Nakupujeme oblečení

8. Napište čtyři argumenty, proč je/není dobré nakupovat na internetu.

Nákupy na internetu
pozitiva
negativa

9. Doplňte diakritiku:
Martina: Jeste jednou ti dekuju, jsi trpeliva. Vim, ze ten nakup trval dlouho, ale jsem moc rada, ze
mam takove hezke obleceni. Bylo to drahe, ale mohla jsem si vsechno zkusit a videt kvalitu.
Nemam rada nakupy na internetu, protoze nikdy nevim, co dostanu.
Eva: Ja nakupuju online rada. Ale je pravda, ze jsem musela hledat spravne obchody. Ted planuju
koupit manzelovi k Vanocum nove sportovni obleceni. Je to tak komfortni! Sedim u pocitace, divam
se na obrazky, klikam a za patnact minut je vsechno hotove. Zaplatim kartou online a pak uz jenom
cekam na kuryra, ktery mi priveze balik.

10. Znáte tuhle frázi?
Komu řeknete, že je kočka?

11. Už víte, že Martina má dceru. Jmenuje se
Veronika. Teď právě chatuje s kamarádkou z univerzity. Seřaďte dialog:
_1_ Veronika (V): Ahoj Jano, co budeš mít zítra na sobě
na zkoušce? Máma říká, že potřebuju společenské oblečení. Chce jít se mnou nakupovat!
___ J: Neumím si představit, že bych jednou musela nosit oblečení podle dresscodu. Jsem
svobodná, tak si snad můžu vzít na sebe, co chci, ne?
___ V: Ale ona chce vybrat šaty nebo sukni! Hrůůůza!
___ Jana (J): Super! Koupí ti nové oblečení!
___ J: Klid, já si taky vezmu sukni 😊
___ V: Díky! Ona má v práci dresscode a táta taky, tak si myslí, že to musí nosit každý ☹

12. Co si neumíte představit vy? Doplňte a používejte kondicionál:
Neumím si představit, že bych …................................................................................................

13. Jaké oblečení je společenské?
Pro ženy: …...................................................................................................................................
Pro muže: …..................................................................................................................................
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