
VIANOČNÝ ČAS

Zakrúžkuj pozitívne slová či frázy, ktoré by si mal používať počas každého dňa.

V čase Vianoc veľa ľudí predmety nie len kupuje ale aj daruje. Pomôžeš mi doplniť
informácie, ktoré mi v inzeráte chýbajú?

Dobrý ..........

....................... umelý vianočný stromček. Stromček je nový, ........................cm

vysoký. Lokalita: Považská ..................... . V prípade záujmu ma ......................... na

telefónnom čísle 0947553323.

Spoj čiarou slová s ich významom.

adresát malý papierová štvorček prilepený na obálke

odosielateľ zabezpečuje prepravu všetkých druhov správ

pohľadnica osoba, ktorej je zásielka určená

poštová známka kartička s obrázkom a textom

pošta osoba, ktorá zásielku posiela

Dobrý deň.

Ahoj.

Prestaň! Mám ťa rád/rada.

Choď preč!

Nerob mi zle!

Dnes ti to pristane.

Si veľmi milý.
Teším sa na teba.



Navrhni vlastnú poštovú známku, ktorú by si mohol nalepiť na pohľadnicu či list.

Poštová známka môže byť s vianočnou tematikou.



VIANOČNÝ ČAS

Karikázd be azokat a pozitív szavakat vagy kifejezéseket, amelyeket minden nap
használnod kellene.

Karácsonykor tárgyakat sokan nemcsak vásárolnak, hanem adományoznak is.
Segítesz kitölteni azokat az információkat, amelyek hiányoznak a hirdetésből?

Dobrý ..........

....................... umelý vianočný stromček. Stromček je nový, ........................cm

vysoký. Lokalita: Považská ..................... . V prípade záujmu ma ......................... na

telefónnom čísle 0947553323.

Kösd össze vonallal a szavakat a jelentésükkel.

adresát malý papierová štvorček prilepený na obálke

odosielateľ zabezpečuje prepravu všetkých druhov správ

pohľadnica osoba, ktorej je zásielka určená

poštová známka kartička s obrázkom a textom

pošta osoba, ktorá zásielku posiela

Dobrý deň.

Ahoj.

Prestaň! Mám ťa rád/rada.

Choď preč!

Nerob mi zle!

Dnes ti to pristane.

Si veľmi milý.
Teším sa na teba.



Tervezd meg saját postai bélyegedet, amelyet képeslapra vagy levélre ragaszthatsz.
A postabélyeg karácsonyi témájú lehet.



VIANOČNÝ ČAS
správne odpovede

Zakrúžkuj pozitívne slová či frázy, ktoré by si mal používať počas každého dňa.

V čase Vianoc veľa ľudí predmety nie len kupuje ale aj daruje. Pomôžeš mi doplniť
informácie, ktoré mi v inzeráte chýbajú?

Dobrý deň,

Darujem umelý vianočný stromček. Stromček je nový, 190 cm vysoký. Lokalita:

Považská Bystrica. V prípade záujmu ma kontaktujte na telefónnom čísle

0947553323.

Spoj čiarou slová s ich významom.

adresát malý papierová štvorček prilepený na obálke

odosielateľ zabezpečuje prepravu všetkých druhov správ

pohľadnica osoba, ktorej je zásielka určená

poštová známka kartička s obrázkom a textom

pošta osoba, ktorá zásielku posiela

Dobrý deň.

Ahoj.

Prestaň!
Mám ťa rád/rada.

Choď preč!

Nerob mi zle!

Dnes ti to pristane.

Si veľmi milý.

Teším sa na teba.


