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1. ČÁST

max. 24 bodů

Internetový časopis pro výuku německého jazyka vyzval své čtenáře, aby napsali
vypravování na téma „Mein bestes Erlebnis in den Ferien“. Téma vás zaujalo, a tak jste se
rozhodl/a na výzvu reagovat.
Napište vypravování v rozsahu 120–150 slov, ve kterém:
 popíšete, kde a s kým jste prázdniny strávil/a;
 budete vyprávět o svém nejlepším zážitku z prázdnin;
 vysvětlíte, proč je pro vás zážitek nejlepší.
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2. ČÁST

max. 12 bodů

Jste na brigádě v Německu a na informační tabuli vás zaujal následující inzerát:
Altes Fahrrad billig zu verkaufen
Kontakt: Alex Braun, alex.braun@yahoo.de
Napište e-mail Alexi Braunovi v rozsahu 60–70 slov, ve kterém:





sdělíte, proč píšete;
požádáte o bližší informace o kolu (alespoň tři informace);
zeptáte se, zda si můžete kolo prohlédnout;
navrhnete termín a místo setkání.
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