
On train 

Excuse me, is the seat free?   - Yes, it is. Sit down, please. 

Are you American?  Where are you from?  - Yes. I´m from California. 

And what are you doing here? I´m Lenka. Nice to meet you. - My name´s Carol. How do you do. I´m on holiday 

here. I´m staying at my aunt´s (place) in Hradec. I´m travelling, 

meeting new people,new culture, towns etc. [et setera] 

I live in Hradec and I study at medical grammar school.    - I know a girl from medical grammar school. We can meet,  

        sometimes, and go to the cinema, or for coffee or so.                                                             

Here you are, my phone number, if you want, call me.  - Ok, I will. Have a nice time. See you soon. Bye 

In the street 

Excuse me, hello,                         

Can you tell me the time? / Can you tell me what time it is? -  It´s ….. o´clock. Are you American? - 

Yes,I come from California.                  

I´m teaching at Business Academy in Hradec.     -   And how long are you planning to stay in the Czech republic? - 

I´m planning to stay in the Czech republic for 2 years and then                                                                                                   

I am going to return to the USA.   -    Well, have a nice time, bye. 

2 friends meet  

Hi Jane! How are you!  -     Hello Kate! Hi!!! 

What are you doing now? -   I´m learning / I´m getting ready for an entrance exam [entráns]for 

University. I  would like to study medicine. [medisn]                                                       

  And how are you? 

I´m planning to travel to Australia. -   Australia! What are you going to do there? 

I´m going to a farm, where I am going to help with sheep. -       

Wow! And how much is the flight ticket (air ticket / plane ticket)? 

About 40 thousand crowns. [$auznt krauns]  -   Oh, that´s expensive. But Australia will be beautiful.  

Yes, I can´t wait.     So have a nice trip, send me a card :) See you soon. Bye 

2 friends meet  

Hi Jane! How are you? - Hi Kate. I´m fine. My brother is celebrating his Birthday and and I am 

preparing his Birthday party. 

And how many people are coming?And where are you planning to celebrate?   - We re going to celebrate at home 

and about 8 people are coming. Would you like to come?    

When is it? And what time?    On Saturday, at 4p.m. 

OK. I will come. What present are you going to buy? I´m planning to buy a book.                       

Ok. Thanks for your invitation. See you. Bye. 



Ve vlaku 

Je vedle Vás volné místo.   Ano, to místo je volné. – nabídnete s nadšením 

Američanka? Odkud jste?   Jsem z Californie. 

A co tu děláte? -  představte se..  Představte se… Já jsem na dovolené, bydlím u tety v Hradci. Cestuji,  

poznávám lidi, kulturu, města…. 

Já bydlím v Hradci.                            

Studuji tady na stř.zdravotnické škole.     Na střední zdravotnické škole znám kamarádku Kate. Můžeme se  

       někdy sejít a zajít do kina, na kafe nebo tak.                                                             

Tady je moje tel. číslo, když budete chtít,         

 zavolejte.     Dobrá, zavolám. Popřejte jí, ať se má hezky. Rozlučte se 

Na ulici 

Prosím vás, dobrý den, prosím vás,          

 můžete mi říct kolik je hodin?  Řeknete kolik je hodin, zeptáte se.. Jste Američanka? 

Ano jsem, pocházím z Californie.           

 Učím na Obchodní Akademii v Hradci.    A jak dlouho plánujete zůstat v České republice?? 

Plánuji, že tu zůstanu dva roky a pak se vrátím do USA.  

      Popřejte, ať se má pěkně, rozlučte se 

Setkání kamarádek 

Potkáte na ulici po letech kamarádku, pozdravíte ji. Ona pozdraví vás. Zeptá se, jak se máte a co právě děláte. 

Řeknete, že se připravujete na přijímací test          

 na Univerzitu. Chcete studovat medicínu.        

 Zeptejte se jak se má ona.     Kamarádka plánuje, že pojede do Austrálie. 

Zeptejte se, co tam bude dělat a kde bude bydlet. Pojede na farmu, kde bude pomáhat s ovečkami. 

Zeptejte se, kolik stojí letenka.    Kamarádka odpoví, že okolo 40 tisíc. 

Řekněte, že je to drahé, ale že Austrálie bude         

 nádherná.      Kamarádka, řekne, že se nemůže dočkat. 

Popřejte jí, ať se má hezky a rozlučte se. 

Setkání kamarádek 

Potkáte kamarádku, pozdravte jí a zeptejte se jak se má.  Kamarádka vám řekne, že bratr slaví narozeniny a že mu   

        chystá narozeninovou oslavu. 

Zeptejte se, kolik lidí přijde a kde budou oslavovat. Budete slavit doma, přijde 8 lidí. Nabídněte kamarádce, jestli 

nechce taky přijít. 

Zeptejte se, který den a v kolik hodin.    Odpovězte, že v sobotu ve čtyři. 

Řekněte, že přijdete. Zeptejte se co plánuje, že bratrovi koupí?  Hodlá koupit knížku.  

 Poděkujte za pozvání, rozlučte se 


