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A 5.1 Jdeme na poštu 
Délka audia: 01:10

Amy: Dobrý den. Prosím, potřebuju poslat dopis, ale 
nemám obálku.

Muž: Chcete malou, nebo velkou?
Amy: Stačí malá.
Muž: Tak tuhle? 
Amy: Ta je asi dobrá…
Muž: Tak vezmete si ji? 
Amy: Ano, může být.
Muž: Prosím, tady je jedna malá obálka.
Amy: A ještě prosím známku.
Muž: Za kolik?
Amy: To nevím. Kolik stojí známka na dopis?
Muž: Jak ho chcete poslat? Stačí ekonomicky?
Amy: Asi ano.
Muž: Známka na malý dopis stojí 19 korun.
Amy: A když potřebuju známku na pohled?
Muž: Taky 19 korun.
Amy: Tak vezmu dvě známky. Nebo ne, potřebuju 

aspoň tři. Tak vezmu tři.
Muž: Tři známky. Potřebujete ještě něco? Chcete ten 

dopis hned poslat?
Amy: Dnes ne, pošlu ho zítra. Prosím vás, a když chci 

poslat balík, co na to potřebuju?
Muž: Potřebujete vyplnit tenhle lístek, jméno, adresu 

a další informace. Taky ho můžete vyplnit online.
Amy: Dobře, děkuju. Tak to je všechno.
Muž: Prosím 59 korun. 
Amy: Můžu zaplatit kartou?
Muž: Určitě. To není žádný problém.

A 5.2 Chceme si objednat jídlo
Délka audia: 00:38

Amy: Dobrý den. Můžu si prosím objednat pizzu?
Muž: Určitě. Kterou chcete?
Amy: Prosím jednu šunkovou. A zkusíme taky 

zeleninovou.
Muž: Chcete velkou, nebo malou?
Amy: Velkou šunkovou a malou zeleninovou.

Muž: A vaše adresa prosím?
Amy: Univerzitní 6.
Muž: Chcete zaplatit hotově, nebo kartou?
Amy: Zaplatím hotově. A máte pořád tu studentskou 

slevu, že?
Muž: Přesně tak, máme pro vás slevu 20 procent 

na každou pizzu.
Amy: Super.
Muž: Jsme tam asi za 40 minut.
Amy: Dobře, děkuju. Na shledanou.
Muž: Na shledanou.

A 5.3 Mám pro vás balík!
Délka audia: 00:42

Muž: Dobrý den, mám pro vás balík. Už na vás čekám.
Amy: Ale já teď nejsem doma!
Muž: Aha, a co zítra? Nebo ve čtvrtek. Jste zítra ráno 

doma?
Amy: Hmmm… Dnes je úterý… Zítra ráno bohužel 

nejsem doma, ale ve čtvrtek mám čas, můžu být 
doma.

Muž: Tak v devět hodin? Může být? Nebo v deset?
Amy: Tak v deset hodin. Prosím, a jak velký je ten 

balík? Je těžký?
Muž: Je to docela malý balík. A není těžký.
Amy: Aha, tak to asi vím, co to je. Moc děkuju.
Muž: Tak ve čtvrtek přesně v deset jsem tam.
Amy: Dobře, na shledanou.

A 5.4 Kurz češtiny
Délka audia: 00:58

Amy: Dobrý den, chci jít na kurz češtiny pro cizince. 
Máte ještě místo?

Žena: Ano, určitě! Vyplníme spolu přihlášku a je to. 
Jaký kurz hledáte? Pro začátečníky?

Amy: Ano, ještě moc česky neumím.
Žena: Můžete se učit tady! Pro začátečníky máme 

jeden kurz v pondělí odpoledne a jeden kurz 
ve středu večer. Který den je pro vás lepší?
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Amy: V pondělí odpoledne nemám moc čas, ale 
ve středu ano. V kolik hodin je prosím ten kurz 
ve středu?

Žena: V 18 hodin. V 19:30 je konec.
Amy: Aha, to je docela pozdě. A ten v pondělí je kdy?
Žena: V 16:15. A konec v 17:45.
Amy: Tak já chci ten v pondělí. Ten čas je pro mě 

lepší.
Žena: Dobře. Tady máte přihlášku. Vyplníte vaše 

jméno, adresu a telefon.
Amy: Dobře, jdu na to.

A 5.5 Posloucháme a opakujeme.  
L/R

Délka audia: 02:03

lázně, lekce, limonáda, lístek, loni, lůj, ráno, 
restaurace, ryba, rýže, rok, různý 

fotbal, bohužel, cíl, alkohol, sůl, bar, večer, sýr, pozor, 
dvůr

hlava, pohled, hloupý, hluk, hrát, pohroma, hrozný, 
hruška

vlk, plst, blb, krk, prst, hrb 

A 5.6 Posloucháme a opakujeme.  
L/R 2

Délka audia: 01:51

mobil, papír, super, program, informace, další, manžel, 
policie, dcera, chalupa, koncert, určitě, úterý, čtvrtek, 
neděle, kurz, párty, balík, přihláška, veselý, letní, 
rozvrh, termín, historie, zadarmo, narozeniny, dárek, 
lék, růžový, rozumět


