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1. lekce
V 1.1

Nepojedeme někam na výlet? Část 1

Délka videa: 02:32
Kurt: Nepojedeme zase někam na výlet? Kdy jsme byli
někde naposledy? Už jsou to skoro tři měsíce!
Adéla: Tak co třeba za dva týdny? Jsou tam ty státní
svátky.
Kurt: To je dobrý nápad. Nebo máte nějaké jiné plány?
Amy: Já můžu. Tom, David a Linda taky plánovali
nějaký výlet. Tak můžeme jet všichni.
Kurt: Super! Ale je nás dohromady sedm, autem jet
nemůžeme. Potřebujeme další dvě místa.
Amy: To nevadí, vlaky jsou taky fajn.
Kurt: A kam pojedeme?
Amy: Jaké jsou možnosti?
Diana: Jedna známá mi doporučovala Český Krumlov.
Prý je tam pěkný zámek, krásné staré ulice, muzea
a tak. A myslím, že je tam i nějaký rybník.
Adéla: Tak Český Krumlov můžu doporučit i já. Už
jsem tam jednou byla, ale ráda tam pojedu ještě
jednou.
Kurt: Jo, ale je to hodně daleko.
Diana: Budeme muset přestupovat, když pojedeme
vlakem?
Kurt: Jo, dvakrát.
Diana: Tak to nemá smysl… Ztratíme strašně moc
času.
Kurt: No ale jak to uděláme?
Diana: Ještě je tady jedna možnost. Půjčím si auto
od táty. Není nic extra, ale aspoň budeme mít dvě
auta.
Kurt: Tak výborně! A na jak dlouho pojedeme?
Amy: Aspoň na tři noci, ne?
Adéla: Já souhlasím.
Diana: Pronajmeme si tam byt? Nebo možná
bude lepší hotel. Zaplatíme si snídaně i večeře
a nebudeme muset vařit.
Adéla: Podívám se, jaké hotely tam jsou.
Kurt: A mám s sebou vzít počítač? Večer se třeba
můžeme podívat na nějaké filmy nebo seriály.
Adéla: Nechcete tentokrát nechat počítače doma?
Minule jsme si je brali, a stejně jsme se nakonec
na nic nedívali. Nebudeme si s sebou brát zbytečné
věci, ne?
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Kurt: Dobře, tak víte co? Vezmeme si s sebou jenom
oblečení a peníze. Všechno ostatní necháme doma!
Amy: Já jsem pro! Bude fajn mít s sebou jenom jeden
malý batoh.

V 1.2

Nepojedeme někam na výlet? Část 2

Délka videa: 01:19
Amy: Tak snad máme všechno.
Adéla: Hlavně musíme připravit svačinu.
Amy: Ale vždyť tam budeme mít večeři!
Adéla: To ano, ale cesta trvá čtyři hodiny. A třeba se
ještě někde zastavíme… Bojím se, že budeme mít
hlad.
Amy: No, to je pravda. Tak nevezmeme tady třeba dvě
grilovaná kuřata?
Adéla: To není špatný nápad. Ale co pro tebe?
Amy: Nemusíš si dělat starosti. Já budu mít něco
vlastního. A mimochodem, budeš si s sebou brát
plavky? Budeme se tam někde koupat?
Adéla: Nejsem si jistá, jestli tam jsou nějaká pěkná
místa, kde se můžeme vykoupat. Ale pro jistotu si je
vezmu.
Amy: Aha, tak já si je vezmu taky.
Adéla: Jo, a ještě potřebujeme chleba a rohlíky. Ale ty
jsou lepší čerstvé.
Amy: Chleba i rohlíky můžu koupit zítra ráno. Blízko
domu mám dvě pekařství a obě dvě jsou docela fajn.
Adéla: Tak dobře.
Amy: V kolik máme být zítra u Toma?
Adéla: O půl sedmé.

V 1.3

Nepojedeme někam na výlet? Část 3

Délka videa: 01:58
Tom: Amy, ty máš ale velký kufr! Dám ti ho do auta,
ano?
Amy: Jo, díky. A tady jsou vaše svačiny.
Tom: Naše svačiny?
Amy: Já a Adéla jsme na cestu připravily něco k jídlu.
Grilovaná kuřata, nějaká rajčata a tak. Máme i hořčici
a kečup.
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Tom: Vy jste myslely na všechno. Moc díky!
Diana: Už jdou i David a Linda. Ale co to nesou?
Linda: Ahoj, babička nám dala s sebou nějaké jídlo…
Konzervy a tak…
Amy: Tak to vypadá, že hlad mít opravdu nebudeme.
Linda: No, to asi ne…
Diana: Ale kde jsou Kurt a Adéla? Kolik je hodin?
Linda: Třičtvrtě na sedm.
Diana: Á, tak Kurt psal, že bude mít zpoždění.
Amy: Tamhle jde!
Diana: Ale proč má s sebou dva kufry? Oba jsou navíc
tak velké! A ještě batoh...?
David: Čau Kurte! Co to tam máš, prosím tě?
Kurt: No co, hlavně oblečení.
David: Proč máš dvě bundy?
Amy: A dvě čepice…?
Kurt: Pro jistotu… Třeba tam bude zima. Tak kam to
můžu dát?
Tom: Sem, ale nevím, jestli je tady dost místa… Už tady
jsou tři batohy, dva kufry, svačiny, jídlo od babičky…
Diana: Já tady ještě nějaké místo mám…
Adéla: Ahój, promiňte, jdu pozdě. Šla jsem ještě
koupit ovoce. Nějaká jablka, pomeranče, broskve…
Ale asi jsem toho koupila nějak moc, že?
Diana: No, to jo.
Amy: Příště můžeme zkusit jet vlakem. Potom opravdu
necháme zbytečné věci doma.
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