VZOR 1

Mama: Zuzka má zajtra narodeniny. Večer prídu moji i tvoji rodičia.
Čo pripravíme?
Otec: Zuzka má rada ovocie – banány a jahody. Môžeš urobiť
ovocnú tortu?
Mama: Dobre, ja urobím ovocnú tortu, ale ty musíš kúpiť pizzu.
Otec: Samozrejme, akú chceš? A koľko?
Mama: Môžeš kúpiť dve veľké pizze. Jednu paradajkovú a jednu
syrovú. A tiež nealkoholické nápoje a víno.
Otec: Nemôžeš ísť na nákup aj ty?
Mama: Nie, zajtra nemám čas. Musím kúpiť darček pre Zuzku.

VZOR 2

Predavačka: Dobrý deň. Ako vám môžem pomôcť?
Mama:
Hľadám pekné šaty pre dcéru.
Predavačka: Koľko rokov má vaša dcéra?
Mama:
Má sedem rokov.
Predavačka: Nech sa páči, šaty sú tu.
Mama:
Tieto biele šaty sú pekné. Máte aj ružovú farbu?
Predavačka: Áno, máme tri farby – bielu, ružovú a bledomodrú.
Mama:
Koľko stoja?
Predavačka: 15 eur.
Mama:
Výborne, kúpim tieto ružové šaty.
Predavačka: Nech sa páči.
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