
 jitkapourova.cz

5. Podtrhněte v dialogu nespisovné výrazy.

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

 

Z čeho vám šla naposledy hlava kolem?

6. Napište, jak byste někomu vysvětlili, co znamená fráze Jde mi z toho hlava kolem?

7. Michal se nakonec rozhodl všechno zařídit přes internet. Bude používat internetové 
    bankovnictví. Zopakujte si slova, která bude potřebovat, v Quizlet setu.

Nakupujeme služby

Quizlet set na téma elektronické bankovnictví najdete tady: bit.ly/el_bankovnictvi
Jestli nevíte, jak Quizlet funguje, podívejte se na video: bit.ly/jak-funguje-quizlet

Téma: V obchodě. Nakupujeme služby. Úroveň B2. Gramatika: Konjugace nepravidelných sloves, slovní druhy, číslovky,
slovesné prefixy, deklinace. Komunikační situace: Objednání služeb, žádost o radu, telefonická a písemná formální
komunikace. Slovní zásoba: finance a bankovnictví, internetové služby, stěhování. Zdroj obrázků: Pixabay.com, Canva.com

Michal: No právě! Už jsem se díval a našel jsem tisíce stránek! Jak mám vědět, co si vybrat?
Kolegyně: Tak se běž nejdřív podívat na stránky, který ................ (5), kolik u který banky nebo 
             dodavatele zaplatíš. Pak si můžeš vybrat to nejlevnější. A čti taky recenze jinejch ................
             (6), jak jsou s tou službou spokojený. To ti pomůže. Anebo si najdi kontakt na pojišťovacího 
             ................ (7), ten to zařídí za tebe. Fakt to není tak těžký.
Michal: A neznáš nějaký konkrétní stránky, kam se podívat?
Kolegyně: Pravidelně si čtu ................ (8) na Peníze.cz, tam raděj, co a jak je dobrý s financema 
            dělat. Taky se občas podívám na Srovnávač.cz, když si chci porovnat ceny služeb.
Michal: Díky moc. A kdyby něco, já si zase přijdu pro radu, jo?

8. Přečtěte si slovesa v tabulce. Jestli nerozumíte některému slovu, najděte ho
    ve slovníku. Pak se podívejte na video o elektronickém bankovnictví. Kterou 
    aktivitu z tabulky jste ve videu neviděli?

Video: https://bit.ly/george_video
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Doplňte ke každému slovesu formu „já“ v prézentu.
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