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SHOPPING
(nakupování)



SHOPPING

Can I help you?

How much is this pen?

It´s two pounds thirty.

How much are these pens?

They´re one pound eighty.

Can I have this pen, please ?

Anything else?

That´s £ 2.30, please.

Here you are.

Thank you.

Můžu vám pomoci?

Kolik stojí tyto pera?

Kolik stojí toto pero?

Je za dvě libry a 30 pencí.

Jsou za libru osmdesát.

Něco dalšího?

Tady máte.

Děkuji.

Dělá to £ 2 libry.

Můžu dostat …… ?



Work with teacher or dictionary
(Do you know these expressions?)

What´s the price of ….?

$ = dollar

1. suit [suːt] or [sjuːt]

more   formal

2. shirts on sale

normal price

3. long sleeve shirt



Listen and write the prices.
(Poslouchej a napiš ceny.)

1. a) suit                                           

b) more   formal

2. shirts on sale

normal price

3. long sleeve shirt

4. pants 5. dress

$ 19.99 each

about $ 30

$ 145

$ 42.50$ 33.50

$ 40.99

$ 199



Read and give to the correct order.
(Přečti a dej do správného pořadí.)

1. That´s two pounds twenty, please.
2. Then I need some bag. How much is this one?
3. No, thank you.
4. Hello. Can I help you?
5. Here you are.
6. A blue pen, it´s one pound ten.
7. Hi. First I need two pens. Please, how much are    

these pens?
8. And what about this blue pen?
9. This bag is £ 28.
10. They´re ninety – five pence each.
11. Can I have two blue pens, please?
12. Anything else?
13. Thank, you.



Check the conversation.
(Zkontroluj rozhovor.)

4.   Assistant: Hello. Can I help you?
7.   Tom:          Hi. First I need two pens. Please, how much are    

these pens?
10. Assistant: They ´re ninety – five pence each.
8.   Tom:         And what about this blue pen?
6.   Assistant: A blue pen, it´s one pound ten.
2.   Tom:          Then I need some bag. How much is this one?
9.   Assistant: This bag is £ 28.
11. Tom:          Can I have two blue pens, please?
12. Assistant: Anything else?
3.   Tom:          No, thank you.
1.   Assistant: That´s two pounds twenty, please. 
5.   Tom:          Here you are.
13. Assistant: Thank, you.



Sources (zdroje)

Poslech upraven z www:

shirt http://www.youtube.com/watch?v=rAWrv2PrFbI

suit http://www.youtube.com/watch?v=zj8n1uI0vpc

long sleeve shirt , pants, dress http://www.youtube.com/watch?v=PfEB_jf0gx0

Obrázky [cit. 2011-01-09]. Dostupné pod licencí Creative Commons na WWW:

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tan_suit_1434170313.jpg

Všechny uveřejněné odkazy [cit. 2011–01-09] jsou dostupné pod licencí Public domain – na http://www.clker.com/

http://www.clker.com/clipart-4223.html

http://www.clker.com/clipart-pants-3.html

http://www.clker.com/clipart-3182.html




