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9. LEKCE

Amy: 
Co budeme dělat, když venku 
pořád prší?

David: 
Já nevím, ven jít nemůžeme. Učit 
se mi taky nechce, tak musíme 
vymyslet něco jiného.

Amy: 
V dešti nejradši jenom ležím 
a třeba si čtu. Nebo spím.

David: 
Nemáš z toho českého počasí 
depresi?

Amy: 
Ani ne, u nás je jen období dešťů, 
kdy je to podobné jako tady, 
jen je větší dusno a teplo, nebo 
období sucha, kdy je extrémní 
horko. Tady je to pestřejší.

David: 
Ale tady je v létě taky horko 
a  v zimě zase pořád tma 
a chladno a musíš pořád topit. 
Jaro a podzim jsou celkem 
fajn, ale ty jsou zase celkem 
krátké. Podle mě je v tropech 
a subtropech fajn, že je pořád 
dost světla, to mám víc energie, 
v zimě se mi vůbec nic nechce.

Amy: 
Mně se vaše zima docela líbí. 
Hlavně když je sníh a můžu jet 
lyžovat nebo na snowboard. To 
už jsem se tu naučila a moc mě 
to baví. Ale máš pravdu, že když 
není sníh, jenom zima a tma, tak 
to nic moc není.

David: 
Sníh mám taky rád. Až pořádně 
nasněží, tak můžeme společně 
postavit sněhuláka nebo iglú. 
Nebo můžeme jít sáňkovat nebo 
bobovat.

Amy: 
Já tady mám ráda jaro, to je 
takové optimistické. Všechno 
kvete, je víc světla, a i když je 
někdy ještě chladno, tak víš, že už 
brzy bude léto.

David: 
Jo, léto je určitě nejlepší: jsou 
prázdniny, dá se koupat a 
opalovat, stanovat a chodit na 
túry nebo hrát na pláži volejbal. 
Kdybych si mohl vybrat, tak by 
mi asi nejvíc vyhovovalo, kdyby 
bylo pořád jenom léto. A jednou 
za čas pořádná letní bouřka, 
která – i když se jich spousta 
lidí bojí – všechno hezky zalije, 
ochladí a vyčistí vzduch. To by se 
mi líbilo.

Amy:
A já si myslím, že je dobře, že se 
to tu střídá. V každém ročním 
období můžete dělat něco jiného. 
A to se mi tu fakt líbí.

David: 
Tak to se ti určitě líbí i ten dnešní 
déšť!
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