
1. Máme vyučování od 9 do 3 do odpoledne. 

2. Náš rozvrh je každý den jiný/ se liší každý den. 

3. Máme povinné a volitelné předměty 

4. V pondělí se učíme až do 4. 

5. Večer se pravidelně učím na druhý den. 

6. Nenosíme uniformy. 

7. Studuji na zdravce, jsem ve třetím ročníku. 

8. Máme 45min.hodiny a 10min. přestávky¨. 

9. V poledne máme oběd ve školní jídelně. 

10. Někteří studenti bydlí na intru. 

11. Sejdeme se v jednu hodinu/ Máme dnes 3 hodiny/ 

Ten film trvá dvě a půl hodiny 
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