MÔJ DENNÝ PLÁN
Spojte logicky 3 dialógy. Aký denný program mali títo štyria muži?
A: O koľkej sa stretneme? Môžeš
teraz?
B: Bohužiaľ nie, mám pracovný obed
so šéfredaktorom.
A: A čo podvečer? Ja končím
s grafikom o 16:30.
B: Sedím s jazykovou korektorkou od
16:00. Môžeš o 18:00?
Nesmiem zabudnúť, že o 18:45
robím interview s jedným
dirigentom.

A: Dobré ráno, sestra, o koľkej máme
dnes vizitu?
B: Pacienti vás čakajú doobeda
o 10:30, pán primár.
A: Výborne! Ráno mám čas
skontrolovať nový röntgen.
B: A popoludní máte v pláne tú
operáciu na čísle 4.

A: Prosím si spiatočný lístok
na zajtra ráno na rýchlik
do Zvolena.
B: Rýchlik o 8:00 alebo o 10:00?
A chcete aj miestenku?
A: O 10:00 aj s miestenkou. Je tam aj
reštauračný vozeň?
B: Nech sa páči, je za prvou
triedou. Môžete tam platiť kartou
a máte tam aj wifi.

A: Koľko hodín už operujeme pána
Kulicha?
B: Šesť, pán primár. Je to veľmi
komplikovaná diagnóza.
A: Viem, monitoroval som ho dva dni
pred operáciou.
B: Myslíte si, že stihnem večer operu
s manželkou? Má dnes narodeniny.

A: Dobré ráno, máte, prosím vás,
Úvod do translatológie
od profesora Brázdu?
B: Momentálne nie, ale popoludní
príde nový tovar. Príďte po 18:00.
A: Hľadám aj nové skriptá
z lexikológie od profesorky Kováčovej.
B: Tie máme. Nech sa páči.

A: Dobré ráno. Je tu už kolega Písal?
B: Ešte nie, robí doobeda reportáž
v parlamente. Príde okolo 12:15.
A: Rozumiem. Máme už tie
fotografie do recenzie na komédiu
Slovák na Marse?
B: Nájdete ich nad mojím stolom
vpravo hore.

A: Dobrú chuť, pán docent. Prepáčte,
máte dnes konzultačné hodiny?
B: Samozrejme. V kabinete budem
popoludní od 13:45. Dobrú chuť.
A: Výborne, stihnem aj študijné
oddelenie. Úradné hodiny majú
do 15:00.
B: Chcete konzultovať diplomovú
prácu?

A: Ešte malé presso, prosím.
Prepáčte, sme už vo Zvolene?
B: Nie, toto je ešte len stanica Žiar
nad Hronom. Cestujete
na dovolenku?
A: Nie, o 13:30 sa tam stretnem
s primátorom Zvolena. Je to pre mňa
veľmi dôležitý deň.
B: Veľa šťastia! Máte ešte 30 minút
čas. Prinesiem vám účet?

A: Chcel by som ísť na štátnu skúšku
v júni. Mám sa zapísať
u vás?
B: Môžete sa prihlásiť elektronicky.
Dôležité je, aby ste mali všetky
skúšky v poriadku.
A: Čakám na podpis profesora
Brázdu.
B: Systém vám umožní prihlásiť sa až
potom. Teraz nie.

B: Inžinier Rýchly? Teší ma,
Zvolenský! Aká bola cesta?
A: Ďakujem, rýchla. Pardon.
Myslím tým, že vo vlaku vždy
pracujem a cesta ide rýchlo.
A: To poznám. Dôležité je, že vlak
nemeškal a ste tu načas.
B: Aká je vaša vízia? Máte tú novú
finančnú analýzu? Mám nejaké
komentáre.

B: Poprosím si grécky šalát s vínom.
Nie, iba deci, ešte mám pracovné
stretnutie.
A: Dobrý večer, pre mňa
bryndzové pirohy so slaninou.
A veľkú dvanástku. Aká je situácia
v parlamente? Reportáž je už
na webe?
B: Áno, prácu vždy stihnem. Ale
nehovorme o práci. Nazdravie!

A: Ako sa máte, pani Gáborová?
Vidíte ma dobre?
B: Ďakujem. Máte zlaté ruky, pán
primár. Vidím výborne! Vidím aj to,
čo nechcem.
A: Hahaha, ste stále plná humoru.
To je dobre. Vidím, že operácia bola
veľmi úspešná.
B: Možno si ešte nájdem manžela!
Nemáte nejakého staršieho kolegu?
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