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Pokyny pro samostudium  - výklad, doplnění cvičení, 

dle oborů přepsat dialogy do sešitu ( u pokynu zapsat do 

sešitu) 

 

Unit 7 

Doplnit do učebnice a pracovního sešitu – nezasílat! 

Učebnice – dialogy – v kavárně, na nádraží, na poště…. 

 str. 54 – cvičení č. 1 – spojit název místa s činností, aktivitou- 

ukázkový příklad: vlakové nádraží – stihnout vlak 

 str. 55 – cvičení č. 2 – doplnit dle následující tabulky: 

 
Where is she? What does she want? 

1. At the railway station A return ticket to Oxford 

2. In a clothes shop A jumper 

3. In a post office To post letters to the Czech 

Republic 

4. In a café A cup of coffee 

5. In a chemist´s Some aspirin 

 

 str. 54 – cvičení č. 3  - doplnění dialogů, které vycházejí z  

2. cvičení a popisují místa, činnosti, žádosti  

- tyto dialogy doplnit na základě str. 116 - 117, T 7.10, 

porozumět českému překladu 

- základní komunikační obrat při žádosti, prosbě – 

 Can I have…..např. a cup of coffee 

Modální sloveso can  - moci  

Can I pay….překlad Mohu zaplatit….. 

Can I try on- Mohu si vyzkoušet….. 



 
 

- Otázka na cenu ( již dříve probráno) –  

- How much is a stamp - Kolik stojí známka? 

- How much is that – Kolik to stojí? 

- How much are these books – Kolik stojí tyto knihy? 

 

Odpovědi:  

Sure – jistě. 

Of course – jistě, samozřejmě. 

Certainly – jistě, určitě. 

 

 

 Pracovní sešit 
 str. 45, cvičení 12 – vyplnit křížovku dle obrázků – opakování slovní 

zásoby 

 str. 44, cvičení 11 – doplnit dialogy- využít dle možnosti CD, 

případně na str. 89 T 7.4, porozumění vychází ze slovní zásoby Unit 7 

 

 ZAPSAT DO SEŠITU VŠECHNY OBORY! 

 I would like – I´d like  - rád bych, chtěl bych 

 Can I offer you a bottle of wine? Mohu Vám nabídnout láhev piva? 

 I would like to order……..Rád bych si objednal….. 

 (T)Here you are. Prosím (tady je to). při předání apod. 

 How can I help you? Jak Vám mohu pomoci? 

 Can I recommed you….?mohu vámdoporučit….? 

 What would you like? Co byste rád? 

 Sure – jistě. 

 Of course – jistě, samozřejmě. 

 Certainly – jistě, určitě. 

 Anything else? Ještě něco?  

 

 

 ZAPSAT DO SEŠITU OBOR CUKRÁŘ 

 

Waiter, waitress – číšník, servírka 

 Confectioner – cukrář, cukrářka 

Customer - zákazník 

 



 
 

W: Good afternoon. 

C: Good afternoon. 

W: How can I help you? 

C: Can I have a slice of chocolate cake, please? 

W: Of course./Certainly./Sure. 

      Anything else? 

C: Yes. I´d like a vanilla ice-cream, please. 

W: Anything to drink? (Něco k pití?) 

C: A cup of black coffee without (bez)  sugar and an orange  

      juice, please. 

W: (T)here you are.  

      Anything else? 

C: No, thanks. How much is that? 

W: That´s 60 crowns.  

C: (T)Here you are. 

W: Thank you. Good bye. 

C: Good bye. 

 

 

 ZAPSAT DO SEŠITU OBOR KUCHAŘ 

 Waiter, waitress – číšník, servírka 

 Customer - zákazník 

 

W: Good afternoon. 

C:  Good afternoon. 

W: How can I help you? 

C: Can I have a cheese pizza, please? 

W: Of course./Certainly./Sure. 

      Anything else? 

C:  I´d like a ham sandwich and an egg omelette.  

W: Anything to drink? 

C: Yes. An orange juice and a cup of green tea without sugar, please.  

W: (T)here you are.  

      Anything else? 

C: No, thanks. How much is that? 

W: That´s  90 crowns, please. 

C: Here you are. 

W: Thank you. Good bye. 

C: Good bye. 



 
 

 ZAPSAT DO SEŠITU OBOR ZAHRADNÍK 

 

Gardener, florist – zahradník, florist -  květinář 

Customer -zákazník 

 

F: Good afternoon. 

C:  Good afternoon. 

F: How can I help you? 

C: Can I have five red roses, please? 

F: Of course./Certainly./Sure. 

      Anything else? 

C:  Yes. I´d like two brown flowerpots - květníky and  a yellow water lily. 

F: (T)here you are. Anything else? 

C: No, thanks. How much is  that? 

F: That´s 200 crowns. 

C: Here you are. 

F: Thank you. Good bye. 

C: Good bye. 

 

 


