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A 4.1 Sam jde do školy
Délka audia: 00:50

Sam: Dobrý den.
Učitelka: Dobrý den. Koho hledáte?
Sam: Jsem zahraniční student a hledám našeho učitele.
Učitelka: A jak se jmenuje váš učitel?
Sam: Bohužel nevím.
Učitelka: Aha, to je problém. A jak vypadá váš učitel?
Sam: Je docela mladý, má blond vlasy a modré oči. 

Často nosí takový starý zelený svetr, ale dnes má 
na sobě černou košili. A taky nosí brýle.

Učitelka: Hmm, to je asi pan Poláček.
Sam: A víte, kde je?
Učitelka: Váš učitel tady bohužel teď není.
Sam: Tak to je špatné. Ale děkuju, na shledanou.
Učitelka: Není zač. Na shledanou.

A 4.2 Martina hledá přítele 
Délka audia: 00:38

Martina: Dobrý den, jmenuju se Martina, jsem úplně 
normální holka a hledám normálního kluka. Pracuju 
jako učitelka. Jsem vysoká a štíhlá. Mám hnědé vlasy 
a hnědé oči. Ráda čtu, ráda hraju na kytaru a zpívám 
a taky ráda vařím. Mám taky moc ráda dobré víno. 
Hledám vysokého inteligentního muže. Jsi takový 
a máš rád hudbu? Moje číslo je 743 736 738.

A 4.3 Ideální partner(ka): Aleš
Délka audia: 00:36

Reportérka: Dobrý den, jak se prosím jmenujete?
Aleš: Jmenuju se Aleš.
Reportérka: Aleši, co myslíte, jak vypadá ideální 

partnerka?
Aleš: Moje ideální partnerka? Hezká, štíhlá, umí vařit, 

pořád má dobrou náladu a často se směje, ráda pije 
pivo…

Reportérka: To je všechno?

Aleš: Taky ráda sportuje, je milá a sympatická.
Reportérka: A znáte takovou?
Aleš: Ano, znám. Jmenuje se Jana. Je to moje 

přítelkyně.

A 4.4 Ideální partner(ka): Jana
Délka audia: 00:40

Reportérka: Dobrý den, vaše jméno prosím?
Jana: Jmenuju se Jana.
Reportérka: Jano, jak vypadá ideální partner?
Jana: To je zajímavá otázka…Můj ideální partner... Tak 

asi vysoký, hnědé oči, hnědé vlasy, vousy…
Reportérka: Takže je důležité, jak vypadá.
Jana: Docela ano, ale není to všechno.
Reportérka: A co je ještě důležité?
Jana: Ideální partner je hodný a milý. Poslouchá, když 

něco říkám.
Reportérka: A znáte někoho takového?
Jana: Znám. Mého přítele. Je moc fajn.

A 4.5 Diana jde nakupovat
Délka audia: 00:51

Diana: O víkendu jdu na párty a nemám oblečení. Jdu 
nakupovat, nechceš jít taky?

Kamarádka: No vidíš, já chci nové boty! Můžeme jít 
nakupovat spolu!

Diana: A jdeme hned teď?
Kamarádka: Tak jo, jdeme.
(...)
Diana: Co tyhle šaty? Nejsou moc dlouhé?
Kamarádka: Ne, já myslím, že jsou dobré.
Diana: A nevypadám tlustá?
Kamarádka: Né, vypadáš dobře. 
Diana: Hmm... Nejsou ošklivé, ale co ta barva?
Kamarádka: Tahle růžová je teď moderní.
Diana: Já nevím... Tuhle růžovou nosí ráda moje 

babička.
Kamarádka: Tak kterou barvu máš ráda ty?
Diana: Já mám ráda žlutou... Nebo bílou.
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Kamarádka: Tak možná ty krátké bílé šaty? Vidíš? 
Támhle!

Diana: Ty jsou super! Ty chci!

A 4.6  Posloucháme a opakujeme.  
TL/TR, DL/DR, BL/BR, L/R

Délka audia: 01:54

TL/TR: atlet, tlumočit, světlo --- citron, litr, tramvaj
DL/DR: vedle, divadlo, knedlík--- adresa, drobné, 

nádraží
BL/BR: blok, obličej, tablet --- brigáda, bruslit, obrázek
L/R: zlato, vlevo, mluvit --- zrovna, vrátit, mrak
L/R: rychle, cyklista, slovník --- záchranka, prase, krev

A 4.7 Posloucháme a opakujeme.  
TL/TR, DL/DR, BL/BR, L/R

Délka audia: 01:13

tlustý, tričko, svetr, trochu, dlouhý, jídlo, modrý, drahý, 
blond, oblíbený, brýle, bratr, vlasy, mléko, grilovaný, 
kluk, myslet, chleba, kreslit, prosím, pracovat


