predlogov je dolg.
č) Iskalec je potrpežljiv in prilagodljiv.

Ugani besedo.

_

_

_

_

_

_

_

_

Zapiši, katere vrste tvorjenka je beseda iz prejšnje naloge.
__________________________________________________________________________________

Sestavi mali oglas in v njem navedi, da kupuješ/prodajaš/zamenjaš rabljene učbenike.

