Dana a Gert (B1)
Gert je cizinec a přistěhoval se do Čech před čtyřmi lety. Gertova žena, Dana, je Češka a se svým
mužem se poznala na služební cestě v Berlíně, odkud Gert pochází. Gert se snaží už dva roky naučit se
česky, aby se v zemi, kde bydlí, mohl dorozumět. Čeština je však těžký jazyk a Gert nemá moc času ani
trpělivosti.
Oba manželé mají náročné zaměstnání: on je učitelem v taneční škole a ona pracuje jako účetní v
jedné mezinárodní firmě. Občas spolu jdou na oběd, jinak se potkávají doma až večer. Dana i Gert rádi
cestují. Večer budou plánovat svou příští dovolenou. Danu nejvíc zajímá Austrálie a Nový Zéland, ale
Gert by raději putoval s batohem po severní Evropě. Možná, že však nakonec pojedou za svými přáteli
do Asie, kde byli už loni.

Otázky k textu
1) Z jakého města pochází Gert?

2) Jak dlouho žije Gert v Čechách?

a) z Vídně

a) druhý rok

b) z Rakouska

b) čtyři roky

c) z Berlína

c) čtyřikrát

d) z Německa

d) čtvrtý

3) Kde pracuje Gertova žena?

4) Kam by jela Dana nejradši na prázniny?

a) v mezinárodní firmě

a) na hory

b) účetní

b) k moři

c) v bance

c) do Austrálie

d) v Berlíně

d) za sluncem

5) Kde byli oba partneři na dovolené minulý
rok?

6) Kde se oba partneři poznali?
a) na večírku

a) v Egyptě

b) v Berlíně

b) na severu Evropy

c) v restauraci

c) v Asii

d) na schůzi

d) na Novém Zélandu
7) Jak dlouho se uří Gert česky?

8) Co budou Dana a Gert dělat večer?

a) dva roky

a) půjdou do kina

b) dvakrát

b) půjdou na večeři

c) druhého

c) vybírat dovolenou

d) za dva roky

d) půjdou zaplatit dovolenou

9) Co chybí Gertovi při studiu češtiny?
a) trpělivost
b) učebnice
c) soustředění
d) klid
Zdroj: https://lingua.com/cz/cestina/cteni/dana-gert/
Řešení: 1) c 2) b 3) a 4) c 5) c 6) b 7) a 8) c 9) a

