17 Dobro blago se samo hvali
3. c
4. č
5. c
6. Fotografi je.
Slovar in zgoščenka ter deček ob računalniku.
Dela s slovarjem, po računalniku pa posluša zgoščenko.
Delo ga zanima.
Deček je zadovoljen, vesel, videti je, da se zabava.
Splošni šolski multimedijski slovar.
Uporabljajo ga lahko vsi ljudje, tudi učenci, dijaki, študenti; zgoščenko lahko vstavimo v računalnik, pri katerem se
uporabljajo besedilo, zvok in grafi ka.
Slovar za vsak žep.
Da bi sporočevalec pritegnil pozornost kupca z ugodno ceno.
Po dostopni ceni, preprosto in zabavno, angleškoslovenski slovar.
Z malimi tiskanimi.
7. Reklama, kupil, fotografi je
8. Knjiga, v kateri so besede razvrščene po abecedi in pojasnjene.
Za delo v šoli, za razumevanje besedil v tujih jezikih, za lektoriranje in prevajanje besedil ipd.
Ne.
Vsebuje angleške in slovenske besede.
Ker so besede v ameriški angleščini pogosto drugačne kot v britanski pa tudi izgovorjava besed se marsikdaj razlikuje.
Da so razlage besed nazornejše.
Zgoščenka.
Da bi se jih naučili pravilno izgovarjati.
Pri Založbi Rokus Klett.
9. a, b, c, č, e, f, h
NE
a) 12.000, b) 880, c) trda vezava
10. Da je slovar za ljudi z malo denarja in za ljudi z veliko denarja.
Za ljudi z malo denarja.
Ne veliko.
Ker piše PO DOSTOPNI CENI.
…
Po smislu.
Besedišče je besedni zaklad.
Po smislu.
Po smislu.
18. Tablete Coldrex.
Dve.
Nastopata bolnik in farmacevtka.
Farmacevtka prodaja zdravila, bolnik pa potrebuje zdravilo.
V lekarni.
Pogovarjata se – bolnik farmacevtki kaže, kaj želi.
Pogovarjata se brez besed.
Da.
Bolnik z bolečinami v grlu, s kašljem in nahodom težko govori.
Bolnik sporoča farmacevtki, da je nahoden, kašlja, ga bolita grlo in glava.
Če se zdravite s tabletami Coldrex, je dovolj ena tableta, saj učinkuje enako kot več tablet druge vrste.

Iz prizora s tehtnico.
Da.
Človek, ki ga mimogrede vidimo pred lekarno na koncu reklame, z zadovoljstvom pokaže bolniku v lekarni, da se je on
pozdravil s tabletami Coldrex.
Bolnikom s prehladom in gripo.
Izdelovalec tablet Coldrex.
Sklepam na podlagi izkušenj z reklamami.
Nasvet oz. opozorilo bolnikom, da je treba pred uporabo zdravila prebrati navodila za porabo.
Da bolnik pozna tudi neželene učinke zdravila.
21. č
č
22. Splošni šolski multimedijski slovar.
NE
Po smislu.
Z x-om.
Ime, priimek, naslov, poštno številko, telefon, elektronski naslov, datum, podpis.
Po smislu.
23. NE, DA, DA, NE, NE, DA 24. NEPREKLICNO NAROČAM
c
a, c
Z besedama Plačal bom.
NE
26. …
Ker sicer ne bom dobil naročenega.
Da pošiljatelj ve, kam poslati naročeno blago.
…
Tako sem se odločil.
Da.
Lahko bi naročil dva izvoda slovarja, enega z zgoščenko in enega brez nje (npr. za darilo za sestrično).
…
Ne.
Ker lahko izberem le en način plačila.
28. poštenjak, tepsti, zaboj, žerjav 29. Kaj je na zgoščenki? Kako lahko naročite slovar?
Kaj vključuje cena?
Kako bomo plačali slovar?
Kdaj je treba plačati celotni znesek? Kaj bom vpisal v kvadratek? Kako naročam slovar? Kaj zagotavljam?
29. Kaj je na zgoščenki? Kako lahko naročite slovar? Kaj vključuje cena? Kako bomo plačali slovar? Kdaj je treba plačati
celotni znesek? Kaj bom vpisal v kvadratek? Kako naročam slovar? Kaj zagotavljam?

