
Písemný projev, inzerát

Anotace: Co je izerát? Kdo je inzerent? Co je to rubrika? Koupím, daruji, 
prodám, vyměním – příklady inzerátů.
Vzdělávací oblast: Český jazyk – sloh 
Autor: Vlasta Lindovská
Jazyk: Český
Očekávaný výstup: Píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché 
komunikační žánry.
Druh učebního materiálu: Prezentace
Cílová skupina: Žák
Stupeň a typ vzdělávání: První stupeň, základní škola
Datum (období), ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Školní rok 
2011-2012
Ročník, pro který je vzdělávací materiál určen: Pátý ročník základní školy
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Co je inzerát?

Inzerát je krátké textové či obrazové sdělení, které je obvykle 
za úplatu zveřejněno v nějakém vhodném informačním médiu.

inzerent = rubrika = osoba, která podává inzerát oddíl časopisu obsahující články a zprávy z určité 
oblasti, např. z kultury, sportu apod.

Kdo je inzerent?Co je rubrika?



Inzerce zdarma, bazar >> Nábytek >> Sedací soupravy, křesla
Sponzorované odkazy 

DARUJI ZA ODVOZ SEDACI SOUPRAVU

Více fotografií >> 

Sdílej na Facebooku
Daruji za odvoz sedací soupravu, není již v perfektním stavu, ale použitelná...pouze 
vlastní odvoz. Míry 250x220 cm 

Koupím, daruji, prodám, vyměním

top bazar > počítače > multifunkční zařízení > Koupím volant Logitech g25

Koupím volant Logitech g25
inzerát číslo: 86249 | 16.03.2010 - 14:50:33 | poptávka

Koupím volant logitech g25 v dobrém stavu s řadící pákou a pedály.



№ 16663804

Prodám Gileru Rc 600 C, Mladá Boleslav (25.000.00-Kč)
Shlédnutí: 307
Datum: sobota 15 květen 2010

Prodám Gileru Rc 600 C, Mladá Boleslav 

(25.000.00-Kč) Odkaz na inzerát 
Kontaktuj inzerenta
PAVXXXXXXX Ukaž telefonní číslo kontaktujte inzerenta
PRODÁM GILERU RC 600 C RV. 94 S IT.DOKLADY 
Poděl



Prodám nebo vyměním IBM T22
12.10. 21:25 | Nabídka / Prodám | Notebooky a tablety | Lenovo, IBM | Notebooky 15" - 16"
Výrobce notebooku:IBM/Lenovo
Model notebooku:IBM ThinkPad T23
Druh zařízení:Klasický notebook
Hmotnost:2.40 kg
Úhlopříčka displeje:15.0 palců
Rozlišení displeje:1024x768
Operační paměť:512 MB
Pevný disk:40 GB
Prodám nebo vyměním IBM T22. V dobrém stavu pouze nabíjecí okruh dosloužil. 
Šikovný elektrotechnik si s tím poradí. Licence na operační systém v ceně.
Foto 1
Video 0

Cena:1 900 Kč
Tip na levný tisk:TisknuLevne.cz
Půjčka:Zažádat o půjčku
Oblast inzerce:Celá ČR
Číslo inzerátu:4379973
Počet zhlédnutí:8390x
Zhlédnutí detailu:498x
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http://prodej.slando.cz/praha_9/prodam_stene_nemeckeho_pince_P_2310
0016.html

http://nabytek.megainzerce.cz/sedaci-soupravy-kresla/daruji-za-odvoz-
sedaci-soupravu-108848.htm

http://pocitace.hyperinzerce.cz/notebooky-lenovo/inzerat/4379973-prodam-
nebo-vymenim-ibm-t22-nabidka/




