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1. Dívejte se na video bez zvuku. O čem myslíte, že žena a muž mluví? Vyberte.

1) o počasí
2) o práci
3) o rodině
4) o oblečení
5) o účesu
6) o jídle

3. Dívejte se na video, poslouchejte a doplňte do dialogu.

A: 1)  2)  

B: Děkuju, ale 3) 

A: Ne, 4) 

B: Ale mně vadí, že to mám moc krátké. 

A: Ne, 5)  

B: 6)  , že to říkáte.

a) Je to fakt hezké. b) Vypadáte dobře. c) Moc vám to sluší. 
d) To je od vás milé. e) Vy jste ostříhaná, že?
f) Mně se to moc nelíbí.

4. Jak se vám to líbí? Spojte.

1) 
2) 
3) 
4) 

a) Mně se to moc/strašně/hrozně líbí.
b) Mně se to docela líbí.
c) Mně se to moc nelíbí.
d) Mně se to vůbec nelíbí.

5. Co často chválíme? Vyberte.

kravata          tričko          boty          účes          sukně          kniha          šaty          kadeřnice          svetr
jogurt          košile          halenka          dveře          kalhoty          barva

2. Co myslíte? Co muž říká? Vyberte věty.

1) Moc vám to sluší.
2) Vy jste ostříhaná, že?
3) Mně se to moc nelíbí.

4) Je to fakt hezké.
5) To je od vás milé.
6) Vypadáte dobře. 

1) Moc vám to sluší.
2) Vy jste ostříhaná, že?
3) Mně se to moc nelíbí.

4) Je to fakt hezké.
5) To je od vás milé.
6) Vypadáte dobře. 

    Co myslíte? Co žena říká? Vyberte věty.
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6. Hezký, hezká, nebo hezké? Rozdělte slova ze cvičení 5.

Hezký Hezká Hezké

 sukně

Příklad: 

A:   .   

B:  Děkuju, ale      

A:   dobře. 

B:  To je od vás

A:  .  

B: Děkuju, ale    

A:  dobře. 

B: To je od vás

A:  .  

B: Ano, ale   

A: Ne, je 

Vy máte nový účes. Moc vám to sluší.

mně se to vůbec nelíbí.

Vypadáte

milé, že to říkáte.

7. Doplňte dialogy.
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