Krátké rozhovory

PROCVIČOVÁNÍ ANGLIČTINY

Teacher:
Jane:
Teacher:
Jason:
Teacher:
Jason:
Teacher:

“That’s the correct answer. And what are summer months?”
“June, July, and August.”
“Well done! What about autumn?”
“I think autumn months must be September, November, and
December.”
“September is correct but I’m afraid you skipped one month,
Jason. Can you correct your answer?”
“Oh, I see! The autumn months are September, October and
November. December is already a winter month.”
“Very well, Jason. And now, children, let’s talk about nature…”

Učitelka:
Jane:
Učitelka:
Jason:
Učitelka:
Jason:
Učitelka:

„To je správná odpověď. A které jsou letní měsíce?“
„Červen, červenec a srpen.“
„Skvělé! A co podzim?“
„Já myslím, že podzimní měsíce musejí být září, listopad
a prosinec.“
„Září je správně, ale obávám se, žes jeden měsíc přeskočil,
Jasone. Můžeš svou odpověď opravit sám?“
„Jo, aha! Podzimní měsíce jsou září, říjen a listopad. Prosinec
už je zimní měsíc.“
„Výborně, Jasone. A nyní, děti, si budeme povídat o přírodě…“

1.7 Holiday

1.7 Dovolená

Joe:
Bill:
Joe:

Joe:
Bill:
Joe:

Bill:

Joe:
Bill:

Joe:

“Hi Bill! I haven’t seen you for ages! How are you?”
“I’m fine, thanks. And you?”
“Not bad, thanks. I heard your wife was pregnant. When is
the baby due?”
“By the end of June. Adrianna and I hope to go on holiday
in the first week in June so I’m just going to get us travel
insurance with our health insurance company.”
“That’s nice. Where are you going?”
“We wanted something relaxing, so we decided to go to
Visegrad in Hungary. We both like swimming and bathing
and Adrianna says warm water would feel good at this final
stage of pregnancy.”
“That’s a good choice. We were there last year with both our
children and we enjoyed it a lot. There is also a beautiful
medieval fortress in case you want to go sightseeing.”

16

Bill:

Joe:
Bill:

Joe:

„Ahoj, Bille! Neviděl jsem tě, ani nepamatuju! Jak se máš?“
„Mám se fajn, díky. A ty?“
„Dá se to, díky. Slyšel jsem, že tvá žena je těhotná. Kdy se vám
to narodí?“
„Koncem června. Adriana i já doufáme, že si ještě první týden
v červnu zajedeme na dovolenou, a tak nám jdu na naši zdravotní pojišťovnu vyřídit cestovní pojištění.“
„To je pěkné. Kam se chystáte?“
„Chtěli jsme něco pohodového, a tak jsme se rozhodli pro
Visegrád v Maďarsku. Oba rádi plaveme a koupeme se
a Adriana říká, že v této poslední fázi těhotenství jí teplá voda
udělá dobře.“
„To je dobrá volba. Byli jsme tam loni s oběma našimi dětmi
a velice jsme si to užili. Je tam i nádherná středověká pevnost,
kdybyste chtěli navštívit nějaké památky.“
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Police officer:
Mr Flynn:
Police officer:
Mr Flynn:

Police officer:
Mr Flynn:
Police officer:

cross the road at the pedestrian crossing. When she was in
the middle of the road she suddenly turned round and ran
back. At this moment the car which was going through the
crossroads hit her, and she went under the car. The driver
stopped the car immediately and hurried towards the girl.
That’s all I remember.”
“You say she was on the pedestrian crossing. Did she or
the car go through a red light?”
“I don’t remember. I wasn’t really looking. I paid full
attention to the situation after the car ran over her.”
“How fast did it happen?”
“Oh, it happened really fast! The girl suddenly changed
direction and ran right under the car. I think the driver
was unable to stop.”
“What did you do when it happened?”
“I rushed towards the girl while calling 112. I checked her
vital functions and waited for the emergency services.”
“Thank you, Mr Flynn.”

Policista:
Pan Flynn:

Policista:
Pan Flynn:

Policista:
Pan Flynn:
Policista:

Chtěla na přechodu přejít na druhou stranu. Když byla
uprostřed silnice, z ničeho nic se otočila a rozběhla se
zpátky. V tom okamžiku ji srazilo auto, které křižovatkou
projíždělo, a ona vletěla pod ně. Řidič okamžitě zastavil
a spěchal k ní. To je vše, co si pamatuji.“
„Říkáte, že byla na přechodu. Přecházela na červenou,
nebo jelo na červenou to auto?“
„Nevzpomínám si. Já jsem se zase tak moc nedíval. Věnoval jsem té situaci plnou pozornost až poté, co ji to auto
přejelo.“
„Jak rychle se to událo?“
„No proběhlo to velice rychle! Ta holka z ničeho nic změnila směr a vběhla přímo pod to auto. Domnívám se, že
řidič neměl šanci zastavit.“
„Co jste udělal, jakmile se to stalo?“
„Rychle jsem běžel k té holce a volal 112. Zkontroloval
jsem její základní životní funkce a čekal na záchranku.“
„Děkujeme, pane Flynne.“

6.6 At a bank: setting up an account

6.6 V bance: otevření účtu

Bank clerk:
Client:
Bank clerk:
Client:
Bank clerk:
Client:
Bank clerk:

Bankovní úředník:
Klient:
Bankovní úředník:
Klient:
Bankovní úředník:
Klient:
Bankovní úředník:

Client:
Bank clerk:

“Good morning, sir. How are you?”
“I’m fine. Thank you for asking.”
“What can I do for you?”
“I’d like to open a bank account.”
“What kind of account would you like to open?”
“Just a current account.”
“You can also open a savings account. There are no fees.
You just need a deposit of at least 40 euros.”
“No fees, really? That would be great. I’d like to open both
then. And I’ll deposit 200 euros today.”
“I will set your accounts up right now. Can I have your ID
please?”
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„Dobrý den, pane. Jak se Vám daří?“
„Dobře. Děkuji za optání.“
„Co pro Vás mohu udělat?“
„Rád bych si otevřel bankovní účet.“
„Jaký druh účtu byste si chtěl otevřít?“
„Jen běžný účet.“
„Můžete si otevřít i spořicí účet. Není tam žádný poplatek. Potřebujete akorát vklad v minimální výši 40 eur.“
Klient:
„Skutečně žádný poplatek? To by bylo skvělé. Otevřu si tedy oba. A dnes si vložím 200 eur.“
Bankovní úředník: „Ihned Vám účty otevřu. Poprosím Vás o Váš občanský průkaz.“
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b) Complete the crossword puzzle. (Doplňte křížovku.)
1. zastavit
2. okamžitě
3. řidič
4. pamatovat (si)
5. krok
6. směr
7. dívka
8. policie
9. stát se, přihodit se
10. nehoda
11. změna, změnit
12. stav nouze
13. školačka
14. najednou, z ničeho nic
15. svědek
16. srazit, narazit
17. pozornost
18. světlo
c) Answer the questions. (Odpovězte na otázky.)
1. Who is Mr Flynn?
2. What happened?
3. Who caused the accident?
4. Why didn’t the driver stop the car?
5. What did Mr Flynn do when he saw the accident?
Key (řešení):
a) 1c, 2b, 3a, 4b, 5d, 6c, 7a, 8b.
b) 1. stop, 2. immediately, 3. driver, 4. remember, 5. step, 6. direction,
7. girl, 8. police, 9. happen, 10. accident, 11. change, 12. emergency,
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13. schoolgirl, 14. suddenly, 15. witness, 16. hit, 17. attention, 18. light;
Result: PEDESTRIAN CROSSING.
c) 1. He is a witness of a road accident. 2. A car ran over a schoolgirl
at the pedestrian crossing. 3. Probably the girl. She suddenly turned
round and ran back. 4. Because it happened very fast. 5. He rushed
towards the girl while calling 112. He checked her vital functions and
waited for the emergency services.

6.6 Exercises (cvičení):
a) Match the expressions with the Czech translation. (Spojte výrazy
s českým překladem.)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

deposit
signature
current account
savings account
to open an account
online banking

1

2

a)
b)
c)
d)
e)
f)
3

otevřít/založit si účet
podpis
spořicí účet
internetové bankovnictví
běžný účet
vklad

4

5

6

b) Complete the dialogue. (Doplňte dialog.)
Bank clerk: What can I (1)
Client:

for you?
.

I’d like to open a bank (2)

Bank clerk: What kind of account would you (3)
Client:

to open?

account.

Just a (4)

Bank clerk: You can also open a savings account. There are no (5)
. You just need a (6)
of at least 40 euros.
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