video

2. lekce
V 2.1

Nakupujeme přes internet. Část 1

Délka videa: 01:28
Linda: Byli jste o víkendu na tom koupališti? Chtěli
jste se jet koupat, ne?
Amy: Bohužel nebyli. Pojedeme asi až v příštím týdnu.
V sobotu jsem totiž byla na jedné brigádě a v neděli
jsem musela uklidit, jít nakoupit a tak... Znáš to…
Byla jsem z nákupu tak unavená, že už se mi potom
ani nikam nechtělo.
Linda: Já jsem kdysi chodila na nákupy ráda, ale teď
mě to moc nebaví. Mám pocit, že v poslední době je
všude strašně moc lidí.
Amy: No, to je pravda. V tu neděli bylo v obchodě
hodně lidí. Chtěla jsem udělat velký nákup,
ale nakonec jsem šla jenom do drogerie a pak
v pekařství koupila něco na večeři. Doma jsem
chodila nakupovat v noci, to tam skoro nikdo nebyl,
ale tady v Česku se zavírá dost brzo.
Linda: Co pro tebe znamená v noci?
Amy: No, většinou jsem chodila na nákupy tak o půl
jedenácté.
Linda: Aha, v Olomouci je otevřeno maximálně
do deseti. V Praze a Brně mají některé obchody
otevřeno až do půlnoci, ale Olomouc je moc malá.
A proč vlastně nenakupuješ na internetu?
Amy: Vlastně nevím, zatím nebyla příležitost. Ani
nevím, jak se to dělá.
Linda: A nechceš to zkusit? Já ti to ukážu.
Na internetu koupíš všechno. Jídlo, elektro
i oblečení.
Amy: Tak jo, proč ne. Ale musíme to udělat u tebe
na počítači. Můj notebook je na opravě.
Linda: Dobře, tak po obědě.

V 2.2 Nakupujeme přes internet. Část 2
Délka videa: 02:20
Linda: Já nakupuju na téhle stránce. Mám ti hned
udělat účet?
Amy: Jo, můžeš.
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Linda: Přihlásím tě tam přes e-mail. Jaké chceš heslo?
Amy: Dám si tam toto, to si budu pamatovat.
Linda: Fajn. Pak tě odhlásím… Musí se tady nakoupit
minimálně za 500 korun. Je to úplně jednoduché.
Takhle si dáš věc do košíku. Potřebuješ teď něco
konkrétního?
Amy: No vidíš, v tom obchodě jsem zapomněla koupit
rajčata.
Linda: Rajčata jsou tady.
Amy: A co mají v kategorii ošklivá zelenina?
Linda: V té se prodává zelenina, která vypadá trochu
zvláštně. Ale je ve slevě. A mají tady i ta rajčata.
Amy: Tak já si vezmu ta ošklivá. A ještě dvě okurky.
Linda: Už je máš v košíku. A co dalšího potřebuješ?
Amy: Musím se podívat, co mám v ledničce. Tak už
vím, co potřebuju. Tady máš seznam. Na záchodě už
skoro není toaletní papír ani mýdlo. A ještě se jdu
podívat, jestli něco nechybí v koupelně… Tak ještě
šampon a sprchový gel.
Linda: Ale šampon a sprchový gel si musíš přijít
vybrat sama.
Amy: Hele, tenhle šampon je můj oblíbený. A je v akci!
No a sprchový gel třeba tento...
Linda: Tak už máš v košíku věci za 1000 korun.
Amy: A ještě něco sladkého. Mají tam i bílou
čokoládu? Mám na ni už dlouho chuť.
Linda: Určitě, tady. Doporučuju tuhle značku.
Amy: Tak dobře. To je všechno. Myslím, že už nic
nepotřebuju. A jak se platí?
Linda: Já většinou platím kartou, ale můžeš i hotově.
Hele, budeš mít dopravu zadarmo! Máš totiž nákup
za víc než 1000 korun!
Amy: Tak to je dobrá zpráva! Na účtu už moc peněz
nemám... Ale v peněžence mám dost, takže zaplatím
hotově.
Linda: Dobře. Píše se tady, že ti nákup přinesou až
do bytu.
Amy: Tak to je super. A v kolik?
Linda: Můžeš si vybrat. Ve tři, nebo v pět?
Amy: Ve tři, už se těším na tu čokoládu.
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V 2.3 Nakupujeme přes internet. Část 3
Délka videa: 00:40
Amy: Nákupy online se mi líbí. V obchodě už mě
nikdy nikdo neuvidí.
Linda: Já jsem ti to říkala.
Amy: Tak si jdeme dát tu čokoládu. Hele, v téhle tašce
je nějaká šunka...? Proč jsi mi kupovala šunku?
Vždyť víš, že nejím maso.
Linda: Já jsem ale žádnou šunku nekoupila. Možná je
to nějaká chyba. Minule se mi stalo něco podobného.
Amy: Ale kde je ta čokoláda? Nikde ji nevidím.
Linda: No, tak si místo čokolády dáme šunku.
Amy: Tak to v žádném případě. Tu šunku si vezmeš
domů jako dárek.
Linda: Tak jo.
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