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2. lekce
A 2.1

Kde to je? Část 1

Délka audia: 01:08
Muž: Co si dáme na oběd?
Žena: No nevím, v ledničce už nic moc není.
Muž: Tak si něco objednáme, ne? Už si ani
nepamatuju, kdy jsme naposledy o víkendu nevařili.
Můžeš prosím jít pro můj notebook? Je na stole.
(...)
Žena: Tady ho máš.
Muž: Tak na co máš chuť?
Žena: Jaké restaurace jsou v kategorii burgery? Můžu
se podívat?
Muž: Určitě.
Žena: Tuhle restauraci znám, tam vaří dobře. Vezmu si
burger od nich. Třeba tento.
Muž: Vegetariánský, jo? To já si dám taky burger, ale
hovězí… Tento. A hranolky – 2×.
Žena: Je to všechno?
Muž: Jo, pití nepotřebujeme… Platí se jen kartou, že?
Můžeš to prosím zaplatit i za mě? Na účtu teď skoro
nic nemám, dám ti to hotově.
Žena: Jo, určitě. Doprava bude za 30 korun.
Muž: To není moc. Hlavně doufám, že tady budou
rychle. Už se na ten burger moc těším.
Žena: Píše se tady, že to bude trvat maximálně
30 minut.

Muž: Tak bohužel, trojka už není.
Žena 2: Tak v tom případě si dám steak a zeleninu
na másle.
Muž: A k pití?
Žena 2: Malé pivo, desítku, prosím.
Muž: Ano, hned to bude.

A 2.3 Kde to je? Část 3
Délka audia: 00:49
Žena 1: V té restauraci v prvním patře jsem kdysi byla,
ale tady ještě nikdy.
Žena 2: Je to tady docela pěkné, že?
Žena 1: To jo, ale nevím, co si dám. Mám chuť
na řízek…
Žena 2: Můžeš si dát řízek, ale asi nebude z masa.
Nebo já ti něco doporučím, jestli chceš. Třeba dvojka
nevypadá špatně.
Žena 1: Já nevím, tahle jídla nějak nejsou pro mě.
Já mám ráda maso… Nechybí ti maso?
Žena 2: Vůbec. Vlastně na něj ani nemám chuť.
Žena 1: Ukážeš mi ten jídelní lístek? Já jsem nikdy
nic takového nejedla. Ale minule jsem v jednom
časopise četla, že člověk musí všechno brát jako
příležitost. Tak můžeš mi něco vybrat prosím?
Žena 2: Ráda.

A 2.2 Kde to je? Část 2

A 2.4 V elektru

Délka audia: 00:45

Délka audia: 01:00

Muž: Tak dámy, vybraly jste?
Žena 1: Já si dám cibulovou polévku a jedničku. K pití
si dám tu domácí limonádu. Ale nepíše se tady, jakou
máte.
Muž: Dneska máme citronovou a pomerančovou.
Žena 1: Tak třeba tu citronovou.
Žena 2: A já si dám vývar a trojku.
Muž: Trojka je svíčková… Á, mám pocit, že svíčková už
není. Moment, zeptám se v kuchyni.
(...)

Muž: Dobrý den, hledáte něco konkrétního?
Paní Tichá: Dobrý den, můj notebook přestal
fungovat. Chci se zeptat, kolik bude stát oprava.
Muž: A máte ho tady?
Paní Tichá: Ano, mám ho tady v tašce.
Muž: Váš notebook budeme muset nejdříve poslat
do Prahy. V Praze se na něj podívají a potom nám
dají vědět, kolik to bude stát. Ale bojím se, že oprava
nebude možná, tento notebook se už totiž dlouho
neprodává. Nechcete si místo něj koupit nový?
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Paní Tichá: Je pravda, že už ho mám dlouho. Ani už
nevím, v jakém roce jsem ho koupila. Máte nějaký
podobný? Potřebuju minimálně takto velký.
Muž: A chcete stejnou značku?
Paní Tichá: Ano, byla jsem docela spokojená, takže
proč ne.
Muž: Některé notebooky této značky teď máme v akci.
Ukážu vám je.
Paní Tichá: Dobře, díky.

A 2.5 V drogerii
Délka audia: 01:15
Radka: Nemůžeš mi doporučit nějaký šampon?
V poslední době jsem zkusila už tři, ale žádný nebyl
moc dobrý.
Marie: A ty používáš barvu na vlasy?
Radka: Ne, nepoužívám.
Marie: Tak to ti můžu doporučit tuhle značku. Tu
používám já a jsem moc spokojená.
Radka: Ale nestojí úplně málo.
Marie: To je pravda. Ale nemusíš ho používat vždycky,
když si myješ hlavu. Stačí třeba jenom dvakrát
za měsíc.
Radka: Aha, to je dobrý nápad. Zítra po cestě ze školy
se zastavím v drogerii a koupím si ho. Jenom potom
budu mít v koupelně ty šampony už čtyři, nevadí?
Marie: Vůbec ne, já toho tam mám pořád víc. Ale
nevím, jestli se ta značka prodává všude.
Radka: Podívám se nejdřív v té drogerii na náměstí.
Když ho tam nebudou mít, zkusím to přes internet.
Potřebujeme ve městě ještě něco dalšího? Když už
tam budu, půjdu na nákup.
Marie: Moment, podívám se, co máme na seznamu…
Můžeš v té drogerii koupit toaletní papír?
Radka: Jo, určitě.
Marie: Díky!

A 2.6 Nepodíváme se na internet? Část 1
Délka audia: 00:57
Tomáš: Máma bude mít v listopadu narozeniny. Chci
jí jako dárek koupit batoh. Teď má jen takový malý.
Myslíš, že je to dobrý nápad?
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Kristýna: Batoh se jí bude hodit, pořád někam jezdí.
I dneska je někde na výletě, ne?
Tomáš: Myslím, že jo. Tak nepůjdeme se po snídani
podívat do města? V jednom obchodě jsem minulý
týden nějaké batohy viděl.
Kristýna: Hele nevím. Potřebuju uklidit, udělat
něco na oběd a potom mám v plánu nějakou práci
na počítači. Můžeme tam jít v týdnu, až půjdeme
nakoupit.
Tomáš: V týdnu na to bohužel nebudu mít čas. I na ten
nákup asi budeš muset jít sama.
Kristýna: Aha, tak nepodíváme se na internet?
Tomáš: Jo, dobře. Hned přinesu notebook.

A 2.7 Nepodíváme se na internet? Část 2
Délka audia: 01:27
Kristýna: Co tady tento? Takové se teď hodně nosí. Je
pěkný, může si ho brát všude, do přírody i do práce.
A tady se píše, že z něj nebolí záda.
Tomáš: Nevypadá vůbec špatně. A mají různé barvy.
Kristýna: A na téhle stránce ho mají v akci!
Tomáš: Asi ho hned koupím. Vezmu červený. Máma
má červenou šálu, tak to dohromady bude vypadat
hezky.
Kristýna: Moment, tuhle stránku znám, mám tady
účet. Možná dostaneme nějakou extra slevu. Zkusím
se přihlásit… Ale ne, nepamatuju si jméno ani heslo.
Tak si asi budeš muset udělat vlastní účet.
Tomáš: Jo, to nevadí, to je hned… Tak už ho mám
v košíku. Jdu to zaplatit. Můžeš mi prosím přinést
kartu? Mám ji tamhle na stole v peněžence.
Kristýna: Jo, přinesu ti ji.
Tomáš: Doprava bude za šedesát korun. Ale můžeme
si pro něj jít i přímo do obchodu, potom je doprava
zadarmo.
Kristýna: Aha, to je fajn. Jestli chceš, v týdnu pro něj
půjdu po cestě na nákup.
Tomáš: To by bylo ideální. Díky moc.
Kristýna: Není zač... Můžu tě odhlásit z počítače?
Na e-mailu mám nějaké nové zprávy, chci si je
přečíst.
Tomáš: Jo, můžeš.
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A 2.8 Čteme a posloucháme
Délka audia: 00:46
blond, důvod, hlad, hned, hrad, kamarád, listopad,
nápad, nerad, oběd, odjezd, pořád, rád, schod

A 2.9 Posloucháme a opakujeme
Délka audia: 02:03
zub, chléb, klub, holub, slib
broskev, dřív, láhev, název, ostrov
kurz, obraz, zákaz, mráz, vůz
už, muž, soutěž, totiž, věž
teď, buď, loď, zeď, hruď
katalog, dialog, psycholog, blog, chirurg
sníh, trh, batoh, výtah, tvaroh
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