Základní konverzace -jazyková úroveň
Návod:
Jeden list papíru = jeden žák nebo jedna dvojice.
Rozstříhejte každý list na otázky a odpovědi, tedy na 12 lístků.
Otázky jsou označené čarami:





Máte k dispozici dva různé listy.
Vzniknou vám tedy dvě různé skupiny otázek a odpovědí, můžete je se žáky střídat.
Uložte si je zvlášť. Na fotograﬁi je rozlišuje barva uzávěru plastového sáčku
(červená, modrá).

Dokáží žáci takto sestavit
otázky a odpovědi na ně?
Odpovědi jsou:
a) s nezkáceným tvarem slovesa,
b) se zkráceným tvarem.
Odpovědi jsou tam.
kde odpovídáme ANO / NE
a) kladné.
b) záporné.
 Vyzvěte dvojice, aby se naučily a předvedly ústně otázky a odpovědi na ně podle skutečnosti.
 Vyzvěte jednotlivce, aby písemně:
1) uměli otázky správně napsat, 2) na tyto otázky odpověděli podle skutečnosti, podle sebe.



What is your name?

My name is ........

What’s your name?

My name’s ........

How old are you ?

I am ﬁfteen.

What is your age ?

I am 15 years old.

Where are you from?

I am from
the Czech Republic.
I’m from ...
Yes, I can.

Can you speak English?

Are you from Europe?

No, I cannot. No, I can’t.
Yes, I am. Yes, we are.
No, I am not. No, I’m not.

Do you have euros?

Yes, we do.
No, we don’t.

How are you?

I am ﬁne.
How are you?
I’m OK. How RU?

What time is it?

It is



It’s 10:30.

Can I have your pen
for a minute, please?
Can I get
a sandwich?
How much is it?
Do you have a brother
or a sister? How many?

Here you are!
Thank you!
Yes, you can.
It’s € 2.50.
No, you cannot.
No, you can’t. We don’t have sandwiches.
Yes, I do.
No, I do not. No, I don’t.

Have you got a pet?
What have you got?

Yes, I have.
No, I haven’t.

