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1. lekce

A 1.1 Co budeme vařit?
Délka audia: 01:36

Šárka: Co si uděláme na večeři?
Adam: To nevím… Jaké jsou možnosti?
Šárka: Podívám se do ledničky… Jsou tady jen 

nakládané okurky a hořčice. Asi budeš muset jet 
nakoupit, já na to dneska nemám čas.

Adam: Teď…? Teď se dívám na seriál. Pojedu potom.
Šárka: No dobře, no… Potřebujeme rajčata, vejce, 

nějaké brambory, cibuli… Potom aspoň dvě másla, 
nějaké maso, chleba, těstoviny, kečup… Píšeš si to? 

Adam: Ne... Mám?
Šárka: No, asi jo… Nebo já ti to napíšu. Bojím se, že 

na něco zapomeneš. 
Adam: Dobře, díky.
Šárka: A ještě něco k pití... Aspoň dva džusy. Ty naše 

oblíbené. Víš které, ne?
Adam: Jo, vím.
Šárka: Tak, snad je to všechno.
(...)
Šárka: Ty už jsi zpátky? Nějak brzo…
Adam: Jo, ale nesu jen něco… Rajčata a ty džusy už 

neměli. Byla na ně nějaká sleva...
Šárka: A kde máš ty těstoviny?
Adam: Aha, tak na ty jsem zapomněl. Promiň.
Šárka: Tak to nevím, co budeme dnes večeřet. To 

ostatní je zítra na oběd… Teď se dívám do skříně, 
ještě tady jsou nějaké rybí konzervy. Tak já asi 
udělám rybí pomazánku. Hořčici a okurky máme. 
Můžeme to mít i zítra na svačinu.

Adam: Jo, to zní fajn.

A 1.2 Hana a Jiřina plánují dovolenou!
Délka audia: 02:12

Hana: Léto už je skoro tady, musíme zase začít 
plánovat naši dovolenou.

Jiřina: Ale vždyť vždycky jezdíme v červenci! Máme 
ještě dva měsíce!

Hana: To ano, ale jestli pojedeme zase přes ty státní 
svátky, může být všechno už teď docela plné.

Jiřina: To si nemyslím. Ale když ano, tak jeden náš 
známý pronajímá chaty blízko Olomouce. A určitě 
nám dá i nějakou slevu.

Hana: No, nezní to špatně. Ale nepojedeme tentokrát 
někam do hotelu? Jedna kamarádka mi doporučila 
dva, oba jsou moc pěkné a blízko vody, takže se tam 
asi budeme moct i koupat.

Jiřina: No ale nejsou daleko? Jak se tam dostaneme?
Hana: Jezdí tam autobusy. A přímo, takže nebudeme 

muset přestupovat.
Jiřina: No nevím, Hanko. Hotely jsou teď drahé. 

Nejsem si jistá, jestli na to máme peníze. Když si 
pronajmeme tu chatu, budeme mít slevu. A budeme 
si vařit, takže nezaplatíme tolik za jídlo.

Hana: Vždyť víš, že já a Karel neradi vaříme. Když 
pojedeme do hotelu, zaplatíme si snídaně a večeře 
a budeme mít víc času na výlety. Vařit znamená 
taky nakupovat a uklízet... No nejsou to zbytečné 
starosti?

Jiřina: Je pravda, že minule jsem vařila hlavně já a taky 
už mě to potom moc nebavilo. Dělat tři jídla za den, 
z toho dvě teplá, to není nic jednoduchého.

Hana: No vidíš! Nemusíš se bát, nebude to tak drahé.
Jiřina: No já pořád nevím, nejsem si jistá, jestli bude 

můj muž souhlasit...
Hana: Ale vždyť vy nekouříte, alkohol nepijete, 

nekupujete si žádné drahé věci. Tak si jednou 
můžete zaplatit lepší hotel, ne? 

Jiřina: No dobře, tak jo. Na chatu můžeme jet příští 
rok.

Hana: Výborně! Hned zítra udělám rezervaci. Možná 
je ještě trochu brzo, ale jistota je jistota.

A 1.3 Hana telefonuje do hotelu
Délka audia: 02:16

Muž: Dobrý den, hotel U Rybníka, co pro vás můžu 
udělat?

Hana: Dobrý den, u telefonu Weberová. Máte ještě 
volné pokoje od druhého do šestého července?

Muž: Moment, podívám se. Ano, ještě máme nějaké 
místo. Budete chtít jen jeden pokoj?
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Hana: Ne, dva pokoje. Přijedeme čtyři. Kolik to bude 
stát?

Muž: Dva pokoje pro dva na čtyři noci, to máme 18 300 
korun. Ta cena je i za snídaně.

Hana: To je asi 4 600 korun za jednoho člověka, že? To 
není špatné...

Muž: Ještě tady je možnost extra velkého luxusního 
pokoje. Dva jsou na čtyři noci za 24 300 korun. Co 
říkáte?

Hana: Děkuji, ale vezmeme si dva normální. Ty extra 
velké možná příště.

Muž: Dobře, rozumím. Dám vám na ně rezervaci. 
Budu potřebovat vaše jméno a příjmení.

Hana: Hana Weberová.
Muž: Promiňte, Bébrová?
Hana: Ne, Weberová. Dvojité Vé, krátké E, Bé, krátké 

E, Er. Weberová.
Muž: Děkuji. Vaše pokoje vám připravíme na  

2. července od půl jedné.
Hana: Výborně. A můžu se ještě zeptat?
Muž: Samozřejmě.
Hana: Je možné zaplatit si i večeře?
Muž: Ano, náš hotel má dvě vlastní restaurace, jedna 

je v přízemí u vody, tam děláme rybí speciality. Ryby 
jsou každý den čerstvé, přímo z rybníka. Druhá 
nabízí zahraniční kuchyni.

Hana: Aha, tak teď nevím, jestli budeme chtít ty ryby 
každý den...

Muž: Večeře si můžete zaplatit, až přijedete. To není 
problém.

Hana: Tak to je ideální. A poslední otázka – můžeme 
se u vás někde koupat, že?

Muž: Ano, máme dva bazény, hlavní je venku, ale 
jeden máme taky uvnitř, tam můžete jít, když bude 
venku chladno.

Hana: Rozumím. Takže nesmíme zapomenout vzít si 
plavky.

Muž: Přesně tak. Máte ještě nějaké otázky?
Hana: Ne, to je všechno. Tak děkuji a na shledanou.
Muž: Na shledanou. 

A 1.4 Jak se to píše?
Délka audia: 02:10

A: krátké a
Á: dlouhé á
B: bé
C: cé
Č: čé
D: dé
Ď: ďé
E: krátké e
É: dlouhé é
Ě: é s háčkem
F: ef
G: gé
H: há
CH: chá
I: krátké měkké i
Í: dlouhé měkké í
J: jé
K: ká
L: el
M: em
N: en

A 1.5 Posloucháme a opakujeme 
Délka audia: 02:36

 P × B:  pila × bila; puk × buk; prát × brát
 F × V:  flek × vlek; frak × vrak
 S × Z:  sem × zem; sob × zob; sleva × zleva
 Š × Ž:   šití × žití; šila × žila
 T × D:  tát × dát; ten × den; tým × dým;
 Ť × Ď:  tělo × dělo; těsný × děsný; tíže × díže
 K × G:  kel × gel; kryl × gril
CH × H:  chodit × hodit; chuť × huť; chlad × hlad

Ň: eň
O: krátké o
Ó: dlouhé ó
P: pé
Q: kvé
R: er
Ř: eř
S: es
Š: eš
T: té
Ť: ťé
U: krátké u
Ú: ú s čárkou
Ů: ú s kroužkem
V: vé
W: dvojité vé
X: iks
Y: krátké tvrdé i
Ý: dlouhé tvrdé í 
Z: zet
Ž: žet
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A 1.6 Čteme a posloucháme 
Délka audia: 02:28

pití, pomazánka bydlet, boty
fajn, festival vana, vejce
salát, seriál zahrada, zelí
šála, škola žádný, žlutý
taška, tentokrát dárek, deštník
tělo, ticho děkovat, dítě
kuchař, krásný guláš, grilovat
chuť, chladno hudba, hlad




