Dopis (B1)
Milý Jane,
už je to dlouho, co jsme se naposledy viděli před tím, než jsem se přestěhoval do Londýna.
Jak se máš? Doufám, že se tobě, i tvé rodině daří dobře?
Mně se v Londýně moc líbí, bydlím tu na koleji spolu s dalšími studenty z celého světa i z Británie.
Studuji už tři měsíce ekonomii a musím říct, že jsem za tu dobu velmi dospěl. Každý den po škole
pracuji čtyři hodiny v blízké kavárně. Život je tu o dost dražší než v Čechách, hlavně jídlo a pití v
restauraci, ale i hromadná doprava.
Poznal jsem tu už spoustu lidí a našel mezi nimi dokonce i několik přátel. Společně jdeme občas na
koncert nebo na piknik do parku.
Počasí je tu celkem deštivé. Ze začátku jsem měl pořád rýmu, ale už jsem zvykl. V Londýně se mi nejvíc
líbí atmosféra města, večerní kluby i velké zelené parky uprostřed města. Lidé tu pořád někam
spěchají a všichni jsou dost zaneprázdnění. Na druhou stranu jsou k sobě lidé zdvořilejší než u nás
doma. Budu rád, když mě přijedeš navštívit, Jane. Bydlet můžeš se mnou v pokoji na koleji. Není to
moc velký pokoj, ale tady v Londýně jsou i hotelové pokoje velmi malé (pokud nejsou opravdu velmi
drahé). Napiš mi, kdy bys mohl přijet a já seženu lístky na fotbal, ukážu ti nejznámější londýnské
památky a můžeme si udělat výlet k moři.
Těším se na tvou odpověď
Buď zdráv
Roman

Otázky k textu
1) Co dělá Roman v Londýně?
a) Roman v Londýně pracuje jako
prodavač.
b) Roman si v Londýně našel
manželku.

2) Kde Roman bydlí?
a) Roman bydlí v hotelu.
b) Roman bydlí v bytě s dalšími
spolubydlícími, protože bydlení je drahé.

c) Roman je v Londýně na výletě.

c) Roman bydlí na koleji.

d) Roman v Londýně studuje.

d) Roman bydlí na kolejích.

3) Co se Romanovi v Londýně líbí?

4) Co přijde Romanovi nejdražší?

a) Líbí se mu parky, noční život a
atmosféra města.

a) Romanovi se zdá drahé ubytování,
potraviny v supermarketu a doprava.

b) Líbí se mu počasí, zelené parky a
noční kluby.

b) Romanovi přijdou drahé restaurace a
hromadná doprava.

c) Romanovi se líbí, že je v Londýně
vše dražší.

c) Pro Romana je nejdražší školné, nájem a
jídlo.

d) Romanovi se líbí škola, noví přátelé
a koupání v Temži.

d) Nejdražší je v Londýně nájem, potraviny
a zábava.
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Další otázky k textu:
5) Jak dlouho Roman studuje v zahraničí?

6) Co nabízí Roman Janovi?

a) Roman studuje v zahraničí už dva
měsíce.

a) Roman Janovi nabízí, aby přijel na
návštěvu.

b) Roman studuje v Londýně třetím
rokem. v Londýně studuje už čtvrt
c) Roman

b) Roman nabízí Janovi lístky na
fotbal.

d) roku.
Před třemi měsíci odjel Roman z
Londýna.

c) Roman zve Jana na společný výlet
do hor.
d) Roman Janovi nabízí práci v
kavárně.

7) Jak tráví Roman volný čas?
a) Roman ve volném čase píše dopisy a
poslouchá hudbu.
b) Roman ve volném čase pracuje a
studuje.
c) Roman nemá v Londýně žádný volný
čas.
d) Roman tráví volné chvíle s novými
přáteli na koncertech nebo na pikniku.
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