
In a restaurant 

A waiter: Hello, how can I help you?  -   Can I have/ I would like an apple juice                                                             

                and the menu.   

Here you are.    Excuse me! Can I have an apple juice? I aslked for an 

apple juice. This is orange. 

Oh, I´m sorry. I ll bring an apple juice.    And can I have potatoes and pork steak, please?. 

Yes, of course.    Can I have the bill?  

 

V obchodě s oblečením 

Excuse me! Hello.   - How can I help you?  

Can I have a T-shirt, size M, white, with a picture of the Queen.  – Here you are. 

Excuse me, where are the changing rooms? Can I try it on?.    – Yes, of course. The changing rooms are over there. 

Thank you.  

It´s ok/ fine. How much is it?        -  Ti´s 15 pounds. [paundz] 

No thank you. It is expensive. Bye.           – Good bye. 

  

 At the news agent´s 

Hello, can I have 3 postcards of London and stamps for the Czech republic?  Here you are, the postcards,but I do 

not have stamps, you can get them in the 

post office.  

Ok, I´ll have the postcards.   Ti is 3 pounds 50 pence. [paundz, pens] 

Ok, here you are. 

 Děkuji, nashledanou. 

At the station 

Hello. Can I have a ticket to Brighton? -  Single or return? 

Single please. How much is it? - 6 pounds, 20 pence. 

Here you are. - Thank you. 

When does the train leave? - It leaves at 3.20p.m. from the 3rd platform. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                   

At the table 

Would you like a cup of coffee?    Yes, please. 

And would you like milk, too?     black, with sugar, please. 



V restauraci 

Číšník přivítá v restauraci hosty. Zeptá se jak může pomoct.  -   Požádejte, jestli vám může přinést jablečný juice                                                             

                a jídelní lístek.   

Číšník to donese, řekne Tady to máte.    Oslovte číšníka, vysvětlete mu, že jste chtěli jablečný 

        a on vám donesl juice pomerančový.  

Omluvte se.    Objednejte si brambory a vepřový steak. 

Řekněte, že samozřejmě.    Řekněte si o účet.  

 

V obchodě s oblečením 

Oslovte prodavačku.   - Zeptejte se jak můžete pomoci.  

Chtěla bych tričko velikost M, bílé,  s obrázkem královny.  - Tady to máte. 

Zeptejte se, kde jsou kabinky, jestli si to můžete vyzkoušet.    – Ano, samozřejmě. Kabinky jsou támhle. 

Poděkujte.  

Řekněte, že je to v pořádku, zeptejte se na cenu.        -  Cena je 15 liber. 

Řekněte, že je to drahé a odmítněte. Rozlučte se.           - Na shledanou. 

  

 V trafice 

Pozdravte, řekněte, že chcete 3 pohledy Londýna a známky do ČR.  Řekněte, že máte pohledy, ale známky ne, že 

si je může koupit na poště. 

Řekněte, že si vezmete ty pohledy.   Cena je 3 libry a 50 pencí. 

Ok, tady to máte. 

 Děkuji, nashledanou. 

Na nádraží 

Pozdravte. Chtěli byste lístek do Brightonu. -  Zeptejte se, jestli jednoduchý nebo zpáteční. 

Chcete jednoduchý. Zeptejte se kolik stojí. - 6 liber, 20 pencí. 

Tady to máte. - Děkuji. 

Zeptejte se, v kolik hodin to odjíždí. - Odjíždí v 3hod. 20min. z 3. nástupiště 

                                                                                                                                                                                                                                                                                   

U stolu 

Nabídněte kamarádce u stolu kafe.    Ano dám si. 

Zeptejte se jestli chce mléko?     Bez mléka, s cukrem.   


