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Dad? 

Ano? 

There´s going to be a school sailing trip next 

year. Can I go? It´s in June. 

Kolik to bude stát? Může to být drahé. 

I don´t know, but I´m sure it won´t be too 

much. All my friends are going. Oh, please. 

I´ve always wanted to go sailing. 

OK, ale napřed se musíme podívat, kolik 

to bude stát. 

Oh, thank you. Mr. Harrison´s going to give 

us all the details tomorrow. 

Tati? 

Yes? 

Chystá se plavba lodí přiští rok. Můžu jít? 

Je to v červnu. 

How much is it going to cost? It might be 

expensive. 

Nevím, ale jsem si jistý, že to nebude tak 

moc. Všichni moji kamarádi se chystají. 

Oh, prosím. Vždycky jsem chtěl jít na loď. 

OK, but we´ll have to see how much it´s 

going to be first. 

Oh, díky. Pan Harrison se chystá nám dát 

všechny detaily zítra. 

 

 

Could you switch Channel 4 on, please, Sis? 

Ne, chystám se dívat na game show za 

minutku. 

But I need to watch the news. It´s for my 

homework. 

Oh, dobře. Nahraji si show a budu se dívat 

později. 

Thanks. I´m playing football at half past 

seven, so you can watch it then. 

OK 

 

Můžeš zapnout program 4, prosím, ségro? 

No, I´m going to watch a game show in a 

minute. 

Ale já se potřebuji dívat na zprávy. Je to 

pro můj domácí úkol. 

Oh, all right. I´ll record the show and watch 

it later. 

Díky. Hraji fotbal v půl osmé, tak se 

můžeš dívat potom. 

OK. 

 

 

Are you going out, Harry? 

Ano, jdu do města s mými kamarády. 

Do you think you could get a birhtday card 

for your Uncle Edward? It´s his birthday 

tomorrow. 

Jistě, mami, ale nevrátím se do večera. 

Jdeme později na bowling. 

Oh dear, I need to post it today. 

To je v pořádku. Napíšu to a pošlu. 

Oh, thanks. Just a minute. I´ll give you the 

money for it. 

 

 

Jdeš ven, Harry? 

Yes, I´m going into town with my friends. 

Myslíš, že bys mohl koupit narozeninové 

přání pro tvého strýce Edwarda? Zítra 

jsou jeho narozeniny. 

Sure, Mum, but I won´t be back till this 

evening. We´re going bowling later. 

Oh bože, potřebuji to poslat dnes. 

It´s OK. I´ll write it and post it. 

Oh, děkuji. Chvilku. Dám ti peníze na to. 

 

Well, I´d better go. 

Nevadilo by ti dát ty věci do myčky, než 

půjdeš? 

Oh, but I´ll be late. The bus is in two 

minutes. 

Dobře, je řada na tobě. Andrew to dělal 

včera. 

I´ll do it tomorrow, I promise. 

OK. Udělám to sama dneska. 

Thank you, mum, see you later. 

Uvidíme se později. 

 

Dobře, radši bych šla. 

Would you mind putting these things in the 

dishwasher before you go? 

Oh, ale já se zpozdím. Autobus je tu za 

dvě minuty. 

Well, it´s your turn. Andrew did it yesterday. 

Udělám to zítra, slibuji. 

OK. I´ll do it myself today. 

Díky mami, uvidíme se později. 

See you later. 

 

 


