SLAVÍME A MÁME PARTY
Co slavíme?
Slavíme narozeniny.

………………………………………………………………….

…..………………………………………………………

…………………………………………………………………..

………………………………………………………….

……………………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………………

Kde slavíme?
v restauraci……………………..(restaurace)

………………………………………..………(hospoda)

………………………………………………..(práce)

……………………………………………..………..(klub)

…………………………………………………(doma)

…………………………………………………..……..(bar)

…………………………………………………(venku)

………………………………………………………..(výlet)

Jak slavíme? (Co děláme?)
……………….…………………………………(jíst dort)

……………………………………………….(pít alkohol)

…………………………………………….(dávat dárek)

…………………………………………(dostávat dárky)

……………………………………..…….……(tancovat)

………………………………………………………..(zpívat)

………………………………………………………………..

………………………………………………………………….

Jaký dáváme dárek?
Dávám květinu. ……….……..……..(květina)

…………………………………………..………………(kniha)

……………………………….…………………..(dort)

………………………………………………..……..……………

…………………………………………………(peníze)

……………………………………………………..……...........

…………………………………………………………….

………………………………………………………….…………

Koho pozvu na oslavu?
Pozvu kamaráda. ……….…..(kamarád)

…………………………………………….…….(kolega)

………………………………………………….………..(rodina)

………………………………..………………(máma a táta)

………………………………………(manželka/partnerka)

……………………………………..……(manžel/partner)

……………………………………….………………………………..

………………………………………………………….…………
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Co přejeme oslavenci? (Přeložte.)
…………………………………………… All the best/Best wishes.
…………………….…………………………………. Congratulations.
………………………………………………………….Happy birthday.
…………………………………………………………..…Happy Easter.
……………………………………………………………………………………..………Merry Christmas and a Happy New Year.
Jak budete slavit, když:
▪ váš partner/vaše partnerka má narozeniny?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
▪ vaši rodiče mají narozeniny?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
▪ máte narozeniny?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
▪ jsou Vánoce?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Princezna Charlotte slaví 1. narozeniny! Jaká bude oslava?
Britská princezna Charlotte dnes, 2. 5. 2016, slaví 1. narozeniny! Její
tatínek je britský princ William a její maminka se jmenuje Kate.
Královská rodina plánuje oslavu, ale ne moc velkou. Party bude doma
v
Norfolku, kde bydlí William a Kate. Bude venku na zahradě, protože
přijdou taky další děti. Nikdo neví, jestli přijede babička - královna
Alžběta II. Možná bude mít práci a Charlotte, její bratr William a rodiče potom pojedou k babičce do Windsoru.
Jaké dárky Charlotte dostane? Už má doma různé věci, ale nejvíc má ráda hračku – psa.
Je to pravda?
Charlotte bude mít v dubnu oslavu, protože má narozeniny.
Rodina chce mít malou oslavu.
Charlotte a její rodina bydlí ve Windsoru.
Maminka Charlotte se jmenuje Alžběta.
Charlotte nemá sourozence.

ANO/NE
ANO/NE
ANO/NE
ANO/NE
ANO/NE

Proč mám/nemám
rád/ráda oslavy?
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ŘEŠENÍ
Co slavíme?
Slavíme narozeniny, svátek, Vánoce, Velikonoce, Nový rok, svatbu, narození syna nebo dcery…
Kde slavíme?
v práci, doma, venku, v hospodě, v klubu, v baru, na výletě
Jak slavíme?
Jíme dort. Dáváme dárek. Tancujeme. Pijeme alkohol. Dostáváme dárky. Zpíváme.
Jaký dáváme dárek?
Dávám dort, peníze, knihu.
Koho pozvu na oslavu?
Pozvu rodinu, manželku/partnerku, kolegu, mámu a tátu, manžela/partnera.
Co přejeme oslavenci? (Přeložte.)
Všechno nejlepší. Gratuluju. Všechno nejlepší k narozeninám. Veselé Velikonoce. Veselé Vánoce
a šťastný nový rok.
Jak budete slavit, když (modelový příklad):
Když partner má narozeniny, půjdeme do restaurace na večeři. Koupím dárek a doma budeme pít víno.
Když rodiče mají narozeniny, koupím dort a dárek, možná hezkou knihu. Navštívím rodiče, maminka bude vařit
oběd a budeme jíst, pít, povídat si.
Když mám narozeniny, pozvu kamarády a budeme mít party. Koupím jídlo a pití, budeme si povídat, možná
tancovat a zpívat, dostanu dárky.
Když jsou Vánoce, budeme slavit já a můj partner, sestra a její manžel a moji rodiče spolu. Maminka bude vařit,
budeme jíst řízky, kapra a bramborový salát. Já a sestra budeme dekorovat byt a stůl. Půjdeme taky na
procházku a navštívit příbuzné. Dáváme si dárky.
Princezna Charlotte slaví 1. narozeniny! Je to pravda?
Charlotte bude mít v dubnu oslavu, protože má narozeniny.
Rodina chce mít malou oslavu.
Charlotte a její rodina bydlí ve Windsoru.
Maminka Charlotte se jmenuje Alžběta.
Charlotte nemá sourozence.

NE
ANO
NE
NE
NE

Proč mám/nemám rád/ráda oslavy? (modelový příklad)
Mám ráda oslavy, protože můžu vidět rodinu a kamarády a můžeme si povídat. Ráda vařím dobré jídlo. Mám
ráda dárky
Nemám ráda oslavy, protože je tam moc lidí. Jsem individualista a chci slavit jenom já a můj partner,
maximálně moje rodina.
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