Poslechy lekce 1 - 10
Lekce 1
1.1
jogurt, meloun, banán, kečup, škola, metro, obchod, kino, tenis, volejbal, hokej, fotbal
1.2
Ahoj, já jsem Adam. Jsem z Polska.
Já jsem Nela. Jsem z Ukrajiny. A ty?
Čau, jmenuju se Lea. Jsem z Francie. A ty?
Jmenuju se Tom. Jsem z Vietnamu.
Já jsem Tereza a jsem z České republiky.
1.3
1. Jak se jmenuješ? – Já jsem Adam.
2. Odkud jsi? – Jsem z Polska.
3. Kdo je to? – To je Tom. Je z Vietnamu.
4. Ty jsi Nela? – Ne, já nejsem Nela. Já jsem Lea.
1.4
Dobrý den. Ahoj. Čau. Děkuju. Díky. Na shledanou.
1.5
Dobrý den, paní učitelko.
Ahoj, Adame.
Dobrý den.
Dobrý den. Jak se máte?
Dobře. A vy?
Jde to.
Ahoj, Veroniko, jak se máš?
Fajn. A jak se máš ty?
Nic moc.
Ahoj, Nelo. Hezký den.
Díky, čau!
Na shledanou, hezký den.
Děkuju. Vám taky. Na shledanou.
1.6
nula, jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset
1.7
Jaké to je cvičení? – Cvičení číslo 4.
Jaká to je tramvaj? – Tramvaj číslo 6.
Kolik je hodin? – Je 9.
1.8
Jaký máš telefon, Adame?
776 523 819
Děkuju.
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Jaký máš telefon, Lucko?
604 798 315
Promiň, nerozumím. Můžeš to říct ještě jednou a pomalu?
604 798 315
1.9
Jaký máš telefon, Kláro? – 644 225 098
Jaký máš telefon, Martine? – 605 267 267
Jaký máš telefon, Simono? – 784 882 532
Jaký máš telefon, Viléme? – 609 842 301
Jaký máš telefon, Eriku? – 754 596 874
Jaký máš telefon, Julie? – 639 985 153
1.10
Ahoj, jak se máš? – Dobře. A ty?
Jaký máš telefon, Aneto? – 604 335 794.
Policie má telefonní číslo 158.
1.11
Dobrý den, paní Kolářová.
Dobrý den. Jak se máte?
Jde to.
((crrrr))
Promiňte. Haló?
Prosím.
Dobrý den, tady Tomáš Hrubý. To je pizzerie?
Ne, tady Hana Nováková.
Aha, omlouvám se. Mám špatné číslo.
To nic.
Dobrý den.
Dobrý den, vy jste pan... ?
Nguyen.
Pardon. Jak?
Nguyen. N-G-U-Y-E-N.
Ahoj Nelo. Nelo! Ahoj!
Á, promiň. Ahoj Filipe!
1.12
Dobrý den. Ty jsi ten nový žák?
Ano. To jsem já. Dobrý den.
Ahoj. Jak se jmenuješ?
Tim Robins.
Těší mě. Máš učebnici na matematiku?
Promiňte, nemám.
Aha. To nevadí. Dneska potřebujeme jenom sešit.
Lekce 2
2.1
Dobrý den, prosím vás, kde je šatna?
Šatna je tady dole, vlevo. Vidíš?
Ano, děkuju. Na shledanou.
Dobrý večer, prosím vás, kde je 6.D?
To je nahoře, ve druhém patře. Musíte jít po schodech a pak doleva.
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Nerozumím. Mluvím česky jenom trochu, kde to je?
Nahoře vlevo.
Víš, kde je jídelna?
Vím, to je dole, v přízemí. Vedle tělocvičny.
Chemie je v laboratoři. Víte, kde to je?
Ne, nevíme.
Nahoře ve třetím patře, vlevo. Vedle je knihovna.
Prosím tě, kde je záchod?
Na konci chodby, holky mají záchod vpravo.
2.2
Prosím vás, kde je šatna? - Šatna je dole vpravo. Vidíš?
Víš, kde je jídelna? - Vím, to je dole v přízemí.
Prosím vás, kde je 6. D? - To je nahoře ve druhém patře. - Nerozumím. Mluvím česky
jenom trochu. Kde to je?
Víte, kde je knihovna? – Ne, nevíme.
2.3
jedenáct, dvanáct, třináct, čtrnáct, patnáct, šestnáct, sedmnáct, osmnáct, devatenáct,
dvacet
2.4
Jaká je to tramvaj? – Tramvaj číslo 14.
Jaké má Tomáš číslo? – 43.
Jaké číslo má váš dům? – 92.
Kolik stojí lístek? – 30 korun.
2.5
Jmenuju se Petr Prachař. Chodím do 8. třídy. Bydlím v Praze. Moje adresa je Haškova
27.
To je Praha 7, Holešovice.
2.6
batoh, kalkulačka, sešit, pero, tužka, guma, penál, pravítko, kružítko, ořezávátko,
nůžky, lepidlo
2.7
Prosím tě, nemáš pravítko? Zapomněl jsem ho doma.
My dneska máme geometrii? Tak to potřebuju kružítko, ale kde je?
Připravte si prosím věci na výtvarnou výchovu, dneska budete potřebovat lepidlo a
nůžky.
Otevřete sešity a počítejte. Jestli potřebujete, můžete si vzít kalkulačku.
Píšeme test. Potřebujete jenom tužku, nic jiného.
2.8
dvanáct minus šest rovná se šest, tři krát pět rovná se patnáct, osmdesát děleno
deseti rovná se osm, dvacet dva plus třicet rovná se padesát dva

Lekce 3
3.1
český jazyk, zeměpis, dějepis, přírodopis, matematika, anglický jazyk (angličtina),
španělský jazyk (španělština), informatika, fyzika, chemie, občanská výchova, tělesná
výchova, výtvarná výchova, hudební výchova
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3.2
6x9 není 56. Kolik to je? Kolik je 6x9? – 54
Podívejte se na mapu. Kde je Česká republika? Ano, tady. A kde je Polsko?
Jaké píšeme i ve slově bydlet? Kdo to ví? Hanka. – Tvrdé. – Ano, správně. A jaké i je
ve slově myslet? – Taky tvrdé.
Poslouchejte. Víte, co to je?
Open your books…. Proč nemáš učebnici, Jano? – Zapomněla jsem učebnici doma. –
Aha, tak pracuj s Tomášem. Okay, open your book, please.
Paní učitelko, ten e-mail nefunguje, asi nejde internet. Píše to: připojit k wifi, ale pak
to nejde.
3.3
Kdy začíná matika?
V 8.55. Nevíš, kolik je hodin?
Je 8.50. Ještě máme 5 minut přestávku.
3.4
Je jedna hodina. Jsou dvě hodiny. Jsou tři. Jsou čtyři. Je pět hodin. Je deset hodin.
3.5
Kdy je karate? – Karate je v pondělí v 5.
Kdy je atletika? – Atletika je v úterý v 6.
Kdy je flétna? – Flétna je v pondělí ráno.
Kdy je turistika? – Turistika je v sobotu dopoledne.
Kdy je keramika? – Keramika je v pátek odpoledne.
Kdy je street dance? – Street dance je ve středu odpoledne.
3.6
Čau, nechceš jít ven?
Teď nemůžu. Musím dělat úkoly.
A kdy můžeš?
Ve dvě.
To nemůžu já.
Proč?
Musím jít ve 3 na fotbal. Můžeš v 5?
Jo, můžu. Tak v 5 u vás před barákem.
3.7
1. Večer se dívám na televizi. 2. Náš dům je starý, ale hezký. 3. Odpoledne dělám
domácí úkoly. 4. Doma pomáhám uklízet. 5. Kytara je v pondělí odpoledne.
6. Spolužáci ve škole jsou Češi.

Lekce 4
4.1
perlivá voda, jablečný džus, horká čokoláda, zeleninový salát, ledová káva, velká
bageta, malá bageta, jahodové mléko
4.2
Hamburger stojí 85 korun. Voda stojí 30 korun. Zmrzlina stojí 35 korun.
4.3
sto, dvě stě, tři sta, čtyři sta, pět set, šest set, sedm set, osm set devět set, tisíc, tisíc
pět set
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4.4
2x kyblík klasik, poprosím o 750.
Velký popcorn a cola, tady to je. Bude to 210.
Tak to máme 620. – Kartou, prosím.
Bowling na dvě hodiny? To je za 300.
4.5
Tomáš je s mámou ve fast foodu.
Tak co si dáš?
Hamburger a hranolky.
A co k pití?
Můžu Fantu?
Víš, že Fanta není zdravá. Dáš si vodu? Nebo džus?
Ach jo. Vodu fakt nepiju. Tak si dám džus.
Dobrý den.
Dobrý den. Prosím hamburger, hranolky a džus jako menu.
Velké, nebo malé?
Velké.
Kečup nebo majonézu?
Kečup, prosím.
To je všechno?
Ještě prosím salát a kávu. To je všechno.
Tak to je 364.
Děkuju.
Dobrou chuť. Na shledanou.
4.6
Lucka a Martin jdou na oběd.
Co máš dneska k obědu, Lucko?
Dneska mám krupicovou kaši. A ty?
Já nemám rád sladká jídla. Dám si rizoto.
Dobrý den. Co to bude?
Dobrý den. Prosím krupicovou kaši.
Chceš k tomu cukr a kakao?
Ano, prosím. Děkuju. Na shledanou.
Dobrý den. Co to bude?
Dobrý den. Rizoto, prosím.
Chceš k tomu sýr a okurku?
Sýr ano. Hodně. Ale bez okurky prosím. Tu nechci.
Dobře, tady máš.
Budeme sedět spolu?
Ano. Tady je volno.
Dobrou chuť.
Dobrou chuť.
Ta krupicová kaše je moc dobrá. Dám si ještě.
Dobrý den. Můžu si přidat?
Určitě. Tady máš.
4.7
Filipe, jak vypadá české jídlo? Co normálně jíš ty a tvoje rodina?
První jídlo dne je snídaně. Většinou to je pečivo, často chleba nebo rohlík. Já mám rád
rohlík s máslem a marmeládou, moje sestra snídá chleba se sýrem nebo šunkou. Můj
brácha snídá cereálie s mlékem nebo jogurt. Piju šťávu nebo čaj, maminka a tatínek
pijou ráno kávu.
A co jíš ve škole?
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Do školy máme svačinu. Maminka nám dává pečivo a ovoce nebo zeleninu, ale
zelenina mi nechutná.
Nemáš hlad?
Ne. Po vyučování chodím na oběd do jídelny ve škole. To je největší jídlo dne.
Vždycky máme polévku a hlavní jídlo. Někdy je i salát nebo dezert. Jídlo je někdy
sladké, třeba krupicová kaše nebo buchtičky se šodó. To je moje oblíbené jídlo.
A kde obědvají rodiče?
Máma a táta obědvají v práci.
Aha. A co jíš, když jsi odpoledne doma?
Odpoledne jím něco malého, co máme doma: jogurty, pečivo nebo ovoce.
A večer?
Večeříme většinou teplé jídlo: špagety, maso s omáčkou a těstoviny nebo palačinky.
Večeře není velká.
A co o víkendu?
O víkendu jíme doma a někdy v restauraci. Často máme k obědu maso, hlavně
kuřecí. Tatínek v létě griluje a maminka často vaří omáčky. V restauraci si dávám
řízek nebo smažený sýr a hranolky a moje sestra svíčkovou. Pijeme limonádu a
rodiče někdy pijou pivo. To je tradiční české pití.
Dobře, takže pivo je tradiční pití. A co je tradiční české jídlo?
Tradiční české jídlo je vepřové maso, knedlíky a zelí. Říká se mu vepřo-knedlo-zelo.
Máte taky tradiční jídla, když jsou svátky? Co je u vás hlavní svátek?
Ano, máme sváteční jídla. Hlavní svátek jsou Vánoce. Na Vánoce musí být k večeři
kapr a bramborový salát, ale já a sestra jíme kuřecí řízek a bramborovou kaši. A
jíme hodně cukroví, to mi chutná.

Lekce 5
5.1
Ahoj, co děláš?
Dívám se na fotky. Tady je moje rodina.
Můžu se podívat? Kdo to je?
To je moje máma a můj táta.
A tohle je tvoje sestra?
Jo. Jmenuje se Sára. Mám taky bratra, ale ten tady není.
A to je tvoje babička a tvůj dědeček?
To není moje babička. Už nemám babičku. To je můj dědeček a jeho přítelkyně.
Aha.
5.2
malý, velký/vysoký, tlustý, hubený, mladý, starý, hodný, zlý, hezký, ošklivý, veselý,
smutný,
5.3
Ahoj Katko, máš dárek pro Hanku?
Ahoj, jaký dárek? Hanka má dneska narozeniny?
Dneska ne! Hanka má narozeniny pátého března, to je v pondělí.
Aha, to jsem nevěděla. Nemám pro ni žádný dárek. A co dáš Hance ty?
Já dám Hance bonbony. Hanka mi říkala, že chce štěně.
5.4
Hrnek dám tatínkovi. Sluchátka dám bratrovi. Šálu dám dědečkovi. Knížku dám
sestře, moc ráda čte. A komu dám kytku? Kytku dám mamince. A kamarádce Janě
dám lístek na koncert a kamarádovi Petrovi dám bonbony.
5.5
xylofon, kytara, piano/klavír, triangl, tamburína, flétna, buben, housle
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Lekce 6
6.1
postel, plakát, zrcadlo, lampička, noční stolek, stůl, židle, skříň, polička, počítač
6.3
Bydlíme v bytě. Náš byt není moc velký. Máme 3 místnosti: kuchyň dohromady s
obývákem, ložnici a dětský pokoj. Uprostřed je předsíň. Vpravo je koupelna a záchod.
Vlevo je obývák a kuchyň v jedné místnosti. Obývák je velký. Ložnice je vpravo. Je
malá. Vlevo vedle ložnice je můj pokoj.
6.4
náměstí, kino, nemocnice, kostel, bazén, divadlo, park, náměstí, zastávka, zoo, hřiště,
muzeum
6.5
do obchodu, do parku, do školy, do knihovny, do nemocnice, do kina
6.6
Ahoj Petře, přijdeš na piknik?
Ahoj Jano, rád. A kde jste?
Na Petříně.
Aha. A jak se tam dostanu?
Kde jsi?
Na Černém mostě.
Tak to musíš jet metrem béčkem na Národní třídu. A potom tramvají na zastávku
Újezd.
Dobře. Metrem na Národní třídu a pak na Újezd. A co potom?
Tam na tebe počkám. Těším se!
6.7
Dobrý den, prosím vás, prodáváte lístky?
Ne, ale tamhle je automat.
Aha. Dobře, děkuju. Na shledanou.
Na shledanou.
Dobrý den, prosím vás, máte lístky?
Ano, jaký chcete? Za 40 nebo za 30?
To nevím.
Kam jedete?
Jenom tady autobusem, asi 4 stanice.
Tak to bude za 30. Tady máte.
Děkuji. Na shledanou.
6.8
1. Dneska budeme kreslit dům, kde chceme bydlet. Potřebujete pastelky.
2. Dneska budeme vystřihovat a lepit, co máme blízko školy, třeba park. Potřebujete
nůžky, barevné papíry a lepidlo.
3. Dneska budeme vyrábět modely. Potřebujete modelínu a špejle.
4. Dneska budeme malovat zoo. Potřebujete štětec a vodovky nebo tempery.
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Lekce 7
7.1
Martine, byl jsi včera večer v kuchyni?
Ne, nebyl… Proč?
V kuchyni byly tři čokolády a teď tam je jedna.
Mami, odpoledne jsem nebyl doma, byl jsem u kamaráda. Večer jsem byl v pokoji
a hrál jsem s Oliverem na počítači. Jako každý den.
Báro, a ty? Kde jsi byla včera?
Odpoledne jsem byla na atletice a pak jsem byla s tebou v obýváku. V televizi
bylo Československo má talent. Ale u Martina v pokoji byl ráno na stole papír od
čokolády.
Martine?
Promiň, mami. Měl jsem hlad.
Ta čokoláda nebyla pro tebe. Byla pro babičku.
No, Martine!
Ale byla dobrá. Moc mi chutnala.
7.2
v kině, v divadle, ve škole, v Praze, v pokoji, ve vlaku, v Brně, v restauraci, v obchodě,
v kuchyni
7.3
Čau, proč jsi nebyla dneska ve škole?
Ráno jsem byla u doktora. Čekala jsem dlouho v čekárně a pak se mi nechtělo jít do
školy. Psali jste ten test z matiky?
Jo, psali. Dostal jsem pětku. Pak jsme taky psali diktát z češtiny. A neměl jsem úkol
z dějepisu.
No jo, měli jsme ten projekt, taky jsem na to zapomněla. No, tak to jsem ráda, že
jsem tam nebyla. A co jste dělali na angličtině? Máme na zítra úkol?
Poslouchali jsme písničky a pak jsme něco četli, to bylo v pohodě. A úkol nemáme.
A co děláš teď? Nechceš jít ven?
Nemůžu, učím se. Musím si tu pětku opravit.
7.4
Jaký jsi měl včera den?
Dopoledne jsem byl normálně ve škole. Odpoledne jsme byli s mamkou v obchodě,
potřeboval jsem nové boty na tělocvik. Dali jsme si jídlo v KFC, protože jsem nebyl
na obědě a měl jsem hlad. Mamka to nemá moc ráda, ale já jo. Pak jsem byl asi
dvě hodiny u kamaráda, hráli jsme na počítači a povídali si. A večer jsem byl doma,
musel jsem se učit, zítra píšeme test z matiky.
7.5
ve škole, v Praze, v obchodě, v kině, v bance, v parku, v hotelu, v nemocnici,
v restauraci
7.6
Co potřebuješ?
Mám domácí úkol. Musím zjistit, co se stalo ty dny, kdy jsou svátky.
A ty to nevíš?
Nevím. Můžeš mi pomoct?
A kolik toho je?
Celkem 5 svátků.
Tak jo.
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7.7
První je 5. července.
To v 9. století přišli na Moravu Cyril a Metoděj. V roce 863. Pomáhali šířit křesťanství.
A hned další den je taky svátek, protože 6. července zemřel Jan Hus, v roce 1415.
Jan Hus byl teolog a reformátor. Jeho sochu můžeš vidět v Praze na Staroměstském
náměstí.
Aha, to vím. Takže 5. července Cyril a Metoděj a 6. července Jan Hus.
Přesně tak.
A co bylo 28. října?
To je státní svátek České republiky. V roce 1918 ten den vzniklo Československo.
A 8. května?
To se jmenuje Den vítězství. Slavíme, že v roce 1945 skončila 2. světová válka. To je
svátek i v jiných zemích.
Jasně. A poslední datum je 17. listopadu.
Tak to slavíme Den boje studentů za demokracii. V roce 1989 studenti demonstrovali
a začala sametová revoluce. Pak skočil komunismus. Já si to nepamatuju, ale rodiče
jo.
Díky moc. Moc jsi mi pomohla.
Není zač.

Lekce 8
8.1
Bolí mě hlava. Bolí mě břicho. Bolí mě zub. Bolí mě noha. Bolí mě v krku.
8.2
Má tmavé vlasy. Na sobě má pláštěnku. Má taky deštník.
Má kraťasy, šedé tričko a černé tenisky. Má krátké tmavé vlasy a vousy. Cvičí.
Není mladý. Má zelenou bundu, tmavou čepici, černé rukavice, šedou šálu a sluneční
brýle. Jde na výlet.
Má růžovou mikinu, světlé kalhoty a světlé boty. Na uších má sluchátka a něco píše.
8.3
Dobrý den. Můžete mi pomoct, prosím?
Ano, co se stalo?
Ztratil jsem se a nevím, co mám dělat.
Jsi tady s rodiči?
Ne, jsme na výletě se školou. Šel jsem si koupit zmrzlinu a mezitím všichni odešli.
A máš telefon?
Mám telefon, ale zapomněl jsem ho doma.
Aha. Neboj se, pana učitele najdeme. Jak vypadá?
Pan učitel je malý a hodně hubený. Má černé brýle a zrzavé vlasy. Má na sobě
červenou bundu a velký batoh.
8.4
Dobrý den, tady Valérie. Je mi 13 a už dva roky dělám street dance. Trénujeme
jednou týdně a moc mě to baví. Naše trenérka říká, že jsme dobrý tým a že příští rok
budeme tancovat na soutěžích. Já ale nemám ráda soutěže a taky mi vadí, že budeme
trénovat dvakrát týdně, protože mám taky jiné kroužky a nemám čas. Nechci ale
s tancováním skončit. Tak nevím, co mám dělat.
Dobrý den, jmenuju se Nikola. Mám takový problém s rodiči. Chci si udělat tetování,
ale rodiče nesouhlasí. Říkají, že jsem ještě mladá – je mi 15 – a že bych měla počkat,
až mi bude 18 a pak se rozhodnout. Myslí si, že se mi moje tetování za rok nebude
líbit. Já ale nechci čekat a jsem rozhodnutá.
Dobrý den, tady Štěpán. Je mi 16. Zajímá mě fitness, hodně trénuju a chtěl bych mít
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větší svaly. Chodíme s kamarádem třikrát týdně do posilovny a taky běháme. Já
jsem ale pořád hubený. Nevím, co dělám špatně.
8.5
Nikolo, ty chceš tetování, ale rodiče nesouhlasí. Rozumím ti a chápu taky tvoje
rodiče. Mají pravdu, že na tetování jsi možná ještě mladá. Měla bys ještě pár let
počkat. Zatím si můžeš zkusit nějaký obrázek, který není na dlouho, například
hennou nebo barvou, která se za pár týdnů umyje.
Souhlasím, že sport by měl být zábava a děti by neměly soutěžit, když nechtějí.
Mohli byste se domluvit s trenérkou, jestli musíš soutěžit. Taky se můžeš domluvit
s rodiči a najít jiný sportovní kroužek, který nemá soutěžní ambice.
Štěpáne, podobný problém má spousta kluků v tvém věku. Je dobře, že
s kamarádem sportujete, to je pro tělo zdravé. Neměli byste ale cvičit moc, protože
tělo potřebuje dost energie na regeneraci. Co se týká diety, máš pravdu, že na svaly
tělo potřebuje bílkoviny. Já ale nejsem expert, měl bys najít někoho, kdo rozumí
fitnessu, a ten ti poradí, co přesně jíst a jak cvičit.
8.6
Tak kdo dneska necvičí?
Míša, Jáchym a Petra.
Míšo, proč necvičíš?
Jsem po očkování.
A ty, Jáchyme, proč necvičíš?
Bolí mě břicho.
Máš omluvenku?
No, nemám. Ráno mi bylo dobře.
A teď tě bolí břicho? Tak máma napíše omluvenku a ty mi ji dáš příští hodinu.
A Petra?
Já jsem po nemoci, týden nemůžu sportovat. Tady mám omluvenku.
Dobře. Děkuju. Tak jdeme na to, třído!
8.7
Tuhle hru hraješ na hřišti, kde je uprostřed síť. Jsou dva týmy. Všichni hráči se snaží
chytit míč, aby nespadl na zem. Když hráč míč nechytí a míč spadne na zem, druhý
tým má bod. Míč můžeš chytat a znova házet.
Tuhle hru hraješ na hřišti, kde je uprostřed síť. Jsou dva týmy, všichni hráči se snaží,
aby míč nespadl na zem. Míč nesmíš chytat a znovu házet. Musíš ho jenom pinkat.
Když míč spadne na zem, druhý tým má bod.
Hraje se na hřišti, kde jsou koše. V téhle hře nesmíš chodit s míčem v ruce, můžeš
ho házet nebo driblovat. Jsou dva týmy. Ty se snaží dostat míč do koše. V téhle hře
neříkáme dát gól, ale dát koš.
V téhle hře se snažíš se trefit protihráče. Nesmíš chodit s míčem. Když někoho trefíš,
říkáme, že je vybitý. Když jsi vybitý, už nesmíš hrát.

Lekce 9
9.1
V Praze je zataženo a prší, ale je teplo, 22 stupňů Celsia. V Ostravě a v Brně je
slunečno a teplo. V Ostravě je 25 stupňů a v Brně dokonce 28. V Plzni fouká vítr a je
tam 20 stupňů.
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9.2
Dneska bude zima. Nezapomeň si vzít bundu a čepici. A taky rukavice.
Jasně, mami! A nevíš, kde mám čepici?
To nevím, nezapomněl jsi ji včera ve škole?
Dneska bude hezky. Vezmi si šortky a tričko s krátkým rukávem.
A mám si vzít mikinu?
Nemusíš. Ale nezapomeň si kšiltovku. Celý den bude svítit sluníčko.
Jak bude dneska?
Ráno bude chladno, ale odpoledne bude teplo.
Mám si vzít vestu?
To jo. A tričko s dlouhým rukávem.
Vzala sis pláštěnku? Dneska bude pršet.
Pláštěnku nechci, ta je pro malý děti. Vezmu si deštník.
Jak myslíš. Holinky asi taky nechceš, viď?
9.3
kočka, morče, želva, pes, králík, kráva, pavouk, rybička, kůň
9.4
Mami, já bych chtěl psa.
Já vím. Ale pes je moc drahý.
Tak si koupíme kočku. Ta je levnější než pes.
Tatínek má na kočky alergii.
A co králíka? Je malý a roztomilý.
No, králík může být nakonec docela velký.
A co morče? To je menší.
Já nevím, a nechceš rybičky?
Rybičky mě nebaví. A co třeba želvu? Ta je zajímavější.
Jo, želvy se mi líbí. To by šlo.
9.5
Největší světadíl je Asie. Nejdelší řeka je Amazonka. Nejrychlejší zvíře je gepard.
Nejvyšší hora je Mount Everest. Nejchladnější místo na zemi je v Antarktidě. Nejmenší
stát na světě je Vatikán. Nejkratší den v roce je v prosinci. Nejpomalejší zvíře je šnek.
Nejstarší žijící zvíře na zemi je želva. Nejvíc lidí žije v Číně.
9.6
Vatikán, Indie, Tunisko, Antarktida, Jižní Amerika, Severní Amerika, Asie
9.7
ježek, papoušek, chameleon, had, křeček, pavouk, želva, ovce, rybička, myš, králík,
prase
9.8
Má dlouhé uši. Může být rychlý.
Je dlouhý. Tady na fotografii je zelený.
Tohle zvíře může být velké nebo malé. Je pomalé a může být taky hodně staré, klidně
sto let.
Je to velké zvíře. Tady je černobílé. Dává mléko.
Je malý a rychlý. Má osm nohou. Není moc oblíbený. Hodně lidí z něj má fóbii.
Je malá a tady je oranžová. Žije ve vodě.
9.9
To je tvoje kočka? Ta je krásná! Jak jmenuje?
Micka. A co ty? Máš nějaké zvíře?
Mám jenom rybičky. Chci mít psa, ale rodiče nechtějí.
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9.10
Tati, proč nemůžeme mít psa?
Mít psa je hodně práce. Musíš se o něj starat.
Já vím!
Když máš psa, musíš ho každý den krmit.
To není problém.
Musíš ho brát k veterináři.
To není problém.
Musíš mu uklízet pelíšek.
To není problém.
Musíš brzy ráno vstávat a psa venčit.
To taky není problém.
A když ho venčíš, musíš po něm uklízet hovínka.
Fuj!
Ale to musíš. Jinak nemůžeš mít psa.
No tak dobře. Když musím, tak musím.
9.11
dub, smrk, bříza, jabloň, borovice, kaštan

Lekce 10
10.1
Zítra bude těžký den. Ráno půjdu normálně do školy, ale jenom na dvě hodiny. V 11
půjdeme s mámou k zubaři, to se opravdu netěším. Jít k doktorovi mi nevadí, ale
zubaře nemám rád. Proto taky nepůjdu na oběd, protože nebudu mít čas. Ale jsem
rád, že nemusím být ve škole celý den. Odpoledne půjdu na trénink a potom půjdu
na hodinu ke kamarádovi, budeme dělat prezentaci na angličtinu, máme projekt o
našem městě. A večer pojedu k tatínkovi, bydlí na Praze 5. Není to daleko, metrem
jsou to 3 stanice. Dáme si večeři a pak budeme odpočívat. Myslím, že budu pěkně
unavený.
10.2
Dneska budu v práci do večera. V sobotu pojedeme na výlet. V neděli dopoledne
budeme uklízet. Ale vařit nebudu. Půjdeme na oběd do restaurace. Myslím, že
Albert bude chtít jít v neděli do kina.
V sobotu půjdu ke kamarádovi a budeme hrát na počítači. Odpoledne budu doma a
budu spát. V neděli budu muset uklízet, to nedělám rád. Ale večer půjdeme do kina,
to mě baví.
10.3
Budu doma. Budu ve škole. Bude pracovat. Budeme číst.
Půjdu do kina. Půjdu do školy. Půjdeme na koncert.
Pojedu na tábor. Pojede autobusem. Pojedeme na výlet.
10.4
1. Dneska je hezky. Co budeme dělat?
Jo, bude celý den teplo a slunečno. Pojedeme na výlet?
Nechce se mi na výlet.
Tak půjdeme na procházku?
2. Dneska je tak ošklivo. Od rána prší. Co budeme dělat?
Budeme doma a budeme se dívat na seriály.
A nepůjdeme do kina?
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10.5
1. Dneska je hezky. Co budeme dělat?
Jo, bude celý den teplo a slunečno. Pojedeme na výlet?
Nechce se mi na výlet.
Tak půjdeme na procházku?
Na procházku? To mě nebaví. A taky je moc horko.
Tak co chceš dělat? Nechceš jet někam k vodě?
To je nápad! Pojedeme do akvaparku!
2. Dneska je tak ošklivo. Od rána prší. Co budeme dělat?
Budeme doma a budeme se dívat na seriály.
A nepůjdeme do kina?
Tak jo. To zní dobře. V kině jsme dlouho nebyli.
A na co bys chtěla jít?
Nevím, podívám se na internet, co dávají.
10.6
Ahoj Matyáši, ty jsi přišel do Zlatého oříšku s plaváním. Jak často musíš trénovat?
Já trénuju 5x týdně. 4x týdně plaveme a jednou týdně trénujeme venku, hlavně
běháme.
Co děláš, když máš volno a zrovna nejsi v bazénu?
Já rád pařím na počítači. Hraju hlavně Fortnite nebo GTA.
Čím bys chtěl být, až budeš velký?
Ještě nevím, asi něco u počítače. Možná budu programátorem.
Na jakou vlastně chodíš školu?
Chodím na sportovní základní školu.
A co budeš dělat o prázdninách? Na co se těšíš?
Pojedu na tábor. Jezdíme každý rok do Jizerských hor. Mám tam kamarády. Budeme
spát ve stanu a koupat se v potoce. A taky si budeme sami vařit.
To zní dobře, tak vám přeju hezké počasí.
Ahoj Hanko, ty jsi v naší soutěži takový multitalent. Sportuješ, hraješ na saxofon,
flétnu a klavír, děláš krásné fotky. Chodíš na nějakou speciální školu?
No, úplně speciální ne. Jsem na gymnáziu.
Co tě baví, když nejsi ve škole?
Když nejsem ve škole, často cvičím na nástroje nebo běhám.
Čím bys jednou chtěla být?
Chtěla bych jít na konzervatoř a studovat hudbu. Jednou bych chtěla být učitelkou
hudby.
Jaké máš plány na léto? Co budeš dělat o prázdninách?
Nejvíc se těším, až pojedeme k moři, do Chorvatska. Je tam krásně, určitě budu
hodně fotit a taky plavat a běhat.
Prima, tak si to užij!
Ahoj Týno, ahoj Petře. Vy jste bratr a sestra a oba tancujete. To je zajímavé. Máte
tanec v rodině?
Máme. Maminka je baletka.
A co chcete dělat, až budete dospělí? Chtěla bys být tanečnicí, nebo baletkou jako
máma?
Baletkou ne. Chtěla bych být doktorkou.
Já bych chtěl být pilotem.
Chodíte do stejné školy?
Ne, já chodím na gymnázium a brácha na základní školu.
Jak často trénujete?
Každý den asi dvě hodiny. O víkendu máme závody.
Kromě tancování, máte ještě každý z vás nějaké koníčky?
Já ráda maluju.
Já mám rád knihy a dokumenty o letadlech. Rád se dívám na seriál Letecké katastrofy.
Co budete dělat o prázdninách? Na co se těšíte?
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Pojedeme k babičce. Má velkou zahradu, dva psy a čtyři kočky, to je super, my doma
zvířata nemáme. Budeme chodit do lesa na houby a koupat se k rybníku.
Já budu babičce pomáhat na zahradě a taky budeme spolu vařit. Babička je moc
hodná.
Tak to je super. Krásné prázdniny!
10.7
Na jakou školu půjdeš příští rok, Matěji?
Já chci být doktor, takže asi na gymnázium.
To se budeš muset hodně učit.
To jo… snad se tam dostanu. A co ty, Lukáši?
Já chci být automechanik. Půjdu na učiliště. A ty, Adélo?
Já ještě nevím, co chci dělat. Ale asi půjdu na střední školu. Mluvím dobře anglicky,
rusky a trochu německy, tak asi půjdu na hotelovou školu.
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