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25_Naše město
Lekce: Naše město Velká Bíteš
Cvičení: 1

0

This is my town Velká Bíteš.
Toto je moje město Velká Bíteš.

There is a cinema in Lánice Street.We can watch films there.
1

V ulici Lánice je kino.Můžeme tam sledovat filmy.

There is a police station opposite the bazaar.
2

Naproti bazaru je policejní stanice.

There is a post office in Velká Bíteš. We can buy stamps here. We can send letters from here.
3

Ve Velké Bíteši je pošta. My si tam můžeme koupit známky a odeslat dopisy.

There is a library in Velká Bíteš. We can rent books and magazines there.
4

Ve Velké Bíteší je knihovna. Můžeme si tam půjčovat knihy a časopisy.

There are two banks here.
5

Jsou tady dvě banky.

There are four clothes shops in Velká Bíteš.
6

Ve Velké Bíteši jsou čtyři obchody s oblečením.

There is a book shop in Masaryk´s square.We can buy books and rent videos there.
7

Na Masarykově náměstí je knihkupectví. Můžeme si tam koupit knihy a půjčit kazety.

There is a museum in Masarik´s square.
8

Na Masarykově náměstí je muzeum.

We can play bowling in Velká Bíteš.
9

My můžeme hrát bowling ve Velké Bíteši.

There are three dentist´s in the town.
10

Ve městě jsou tři zubaři.

There is a car park opposite the Museum.
11

Parkoviště je naproti muzeu.

The bus station is opposite the supermarket.
12

Autobusové nádraží je naproti supermarketu.

There is a supermarket in Velká Bíteš.
13

Ve Velké Bíteši je supermarket.

There are four restaurans in Velká Bíteš.We can have lunch there.
14

Ve Velké Bíteši jsou čtyři restaurace.My si tam můžeme dát obět.

Strana: 1

We have very nice church with stonewall.
15

16

Máme velice pěkný kostel s kamennou zdí.

WE are happy.
My jsme šťastní.

Slovní zásoba
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