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V 9.1 Co budeme dělat o víkendu? Část 1
Délka videa: 01:20

Amy: Prázdniny už pomalu končí a o víkendu zatím 
nemáme program, nepojedeme někam na výlet? 
Třeba v sobotu dvacátého pátého?

Linda: Co třeba do Kroměříže? Je tam krásný zámek 
a zahrada.

Tom: Já už jsem tam byl v dubnu. Nemůžeme jet 
někam jinam?

Linda: A co Bouzov? Miluju staré hrady a tenhle je 
opravdu krásný.

Amy: My jsme tam byli nedávno. Myslím, že to bylo 
v květnu.

Linda: Hmmm… A nepůjdeme někam do lesa?
Tom: A co tam budeme dělat?
Linda: Budeme chodit a hledat houby. My Češi hodně 

chodíme do přírody a na houby.
Amy: To nezní moc zajímavě.
Linda: Tak něco jiného. Nevím, zkusím se podívat 

na internet.
Tom: A já se zeptám mého kamaráda, minulý víkend 

jel někam na hory. Hned mu napíšu.
(…)
Amy: Už ti odpověděl?
Tom: Říká, že jeli na Praděd.
Linda: Tam je moc hezky. Ráda tam jezdím v zimě, 

když je tam sníh.
Amy: No ale co v létě?
Linda: Teď v létě to bude hezká procházka. Ale je to 

trochu do kopce.
Amy: Já nevím… Chodit do kopce mě prostě nějak 

nebaví.
Tom: Ale no tak, aspoň uděláme něco pro naše zdraví!
Linda: Nejdřív se však podíváme na předpověď počasí! 

Mám trochu strach, že tam o víkendu bude pršet.

V 9.2 Co budeme dělat o víkendu? Část 2
Délka videa: 01:06

Amy: Tak co říká předpověď?
Linda: Říká, že bude pršet skoro celý víkend.
Tom: Tak to je škoda. A co Olomouc?

Linda: Tady má být hezky.
Amy: Tak zůstaneme tady! A uděláme třeba nějakou 

párty…! Nechcete grilovat?
Linda: To taky není špatný nápad. Můžeme grilovat 

třeba u nás, u našeho domu je velká zahrada.
Tom: Tak já vám to pomůžu připravit… A koho 

pozveme?
Linda: Můžeme pozvat třeba mého bratra… Pomůže 

nám grilovat. Moc rád vaří, je to jeho hobby. A Amy 
už ho zná, že Amy?

Amy: Jo, toho pozveme určitě. A koho ještě?
Tom: Můžeme pozvat našeho spolužáka Kurta a jeho 

přítelkyni. Kurt navíc umí hrát na kytaru. Hned se ho 
zeptám.

Amy: To se hodí. Určitě ji vezme, pořád ji bere někam 
s sebou.

Linda: Myslíš tu přítelkyni?
Amy: Neee, tu kytaru!
Tom: Tak prý přijdou.
Linda: Super, takže bude jídlo, bude hudba…
Amy: Já koupím nějaké pití.
Tom: A já taky něco vezmu.
Linda: A který den to uděláme? V tu sobotu?
Amy: Já jsem pro.
Tom: A já taky.

V 9.3 Co budeme dělat o víkendu? Část 3
Délka videa: 00:43

Linda: Počasí dnes nevypadá nic moc, budeme 
nakonec grilovat nebo ne?

Amy: Hmmm… Vidíte to? Už začíná pršet.
Tom: Ach jo, mohli jsme jet na Praděd… Co myslíte, 

prší tam taky?
Linda: Podívám se!
Tom: Ty víš, kde teď prší a kde neprší?
Linda: Mám na to aplikaci. Ukážu ti ji, chceš?
Tom: No určitě! Taková aplikace se hodí.
Linda: Tak… Vidíš? Prší jen tady u nás. Tam asi svítí 

slunce.
Amy: Třeba ještě budeme grilovat… Až přestane pršet.
Tom: A kdy to bude?
Linda: Příští týden…


