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a) plyn  b) plynoměr c) odečet d) papír (lístek) e) dveře f) číslo  g) jméno

1. Spojte slova a obrázky.

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 

a) b) c) d) e) f) g) 

2. Dívejte se na video a poslouchejte. Která slova slyšíte? Označte pořadí.    

ANO NE

1) V 15:00 většina lidí pracuje.     
2) Žena bude 8. 6. odpoledne doma.      
3) Žena nerozumí, co musí dělat.      
4) Žena musí napsat na papír jenom jméno a číslo elektroměru.   
5) Žena musí dát papír na dveře.      

3. Dívejte se na video a poslouchejte. Je to pravda?

4. Dívejte se na video, poslouchejte a odpovězte na otázky.

1) Čemu žena rozumí? 

2) Proč žena 8. 6. od 15:00 do 17:00 nemůže být doma? 

3) Co bude 8. 6. od 15:00 do 17:00? 

4) Co musí žena napsat na papír? 

5) Kam musí dát papír? 

6) Proč to musí udělat? 

JAK ROZUMÍTE?
Tomuhle rozumím.    Rozumím 100 %.
Tomuhle moc nerozumím.   Rozumím 50 %.
Tomuhle vůbec nerozumím.  Rozumím 0 %.

http://trvaly-pobyt.cestina-pro-cizince.cz/index.php?p=byt&hl=cs_CZ
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5. Dívejte se na video, poslouchejte a čtěte.

7. Čtěte oznámení. Rozumíte?

A: No, to je typický! Ve tři jsou všichni normální lidi v práci! Jo, aha, aha. 

B: Prosím vás, já rozumím „plyn“, ale potom nerozumím. 

A: Budete doma osmého června od tří do pěti? 

B: Ne, jsem v práci. 

A: Musíte napsat číslo na plynoměru na papír a dát to na dveře. 

B: Promiňte, já vůbec nerozumím. 

A: Tak víte co? Pojďte se mnou. Tohle číslo napíšete na papír a pak tohle číslo a jméno. Jo?

 A ten papír dáte sem na dveře. 

B: Aha, děkuju moc. Na shledanou. 

A: Nemáte zač, na shledanou.

Tomuhle moc nerozumím: Tomuhle vůbec nerozumím:

Co to znamená? Co to znamená?

OZNAMUJEME VÁM, ŽE PRACOVNÍCI SPOLEČNOSTI REMĚŘ, A. S., ZDE PROVEDOU

ODEČET PLYNU

dne  od   do  hodin.

Nemůžete-li v této době umožnit přístup k plynoměru, prosíme, napište na lístek:
• Vaše jméno,
• výrobní číslo plynoměru, 
• odečet plynoměru bez desetinných míst,

a lístek zanechte na přístupném místě s možností vyzvednutí (samoodečet).

Děkujeme Vám za spolupráci.

Reměř, a. s.

6. Napište, čemu v dialogu nerozumíte. Pak se zeptejte učitele, co to znamená.

http://trvaly-pobyt.cestina-pro-cizince.cz/index.php?p=byt&hl=cs_CZ

