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La pensiune

1. Să învățăm împreună! Potriviți cuvintele cu imaginile de mai jos:

1.

2.

4.

Recepție

5.

3.

a. cameră

b. recepție

c. hol  

d. sală pentru mic dejun

e. sală de conferințe

2. Urmăriți înregistrarea video și decideți dacă enunțurile de mai jos sunt adevărate sau false:

 1. Ana și Cristian au făcut rezervare la pensiune în urmă cu o săptămână.  A / F

 2. Ana și Cristian rămân la pensiune până duminică.     A / F

 3. Ana și Cristian preferă o cameră liniștită, unde se fumează.   A / F

 4. Camerele mai liniștite sunt cele care dau spre curtea din față.   A / F

 5. Ana și Cristian nu vor mânca la pensiune.      A / F
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3. Unde ne petrecem vacanțele? Lucrați în perechi! Luați un interviu de la colegul vostru și aflați unde 
merge în vacanțe (la mare, la munte, la bunici, în țară, în străinătate) și cu cine (singur(ă), cu familia, cu 
prietenii, cu colegii etc.)

Unde petreci de 
obicei vacanța de 

vară?

Cu cine petreci de 
obicei vacanța de 

vară?

Unde petreci de 
obicei vacanța de 

iarnă?

Cu cine petreci de 
obicei vacanța de 

iarnă?
Coleg(a) 1

______________
Coleg(a) 2

______________
Coleg(a) 3

______________
Coleg(a) 4

______________
Coleg(a) 5

______________

4. Cu ce mergem în vacanță? Sunteți în Cluj, faceți planuri pentru vacanța de vară și vă gândiți la mai 
multe destinații. Alegeți mijlocul de transport potrivit pentru destinațiile de mai jos (mai multe variante 
sunt posibile):

a. Cape Town               1. mașina

b. Budapesta    2. autocar

c. București          3. tren

d. Londra             4. avion

e. Sicilia             5. vapor

f. Maramureș                  6. bicicleta
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5. Completați harta de mai jos cu câteva țări europene (folosiți denumirile românești). Apoi, comparați 
cu harta colegilor. Corectați greșelile, dacă sunt, și scrieți și alte țări.
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6. Să fim politicoși! Transformaţi enunţurile după modelul de mai jos:

Model: 
tu: Te rog să verifici dacă totul este în ordine.
dumneavoastră: Vă rog să verificați dacă este totul în ordine.

1. Doreşti încă o cafea?

2. Cât timp stai în Sinaia?

3. Te rog să faci rezervare cu două zile înainte de plecare.

4. La hotel poţi să plăteşti cu cardul.

5. Îţi place camera cu vedere spre mare?

6. La micul dejun preferi ceai sau cafea?

7. Poţi să cumperi două bilete de tren?

8. Ştii care este adresa hotelului?
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Model: 
Astăzi: Merg la plajă cu familia.
Mâine: O să merg la plajă cu familia.

9. Vizitezi orașul astăzi sau mâine?

10. Ai rucsac sau valiză?

7. Ce facem astăzi și mâine? Transformaţi enunţurile după modelul de mai jos:

1.  Fac o drumeţie pe munte cu prietenii.

2. Ascultăm cu interes o poveste.

3. Vă cazaţi la hotelul „Intercontinental” din București.

4. Luaţi masa la un restaurant cu specific românesc.

5. Facem un tur prin oraș cu ghid în limba engleză.

6. Ana vizitează Muzeul de Artă din Cluj.
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7. Cumpărăm cadouri pentru familie și prieteni.

8. Plătim cazarea la hotel.

9. Luăm trenul spre Cluj.

10. Călătoreşti cu avionul.

8. Cine a pierdut umbrela? Completaţi enunţurile de mai jos pentru a identifica proprietarul!

Model: 
Cine a pierdut umbrela? (eu)
Este umbrela mea. 

Cine a pierdut telefoanele? (noi) 
Sunt telefoanele noastre. 

1. Cine a pierdut agenda? (tu)

2. Cine a pierdut harta? (el)

3. Cine a pierdut biletul? (ea)
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4. Cine a pierdut bluza? (eu)

5. Cine a pierdut tricoul? (tu)

6. Cine a pierdut mingile? (noi)

7. Cine a pierdut pixurile? (ei)

8. Cine a pierdut prosoapele de plajă? (voi)

9. Cine a pierdut ochelarii de soare? (ele)

10. Cine a pierdut mănușile? (ei)

9. Peste o săptămână mergeţi în excursie la munte cu prietenul cel mai bun/prietena cea mai bună. Pla-
nificați excursia cu un coleg. Spuneți: perioada în care călătoriţi, mijloacele de transport, cazarea, masa, 
obiectele necesare, activităţile posibile.
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10. Prietenul tău/prietena ta cu care ai planificat excursia este bolnav/ă şi nu mai poate merge în excur-
sie. Scrie un e-mail către pensiunea/cabana/hotelul la care aţi rezervat camere și spuneți că veți veni 
numai peste o săptămână. Folosiţi expresiile următoare: 

- formule de început: Stimată doamnă, Stimate domnule, ...

- formule de încheiere: Cu stimă, Cu respect, ...

- expresii utile: am dori să, ne cerem scuze pentru, dacă este posibil etc.

Mesaj nou

Către:

Subiect:

Trimite


