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7. LEKCE

Lukáš: 
Když říkáš. Takže pojedeme 
vlakem a asi ne daleko, že? Ať 
nestrávíme 4 hodiny v kupé. 
A taky bych nechtěl moc 
přestupovat.

Kája: 
Já bych hlavně jela někam, kde 
o víkendu není moc lidí, to jsou 
vlaky úplně plné a to nesnáším.

Lukáš: 
Neznám nikoho, kdo by si plný 
vlak užíval. Takže souhlasím!

Kája: 
Jak se tak na to dívám, ten víkend 
je to samá výluka. Takže se těm 
přestupům a autobusům stejně 
nevyhneme. A tak co kdybychom 
si od tvých rodičů půjčili auto 
a jeli autem? Nemusíme se 
ohlížet na čas a jízdní řád ani 
na to, kam pojedou davy lidí. 
Můžeme vyjet, v kolik chceme, 
a vrátit se taky, až se nám bude 
chtít. Budeme mít dost místa na 
všechny ty věci a Benny může jet 
vzadu!

Lukáš: 
Víš, že nerad řídím a při cestě 
radši odpočívám a dívám se 
okolo. Ale asi by to šlo, jen si 
nebudu moct dát pivo, kdy budu 
chtít. 

Kája: 
Snad to přežiješ! A kdyby nám 
byla zima, tak můžeme spát 
v autě! Vidíš, jak jsme to krásně 
vymysleli!

Kája: 
Příští týden je v pátek státní 
svátek, co kdybychom si vyjeli 
někam na výlet? Na celý víkend? 
Už jsme hrozně dlouho nikde 
nebyli.

Lukáš: 
To je pravda. Mohli bychom si 
někam vyrazit. Co navrhuješ?

Kája: 
Co třeba jet někam pod stan? 
Teplo už na to je.

Lukáš: 
To nezní špatně, jen budeme 
muset brát hrozně moc věcí – 
stan, karimatky, spacáky. Bude se 
ti chtít vozit to všechno vlakem 
nebo autobusem?

Kája: 
To je fakt. A tenhle víkend ještě 
vlastně hlídáme našim psa…

Lukáš: 
Tak to asi nikam nepojedeme, že?

Kája: 
Takže jsem chtěla říct, že bychom 
s sebou brali i jeho. V autobuse 
by to asi bylo horší. Když už tam 
nějaký pes cestuje, tak řidič může 
dalšího psa odmítnout.

Lukáš: 
Aha, takže autobusem to asi 
nebude nejlepší…

Kája: 
Ale ve vlaku to bývá v pohodě, 
a dokonce si myslím, že se to 
Bennymu líbí. Jízdenka pro 
psa stojí pár korun a bude to 
pohodlnější pro nás i pro něj. 
A já stejně radši jezdím vlakem.

V 7.1 Čím pojedeme na výlet?
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