Nákup (B1)
Alena jde z práce rovnou na nákup. Doma už není nic k jídlu a večer přijdou hosté. Dohromady jich bude
osm. Co má jen koupit? "Určitě udělám chlebíčky." přemýšlí Alena. "Marice chutná vajíčková pomazánka,
Bořek je má rád chlebíčky se salámem. Budu potřebovat ještě okurku, tři rajčata, šest vajec, sýr. Nesmím
zapomenout na Lindu a Karla. Oni jsou vegani. Nejedí žádné maso ani produkty ze zvířat. Pro ně udělám
chlebíčky se zeleninou. Třeba s mrkví, paprikou a salátem. Ještě musím koupit ořechy. Ale pozor, ne
arašídy, Marcel je na ně alergický!"
Alena prochází mezi regály a dívá se. V oddělení pečiva ji zaujaly borůvkové koláče. Jsou bezlepkové,
veganské, bez ořechů, a dokonce bez cukru. "To je nápad! Koupím osm koláčů a nemusím péct!"
Alena vidí barevné těstoviny a napadne ji, že by mohla udělat těstovinový salát. Koupí tedy ještě
kukuřici, hrášek, špenát, olivový olej a česnek. To bude dobrota! K salátu se bude hodit bílé víno, ale pro
Marcela musí vzít pivo, on nemá víno rád, říká, že ho z něj bolí žaludek.
Ještě by ráda svým přátelům nabídla meloun, ale nikde ho nevidí. Musí se zeptat, jestli ho mají. Ah, tady
je, hned vedle ananasů. Meloun i ananas vypadají čerstvě. Alena vezme oboje a do košíku přidá ještě
broskve, jahody, banány a borůvky. Z toho vyrobí výborný, zdravý ovocný salát.

Otázky k textu
1) Co Alena potřebuje koupit?

2) Jaké ovoce Alena kupuje?

a) Alena potřebuje ovoce, zeleninu, sýry,
brambory, mléko, olej, víno a pivo.

a) Alena chce koupit meloun, ananas,
rajčata, papriky a okurku.

b) Alena jde do obchodu je pro nějaké
oříšky, koláče, jogurty a kávu.

b) Alena kupuje ananas, borůvky, broskve,
jahody a banány.

c) Alena si přišla koupit svačinu do
práce.

c) Alena kupuje papriky, barevné
těstoviny, hrášek a kukuřici.

d) Alenu chystá pohoštění pro přátele.
Potřebuje pečivo, ovoce, zeleninu,
ořechy, sýr a další.

d) Alena kupuje špenát, broskve, jahody a
meloun.

3) Kdo je to vegan?
a) Vegan je člověk, který nejí maso, ani
produkty ze zvířat.

4) Jaké nápoje Alena kupuje pro své hosty?
a) Alena kupuje pivo a víno.

b) Vegan nejí maso.

b) Alena nekupuje džus, ale víno, pivo a
olej.

c) Vegan nejí věci, na které je alergický.

c) Alena kupuje mléko, olej, víno i pivo.

d) Vegan je člověk, který nepije alkohol.

d) Alena nekupuje žádné nápoje.

5) Co jsou to arašídy?

6) Co bude Alena péct?

a) Arašídy jsou druh ořechů.

a) Alena chce péct borůvkový koláč.

b) Arašídy jsou ovoce, na které je Marcel
alergický.

b) Alena chce péct štrůdl.

c) Arašídy jsou druh zeleniny.

d) Alena upeče koláče bez cukru, mouky a
i vajec.

d) Arašídy patří do pečiva.

c) Alena nebude péct nic.

©2022 Lingua.com. Alle rechten voorbehouden.
Zdroj: https://lingua.com/cz/cestina/cteni/nakup/
Řešení: 1) d 2) b 3) a 4) a 5) a 6) c

