
U nás doma (A1)

Před rokem jsme se s rodinou přestěhovali z pražského bytu v centru města do rodinného domu na
okraji města. Ve srovnání s bytem je náš nový domov mnohem větší. Už nemám společný pokoj se
svými dvěma sourozenci, ale každý máme svůj pokoj. To je pro mě největší výhoda. Také už se
nemusíme všichni dělit o jednu koupelnu a záchod, protože v našem novém domě jsou dvě koupelny,
a dokonce tři záchody.

Maminka je ráda, že má velkou kuchyň s výhledem do zahrady, spojenou s obývacím pokojem, a tak
když vaří, není tam sama a může si povídat s lidmi v obýváku. Z obývacího pokoje se vchází na terasu,
odkud pracuje tatínek, když je hezky. Když je zima nebo prší, pracuje ze své pracovny a nemusí už
jezdit do kanceláře jako dřív.

Naše zahrada je obrovská, ale bude na ní ještě hodně práce. Letos budeme sázet stromy a keře okolo
plotu. Maminka by chtěla pěstovat zeleninu a bylinky na zahradě a já bych si moc přál bazén.

Náš dům má dvě patra, to je oproti bytu trochu nevýhoda, protože musím chodit pořád do schodů,
hlavně když si něco zapomenu. Jinak se mi naše bydlení moc líbí, je to dům, přesně podle mých
představ!

Otázky k textu

1) Kde bydlíme?

v centru Prahy v bytě na okraji města
v rodinném domě za Prahou v domku na okraji Prahy

a) b)
c) d)

2) Jakou výhodu má nové bydlení pro tatínka?

nemusí se už dělit s dětmi o jeden
pokoj

dřív nemusel chodit do schodů

může na zahradě pěstovat zeleninu může pracovat z domova

a) b)

c) d)

3) Co se mi nejvíc líbí na novém domě?

že bydlím v přírodě že mám svůj vlastní pokoj
bazén na zahradě větší počet koupelen a záchodů

a) b)
c) d)

4) Kolik je v domě dětských pokojů?

jeden velký, společný dva
tři čtyři

a) b)
c) d)

5) Co se líbí na novém bydlení mamince?

spojená kuchyň s obývákem velký obývák blízko kuchyně
kuchyň s výhledem do lesa zelenina a bylinky na zahradě

a) b)
c) d)

6) Co je nevýhoda bydlení v novém domku?

ještě jsme si zde nenašli kamarády bydlení v domku je dražší než v bytě
že musíme všude jezdit autem že musíme chodit často do schodů

a) b)
c) d)

Zdroj: https://lingua.com/cz/cestina/cteni/doma/ 
Řešení: 1) d 2) d 3) b 4) c 5) a 6) d 
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